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Madeira SAD joga apenas amanhã, com o Sporting, em Lisboa

Marítimo recebe o Ginásio do Sul
Realiza-se entre hoje e amanhã

mais uma jornada referente aos
nacionais de andebol, sendo que a
formação sénior do Marítimo é a
única equipa a jogar dentro de
portas, recebendo esta tarde no seu
complexo desportivo pelas 17h00 a
equipa do Ginásio do Sul. Este um
jogo onde o favoritismo vai todo
para a formação de Marco Freitas,
não só pelo facto de jogar no seu
reduto, mas também pelo tipo de
andebol que apresenta e pela eficácia
do mesmo, não só apresentando uma
esquema defensivo que lhe permite a

recuperação da bola, mas também
pelo seu contra-ataque que acaba por
desnivelar os resultado como se tem
verificado, pelo que estaremos nova-
mente perante um bom jogo de
andebol.

Ao mais alto nível, amanhã a
formação do Madeira SAD desloca-
se até Lisboa para defrontar o Spor-
ting jogo este agendado para as
17h00 no Pavilhão Municipal Torre
Marinha e com transmissão televi-
siva na RTP2. Frente a frente duas
equipas que na última jornada
perderam os jogos que disputaram,

pelo que terão como objectivo lutar
pela vitória, sendo que o Sporting
jogando em casa apresenta-se como
favorito à vitória cabendo à equipa
insular contrariá-lo.

Também nos femininos as duas
formações insulares jogam fora mas
com o Sports Madeira a ter jornada
dupla. Hoje pelas 17h00 o Madeira
SAD joga em Leiria frente ao
Colégio João de Barros e pelas
18h00 em Lisboa o Sports Madeira
defronta o Porto Salvo, um jogo tran-
quila para as insulares que não
deverão ter dificuldades em vencer

os jogos que vão disputar.Amanhã o
Sports Madeira defronta no Pavilhão
Universitário a Académica de
Coimbra jogo este agendado para as
15h00.

Nos juniores masculinos, amanhã
a equipa do Marítimo desloca-se a
Almada para defrontar, pelas 17h00,
o Ginásio do Sul, num jogo de
algum equilíbrio mas com os verde-
rubros a ter uma palavra a dizer uma
vez que a equipa jornada a jornada
tem vindo a subir de rendimento e
vem de duas vitórias consecutivas. 7

Carlos Jorge
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As Ervas Daninhas

Desporto
Futsal: Benfica – Freixieiro
RTP2, 17h00
Jogo do campeonato nacional, em 
directo.

Andebol: FC Porto – Energia 
Lignitud
RTP2, 15h00
Jogo da Taça EHF, em directo.

Andebol: MKB Veszprem – 
Montpellier
SportTV1, 16h25
Jogo da Liga dos Campeões, em 
directo.

Fórmula 1: GP do Japão
SportTV1, 06h00/12h50
Treinos de qualificação, em directo, 
às 06h00; em diferido, às 12h50.

Voleibol: Vitória de Guimarães – 
Espinho
SportTV1, 18h30
Jogo do campeonato nacional, em 
directo.

Voleibol: Itália – Brasil
SportTV1, 20h00
Transmissão, em directo, da meia-
final do campeonato do mundo. 
Transmissão da outra meia-
final, Sérvia – Cuba, às 16h00, na 
SportTV2.

Ténis: Torneio de Pequim
SportTV2, 12h30
Meias-finais, em directo.

Reportagem
Repórter TVI – Grito Liberdade
TVI, 21h00
Depois de anos na prisão, que 
medos e anseios têm os reclusos 
prestes a sair em liberdade? E a 
sociedade a que regressam, está 
preparada para os receber de volta? 
A repórter Tatiana Figueiredo 
acompanhou quatro reclusos 
do Estabelecimento Prisional de 
Sintra que, ao abrigo do regime 
aberto ao exterior, trabalham nos 
Parques de Sintra – Monte da Lua. 
Dentro de alguns meses, e depois 
de muitos anos de espera, vão sair 
em liberdade. Imagem de Paulo 
Fernandes.

Séries
O Segredo de Miguel Zuzarte
RTP1, 21h15
4 de Outubro de 1910. São 
Lourenço é uma pequena aldeia 
perdida no Baixo Alentejo. O único 
contacto que a população tem 
com o mundo exterior é através do 
comboio, que abastece diariamente 
a aldeia, e através das notícias 
chegadas por telégrafo. Miguel 
Zuzarte, um jovem monárquico 
convicto, e a sua mãe chegam 
de comboio à aldeia, vindos de 
Lisboa. Miguel vem substituir o 
seu tio, acabado de falecer, como 
telegrafista. No dia seguinte, 
Miguel entra pela primeira 
vez no gabinete do telégrafo 
na estação de comboio e 
recebe um telegrama: 
a República acaba 
de ser proclamada. E 
toma uma decisão que 
vai mudar para sempre a 
sua vida: decide esconder a 
notícia da população. Série 
portuguesa em estreia.

Melrose Place
FOX Life, 21h25
Especial com três episódios do 
final da primeira temporada de 
Melrose Place. No primeiro, Ella 
(Katie Cassidy) está um pouco 
dominada pela constante 
atenção que recebe por 
parte de Jonah (Michael 
Rady) e decide que estar 
num relacionamento 
sério poderá não ser 
compatível com o seu 
feitio. No segundo, 
Ella descobre que 
alguém a anda a 
tramar com o WPK. 
No terceiro, o papel 
de David como dono 
do restaurante é posto 
em causa depois de 
este perder algum 
dos seus empregados 
no mesmo dia em 
que um importante 
crítico gastronómico 
vai marcar presença no 
Coal. Repete amanhã, 
às 15h45.

Documentários
Vajont, a Coragem de Sobreviver
Canal História, 16h00/00h00
A 9 de Outubro de 1963, às 22h39, 
250 milhões de metros cúbicos de 
terra desprendem-se do monte Toc, 
nos Alpes italianos, e precipitam-se 
sobre a barragem de Vajont. Uma 
onda com mais de 100 metros de 
altura salta por cima da barragem 
e cai sobre Longarone, uma 
povoação, situada mesmo ao pé do 
dique, que fica destruída. Quase 
duas mil pessoas morrem enquanto 
dormiam, no espaço de segundos. 

Durante anos pensou-se que se 
tratava de uma gigantesca 

catástrofe natural, mas 
alguns jornalistas 
demonstraram que 

a causa foi outra: 
uma série de 
negligências e 
irregularidades 
fruto dos 

interesses políticos 
e económicos.

Humor
Alex & Salvador
SIC Radical, 20h30
Com uma colecção de sketches 
rápidos, Alex & Salvador traz 
consigo um estilo de humor pouco 
habitual. Em estreia, com Salvador 
Matinha e Alexandre Romão. Aos 
sábados, às 20h30, com repetição 
aos domingos, às 18h00. O Segredo de Miguel Zuzarte
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As Ervas Daninhas
Título original: Les Herbes Folles
De: Alain Resnais
Com: André Dussollier, Sabine 
Azéma, Emmanuelle Devos, Anne 
Consigny
FRA/ITA, 2009, 104 min.
RTP2, 22h46
Georges Palet (André Dussollier) é 
um homem de meia-idade, casado 
com Suzanne (Anne Consigny), uma 
mulher adorável, com quem tem 
dois filhos. Marguerite Muir (Sabine 
Azéma) é solteira, médica dentista e 
tem uma paixão por aviões. Um dia 
Marguerite é assaltada, perdendo 
a carteira de documentos que é, 
por acaso do destino, encontrada 
por Georges. Sentindo-se muito 
atraído pela fotografia da mulher 
dos documentos perdidos, a, até 
então, estável vida de Georges fica 
de pernas para o ar: agora sente 
que tem de conhecer aquela mulher 
nem que para isso tenha de usar os 
esquemas mais bizarros. E, assim, 
de um incidente banal, resulta um 
inesperado caso de amor que porá 
as suas vidas em total desordem. 
Baseada no romance L’Incident 
escrito por Christian Gailly, é uma 
comédia romântica (e o mais recente 
filme) de Alain Resnais que, em 
Cannes, foi nomeado para a Palma 
de Ouro – o filme não ganharia nada, 
mas o realizador foi agraciado com 
dois prémios pela carreira.

Michael Jackson’s This Is It 
[Michael Jackson’s This Is It]
TVC1, 21h00
Um documentário que resulta 
da compilação de mais de 100 
horas de imagens dos ensaios 
e cenas de bastidores da This Is 
It, tournée que Michael Jackson 
tinha programado para o Verão de 
2009, na O2 de Londres, e que não 
chegaria a concretizar-se. O rei da 
pop morreria antes, a 25 de Junho. 
O documentário, segundo o seu 
realizador, Kenny Ortega, é “uma 
prenda” de Michael para os fãs e, 
simultaneamente, um tributo ao 
cantor.

Evita [Evita]
Hollywood, 21h30
Alan Parker adapta um musical de 
Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, 
com Madonna como Eva Perón 
(que ganhou o Óscar de melhor 
canção original com You must love 
me). É a vida da activa primeira-

dama de Juán Perón ( Jonathan 
Pryce), mulher idolatrada (e 
odiada) por muitos argentinos 
e que acabou por morrer com 
apenas 33 anos, vítima de cancro. 
A história é contada por outra 
figura mítica: Ernesto Che Guevara 
(Antonio Banderas), que enquadra 
as situações num contexto 
sociopolítico.

Eu Quero Ver [Je Veux Voir]
TVC2, 21h30
Julho de 2006. Israel lança uma 
ofensiva militar no Líbano. Uma 
nova guerra. Os cineastas libaneses 
Joana Hadjithomas e Khalil Joreige 
questionam-se sobre o que 
podem escrever, que histórias 
podem contar, que imagens 
podem mostrar. O que pode ainda 
o cinema? Partem então para 
Beirute com um ícone da Sétima 
Arte, a actriz francesa Catherine 
Deneuve, que se deixa guiar pelo 
actor libanês Rabih Mroué pelas 
zonas minadas pelo conflito. 
Através das suas presenças, do seu 
encontro, os cineastas esperam 
reencontrar uma beleza que os 
seus olhos, toldados pela guerra, 
não conseguem ver.

Saltos Altos [Tacones Lejanos]
FOX Next, 23h31
Universo Almodóvar com Victoria 
Abril, Marisa Paredes e Miguel 
Bosé. Uma cantora e a sua filha 
enganam um juiz adulterando 
os seus álibis e as provas que as 
incriminam da morte do ex-marido 
da filha e do ex-amante da mãe... 
que não são senão um único e 
mesmo homem. O filme ganhou 
cinco Goyas e o César de melhor 
filme estrangeiro.

As Canções de Amor [Les 
Chanson d’Amour]
RTP2, 00h32
Todas as canções de amor contam 
a mesma história. Este musical, 
realizado por Christophe Honoré 
e com música de Alex Beaupain, 
conta também a mesma eterna 
história: amor para sempre, 
corações partidos, não posso 
viver sem ti... As canções, 
interpretadas pelos próprios 
actores, desvendam, passo a passo, 
as emoções, segredos e desejos de 
um grupo de jovens parisienses. No 
elenco, Ludivine Sagnier, Chiara 
Mastroianni e Louis Garrel.

Cinema

Zeke e Luther
Disney Channel, 12h55
Estreia de novas aventuras de 
Zeke e Luther, a série de imagem 
real sobre dois amigos que 
sonham a todo o custo ser skaters 
famosos, ultrapassando qualquer 
adversidade para o conseguir. No 
episódio de hoje, um tubarão-tigre 
gigante é capturado na Baía de 
Gilroy depois de ter atacado um 
residente, Kirby Cheddar. Zeke e 
Luther visitam Kirby no hospital 
e têm uma ideia brilhante... Aos 
sábados, às 12h55, e às segundas-
feiras, às 21h45.

Festa Avô Minúsculo
SIC-K, 21h00
Maratona de sete episódios da série 
Avô Minúsculo. Conta a história de 
um avô muito especial que tem um 
chapéu com o poder de o reduzir 
até ficar mínimo.

Infantil

Zeke e Luther
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   	Meio: RTP N - Notícias

 	Duração: 00:00:41

 	Hora de emissão: 19:35:00 
ID: 32232320

 
09-10-2010

Andebol

 

O FCP garantiu a passagem à 3º eliminatória da Taça EHF.
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   	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:00:25

 	Hora de emissão: 21:39:00 
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09-10-2010

Andebol

 

Resultados da jornada da 2ª Divisão de Andebol.
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