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Fase final do nacional de juvenis em andebol
ABC e Xico entraram a ganhar

O ABC e o Xico Andebol entraram a vencer na fase 

final do campeonato nacional de juvenis em andebol. 

Na jornada inaugural da competição, que decorreu 

ontem no pavilhão Flávio Sá Leite, o Xico Andebol 

bateu o Sismaria, por 29-25, enquanto que o ABC levou 

a melhor sobre o Porto, por 37-25.

A segunda jornada realiza-se hoje, com o ABC a de-

frontar o Sismaria, às 16h00, e o Xico Andebol a medir 

forças com o FC Porto, às 18h00. Ambos os jogos terão 

lugar no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga.
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Luís Filipe  � Silva

António Xavier deverá ser 
eleito presidente do Xico An-
debol no próximo dia 13 de 
Junho, data das eleições no 
clube, dado não ter oposi-
tores.

O candidato apresenta-se a 
sufrágio encabeçando uma lis-
ta de consenso, formada por 
grande parte dos dirigentes 
do anterior elenco, incluíndo 
Paula Ferrão, a anterior presi-
dente da colectividade vima-
ranense.

O acto eleitoral terá lugar 
às 21h00 do dia 13 de Junho,  
no Pavilhão Francisco de Ho-
landa, numa assembleia ge-
ral, que para além das elei-
ções servirá ainda para discu-
tir outros assuntos de interes-
se do clube.

O antigo presidente da Câ-
mara Municipal de Guimarães 
avançou com a constituição 

No dia 13 de Junho

António Xavier é eleito 
presidente do Xico Andebol

António Xavier será o novo presidente do Xico Andebol

ARQUIVO DM

de uma lista depois de con-
tactos prévios com a ante-
rior presidente, Paula Ferrão, 
que neste elenco ficará entre-
gue do departamento de an-
debol sénior.

Com esta lista, a estrutura 
do Xico Andebol sai reforçada 
pelo novo presidente, acom-

panhado de gente experien-
te no andebol que procura 
ainda potenciar a aposta na 
formação.

Duas baixas 
no plantel

Entretanto, a preparação 
da próxima temporada já 

está em andamento. O téc-
nico Nuno Santos vai conti-
nuar ao serviço do clube vi-
maranense, mas há já duas 
baixas a registar no plantel. 
Paulo Sampaio e João Silva 
estão de saída, ambos devi-
do a motivos de ordem pro-
fissional.
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HANDBALL IN TAVIRA
Tavira’s municipal pavilion is the venue for the 
final phase of the Portuguese mens handball cup 
this weekend.
Tomorrow’s (Saturday’s) televised 3pm Porto v 
Benfi ca semi-fi nal is followed by Belenense v 
Madeira two hours later, with the two victors meet-
ing at 4pm on Sunday.
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> carlos costinha sousa

A equipa de juvenis do ABC de
Braga entra hoje em acção num
jogo contra o FC Porto e que
conta para a fase final do Cam-
peonato Nacional de Juvenis
Masculinos da I Divisão.

A prova disputa-se este fim-de-
semana no Pavilhão Flávio Sá
Leite e, para além da presença
da equipa da casa, conta com a
participação das equipas do Por-
to, Sismaria e Xico Andebol.

O ABC, depois de duas fases
iniciais do campeonato com ex-
celentes resultados, parte para
esta fase final com o seu objecti-
vo da época cumprido, mas com
vontade de fazer muito mais, co-
mo de resto afirma o treinador
José Vieira: “Depois do campeo-
nato que fizemos e de termos al-
cançado os objectivos que nos
propusemos no início da época e
que passavam por chegar a esta
fase final, penso que agora que
cá estamos temos todas as possi-
bilidades de podermos chegar
ainda mais longe. Claramente
que nesta fase a nossa meta pas-
sa por fazer o melhor possível,
mas temos a noção que podemos

ir à procura de qualquer coisa
mais”, referiu o técnico, acres-
centando que a equipa tem a
possibilidade de chegar ao títu-
lo: “nesta fase final temos a
ligeira vantagem de jogarmos
em nossa casa, perante o nosso
público. Também conhecemos
bem as equipas adversárias por-
que já as defrontámos a todas e
agora penso que tudo pode acon-
tecer. Acredito que o primeiro

jogo (contra o FC Porto) é ful-
cral para as nossas aspirações
nesta fase do campeonato. É
contra a equipa que, na minha
opinião, tem mais argumentos e,
por isso, penso que se ganhar-
mos é um passo muito importan-
te que damos”.

Lembrando um início de época
algo atribulado e em que a cren-
ça não era grande, o técnico lem-
bra que agora a equipa está

pronta para altos voos e quer
chegar cada vez mais longe.

“No início da época ninguém
dava nada por estes miúdos e
eles próprios não tinham fé ne-
nhuma no que podiam fazer e
onde podiam chegar. Fomos tra-
balhando muito, conseguimos
mudar as mentalidades, melho-
ramos e crescemos a nível físico,
de jogo, mas também a nível psi-
cológico e penso que agora
temos um grupo capaz de vencer
qualquer jogo. Claro que sendo
uma fase final temos que men-
talizar os jogadores para que es-
tejam calmos e sem ansiedade.
São três jogos em três dias, mas
sei que a equipa está muito bem
preparada a nível físico para
aguentar esse ritmo”.

Para garantir a vitória o ingre-
diente principal está, na opinião
de José Vieira, em acreditar que
é possível e, apesar de reconhe-
cer as dificuldades, afirma que
se conseguirem será inteiramen-
te merecido: “Vamos ter muitas
dificuldades, mas acredito que
temos as capacidades para che-
gar ao título. Tudo está em aber-
to para as equipas e se conse-
guirmos vencer será merecido”.

DR

José Vieira acredita que juvenis podem chegar ao título nacional

Juvenis prontos para a luta
Começa hoje mais uma jornada de três dias de luta para a equipa de juvenis masculinos do ABC de Braga. Com o
objectivo de chegar ao título de campeões nacionais do escalão, os jovens atletas academistas começam hoje a
fase final da competição que se disputa, ao longo do fim-de-semana, no Pavilhão Flávio Sá Leite.

MODALIDADES

> Academistas defrontam FC Porto, Sismaria e Xico Andebol na fase final da prova.

ANDEBOLABC DE BRAGA QUER CONQUISTAR TÍTULO NACIONAL

“Está tudo
em aberto para
todas as equipas”
“Pelo que conseguimos ver nos
jogos das primeiras fases do
campeonato, penso que tudo
está em aberto para todas as
equipas. Vai ser uma fase final
do Campeonato Nacional muito
equilibrada porque temos aqui
quatro equipas que já deram
provas de terem muita qualida-
de e que se estão nesta fase da
prova é completamente por mé-
rito próprio. Tirando o ABC, que
tem tido um percurso muito
bom na temporada, penso que
a equipa que mais argumentos
apresenta, principalmente a ní-
vel do físico dos seus jogado-
res, é o FC Porto. É uma equipa
com jogadores altos e pesados
e que dificultam a tarefa às ou-
tras equipas. O Sismaria tem
vindo a evoluir ao longo do
tempo e o Xico Andebol tem
sempre boas equipas e, por 
isso, as dificuldades são bem
evidentes”.
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ANDEBOL>>29

ABC e Xico defendem
título nacional em juvenis
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ANDEBOL. A Fede-

ração de Andebol Nacio-
nal, em parceria com a
Associação de Andebol
de Santarém, organiza no
próximo fim-de-semana
a 3.ª fase do Campeona-
to Nacional da 2.ª Divi-
são de Juvenis em Salva-
terra de Magos, no Pavi-
lhão Municipal.
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Os Juvenis da secção de
Andebol dos Caixeiros qua-
se surpreenderam o podero-
so Torrense no jogo dispu-
tado sábado em Santarém a
contar para o Nacional da
2ª Divisão.

Num excelente jogo de
andebol, a equipa de San-
tarém chegou ao intervalo
com uma vantagem de meia
dúzia de golos. Contudo,
depois do descanso, a equi-
pa adversária conseguiu
neutralizar os jogadores
mais influentes dos Caixei-
ros e no final, com mais
poder atlético, venceu por
40-37.

Recorde-se que o Tor-
rense havia vencido os
Caixeiros no primeiro
jogo por uns dilatados 18
golos, marca que não con-
seguiu alcançar muito fru-
to do trabalho de João
Sousa, que, apesar de bem
marcado, marcou 15 go-
los para a equipa de San-
tarém.

Neste sábado os Caixei-
ros recebem às 12h00 o Si-
nes, e os Infantis deslocam-
se a Torres Novas no Do-
mingo, às 11h00.

Os Bambis, os mais no-
vos dos Caixeiros, tiveram
a oportunidade de abrilhan-

tar em Benavente um Tor-
neio de Mini Andebol, com
a equipa local. Fizeram dois
jogos ganhando um e per-
dendo outro: empate técni-
co para estes miúdos que já
partilham a mística dos Cai-
xeiros.

Relativamente à equipa de
Futebol de 11, já são conhe-
cidas algumas caras do novo
plantel dos Caixeiros. Des-
taque para Dedé (Ex, Coru-
chense) Fábio Bona (Ex,
Coruchense), Maurício (Ex.
Almeirim) Zé Santos (Ex
Ouriquense) Filipe Todinho
(Ex.Ouriquense) Carlos
Monteiro (Ex. Ouriquense)

Caixeiros não subiram ao Alto da Torre(nse)
e Gonçalo (ex-Junior Aca-
démica). No dia 4 de Junho
a equipa desloca-se a Fáti-
ma para participar na festa
de final de época do Vasco
da Gama.

Em Ténis de Mesa, o clu-
be tem agendado para dia
18 de Junho um convívio
em que os antigos atletas
estão convidados a conhe-
cer as novas instalações da
sede, tornando o convívio
de mesatenistas um marco
na formação desta forte sec-
ção desportiva do clube.
Esclarecimentos e inscri-
ções: João Duarte, telemó-
vel 919316942.
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ABC fora da Europa
Numa situação pouco habitual, a equipa sénior do ABC de 

Braga não conseguiu, esta temporada garantir uma presença 

nas provas europeias do próximo ano.

Com a vitória do Sporting frente ao Benfica (21-17) na última 

jornada da fase final do campeonato, o ABC caiu para quinto 

lugar da classificação geral, ficando assim afastado das com-

petições europeias da próxima temporada.

Recorde-se que o FC Porto com 57 pontos, foi o campeão, 

sendo seguido pelo Madeira SAD (48), Sporting (47), Benfica 

(47) e ABC (47). Apesar de ter terminado com os mesmos pon-

tos de Sporting e Benfica, o ABC ficou atrás deles por não ter 

vantagem directa sobre os mesmos.
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Entre hoje e domingo, no Sá Leite

Juvenis do ABC à conquista
do tetra-campeonato

José  � Eduardo

A fase final do campeonato 
nacional de juvenis em ande-
bol inicia-se hoje no pavilhão 
Flávio Sá Leite e como parti-
cipantes tem as equipas do 
ABC, Xico Andebol, FC Porto 
e Sismaria.

Vencedor de duas últimas 
edições da competição, o ABC 
pode, no seu pavilhão, con-
quistar o tetra-campeonato 
da categoria.

De resto, os jovens acade-
mistas conquistaram seis tro-

féus entre 1988 e 2010.
Com uma primeira volta 

onde registou três derrotas, 

a equipa academista arran-
cou em força para a segunda 
fase onde não perdeu qual-
quer jogo, terminando em pri-
meiro lugar.

Depois, já na fase intermé-
dia, disputada no pavilhão da 
Luz, em Lisboa, o ABC voltou a 
terminar em primeiro lugar.

Recorde-se que o ex-atleta 
do clube, Zé Vieira, é o trei-
nador da equipa de juvenis, 
e foi com ele que na tem-
porada passada conquistou 
o título. 

Também o Xico está nesta 
fase final depois de ter con-
quistado o segundo lugar 

da fase intermédia disputada 
em Guimarães, e ganha pelo 
FC Porto.

Hoje: ABC-FC Porto 
a fechar

A fase final arranca hoje no 
Flávio Sá Leite, com o Xico 
Andebol a defrontar o Sis-
maria a partir das 19h00, en-
quanto às 21h00 jogam ABC 
e FC Porto.

Amanhã, pelas 16h00, jo-
gam ABC e Sismaria e a partir 
das 18h00, Xico e FC Porto.

No domingo, pelas 10h00, 
jogam FC Porto e Sismaria e 
às 12h00, ABC e Xico.

Juvenis do ABC de Braga, procuram, no Sá Leite,  terceiro título consecutivo

ABC
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