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Diário do Minho   Tiragem: 9000

  País: Portugal
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  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 27,59 x 38,08 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 32619194 07-11-2010

Andebol 1
ABC provisoriamente no topo

O ABC venceu, ontem, o Xico Andebol, por 38-27, em 

jogo a contar para a 9.ª jornada do Andebol 1, que 

permite aos academistas ascender, provisoriamente, 

à liderança (falta conhecer o resultado do embate 

entre águias e dragões). Ontem também, o Madeira 

SAD venceu o São Bernardo (28-18) e o Colégio Sete 

Fontes perdeu, em casa, com o Águas Santas (23-30). 

Eis os jogos aprazados para hoje:

Benfica-FC Porto....................................................17h00

Belenenses-Sporting .............................................18h00

Tudo muito apático 

Bancadas frias  
É certo que era um dérbi à moda do Minho, mas esse rótulo 

imposto ao jogo de ontem não se sentiu a partir das bancadas. 

Não que o Pavilhão Flávio Sá Leite estivesse despido, porque 

não foi esse o caso, mas antes porque o jogo não deu azo 

a grandes “movimentações” por parte de quem assistia ao 

embate entre minhotos. O ABC cedo começou a desenhar 

o triunfo e com ele fez com que a emoção e o espectáculo 

desaparecessem. 

Destaque 

Comportamento exemplar 
Há jogos fáceis, outros mais difíceis e outros ainda… assim-assim. 

O ABC teve já o exemplo de como a teoria quase o atraiçoava e 

ontem não quis repetir o que fez – ou não fez – frente ao Colégio 

7 Fontes. Com a lição perfeitamente revista, a turma academista 

teve em Luís Bogas o espelho perfeito de como se deve encarar o 

adversário, seja ele qual for: com o máximo de profissionalismo, de 

amor à causa (vitória) e imbuído de um espírito de sacrifício para 

levar de vencido o emblema que está do outro lado do ringue.

No regresso do campeo-
nato da I Divisão nacional, o 
ABC mostrou estar em forma 
e o técnico Jorge Rito não 
gostou apenas do resultado, 
pois a exibição também me-
receu aplausos. 

«Já contra o Sporting esti-
vemos bem nas recuperações 
de bola e nos contra-ataques. 
Hoje [ontem] voltámos a es-
tar bem, cavámos uma di-
ferença na primeira parte e 
na segunda apenas contro-

lámos. A jogar como temos 
vindo a fazer, podemos pen-
sar em coisas grandes», disse 
o treinador. 

Quanto ao Benfica-FC Por-
to de hoje, Rito deseja «ob-
viamente» um triunfo dos en-
carnados, que assim deixará o 
ABC no topo da classificação. 
Contudo, o técnico quer mes-
mo é «roer os calcanhares aos 
grandes». 

«Pouca gente imaginava 
que pudéssemos estar nesta 

posição a esta altura do cam-
peonato, mas eu sei que es-
tamos no bom caminho», fi-
nalizou.  

Nuno Santos: 
«diferença 
é notória»

Mais do mesmo. Nuno San-
tos lamenta o facto de os seus 
jogadores continuarem a co-
meter «os erros de sempre», 
sobretudo no capítulo ofensi-
vo, e que têm ditado derrotas 

para os vimaranenses em qua-
se todos os encontros. 

«A diferença das equipas é 
notória. Temos tentado treinar 
bem para aperfeiçoar alguns 
aspectos, mas a verdade é que 
nos faltam rotinas e comete-
mos sempre os mesmos erros. 
O nosso ataque não esteve se-
guro e o ABC fez muitos golos 
nas transições. Isso fez toda a 
diferença para que o resultado 
fosse este», lamentou o treina-
dor do Xico Andebol.  

Jorge Rito elogiou exibição dos seus jogadores 
«Podemos pensar em coisas grandes»

José Costa  � Lima
Antonio �     Silva

O ABC não vai esquecer 
tão cedo que a falta de con-
centração quase lhe era fa-
tal na derrota com o Colégio 
7 Fontes, há sensivelmente 
um mês. Ontem, porém, a li-
ção para derrotar o Xico An-
debol estava tão bem estu-
dada que em poucos minu-
tos os amarelos decidiram o 
dérbi minhoto para os lados 
de Braga, afundando ainda 
mais o emblema de Guima-
rães na classificação. Com a 
vitória de ontem, o ABC assu-
me provisoriamente o coman-
do da tabela classificativa, fi-
cando serenamente à espera 
do resultado de hoje entre o 
Benfica e FC Porto, num clás-
sico que interessa – e muito 
– aos academistas. 

Voltando ao jogo propria-
mente dito, o dérbi dispu-
tado no Flávio Sá Leite teve 
pouca emoção, pouco brilho 
e um andebol pouco brilhan-
te. O ABC começou a resolver 
a partida cedo, até demais, e 

 ABC vence Xico Andebol e fica à espera do Benfica-FC Porto  

Dérbi sem pontinha de emoção 

depois geriu bem o resto do 
tempo sem tremedeiras, apro-
veitou as inúmeras falhas téc-
nicas do Xico Andebol e foi 
para intervalo com uma van-
tagem de seis golos. Todavia, 
logo aos 10 minutos do encon-
tro, os homens de Jorge Rito 
já venciam por 10-6 e desde 

então não mais o Xico Ande-
bol conseguiu aproximar-se 
do seu adversário. 

Tudo na mesma 
na segunda parte 

Sem muito de diferente 
para contar depois do des-
canso, o Xico Andebol tenta-

va fazer pela vida, ainda que 
o ânimo não fosse natural-
mente o desejado por Nuno 
Santos, esperando que o ABC 
também adormecesse e esfre-
gasse as mãos pela vitória an-
tes da partida terminar.

Jorge Rito até começou o 
segundo tempo a deixar al-

guns elementos-chave no 
banco de suplentes, mas os 
bracarenses não deixavam es-
paço de manobra ao Xico An-
debol, que teimava em errar 
na hora do remate: fosse pe-
las defesas de Humberto Go-
mes e Bruno Dias ou pelas su-
cessivas falhas técnicas, que 
tinham como consequência 
transições rápidas dos ande-
bolistas de Braga.  

O ABC fazia o que lhe 
competia e o que lhe deixa-
vam fazer.

Daí que aos 40’ chegou 
à maior vantagem do due-
lo até então (26-18), conti-
nuou a alargar a diferença 
(chegou aos 12 golos) e tudo 
sem grande esforço ou a fa-
zer uma exibição de encher 
o olho. Unicamente encarou 
o jogo de forma séria e não 
como se já o tivesse ganho 
antes de jogá-lo. Como tal, 

tirou os frutos que queria 
e não um inesperado amar-
go de boca, sempre contro-
lando a colheita de princí-
pio a fim. 

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Ana Silva e Ana Afonso (AA 
Porto)

ABC 38
Humberto Gomes, José Rolo (7), 
Fábio Antunes (4), Rui Lourenço (8), 
Carlos Matos (2), Álvaro Rodrigues 
e Luís Bogas (7); Bruno Dias, João 
Rodrigues (1), Tiago Pereira (2), 
Jaime Barreiros (3), José Ricardo 
Costa (3), Nuno Rebelo (1) e Hugo 
Rosário 

Treinador: Jorge Rito

Xico Andebol 27
Ricardo Castro, César Gonçalves (6), 
Marino Machado (1), José Sampaio 
(2),Tiago Héber (8), Pedro Correia 
e Daniel Costa (3); Ivo Silva, Paulo 
Sampaio, João Silva, Jorge Rodrigues 
(2), Diogo Oliveira (1), Pedro Barbosa 
e Tiago Silva (4)

Treinador: Nuno Santos

Marcha do marcador: 10’ (10-6); 20’ 
(17-11); 30’ (21-14); 40’ (26-19); 50’ 
(31-23). 

Luís Bogas esteve em bom plano e marcou sete golos na partida de ontem 
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ABC venceu derby 
com Xico Andebol
e sobe à liderança

::D:: Desporto p.23
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A24

   	Meio: Porto Canal - Telediário

 	Duração: 00:05:10

 	Hora de emissão: 21:18:00 
ID: 32621892

 
05-11-2010

Académico FC

 

O Académico FC comemora 99 anos. A data está a ser assinalada com um jantar comemorativo.

Decçarações de José Manuel Carvalho, presidente.
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A25

   	Meio: Porto Canal - Telediário

 	Duração: 00:02:08

 	Hora de emissão: 21:16:00 
ID: 32621864

 
05-11-2010

FCP/Modalidades

 

O fim de semana é também de clássico para o andebol e para o Hóquei em Patins. Declarações de

Pedro Gil, Hóquei FCP, e de Hugo Laurentino, Andebol FCP.
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A26

   	Meio: RTP N - Jornal do País

 	Duração: 00:00:37

 	Hora de emissão: 20:46:00 
ID: 32610564

 
05-11-2010

Andebol

 

O Sporting tem novo treinador de andebol.
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ANDEBOL

> ABC sobe automaticamente na tabela classificativa em caso de vitória frente ao Xico Andebol.

ABC DE BRAGALUÍS BOGAS FALA SOBRE JOGO COM XICO ANDEBOL

> sónia fernandes

O ABC recebe amanhã o Xico
Andebol, pelas 17 horas, a con-
tar para a nona jornada, depois
de uma pausa sem competição
na modalidade, no Pavilhão Sá
Leite.

Amanhã o adversário é de res-
peito, mas para Luís Bogas o jo-
go “é para vencer”.

O Xico Andebol é uma equipa
que na época passada fez um
bom campeonato e conquistou a
Taça de Portugal, algo que para
o lateral esquerdo “é preciso ter
em conta”. 

O dérbi é favoravel à equipa do
ABC, mas isso não faz com que
Luís Bogas espere facilidades:
“É um jogo teoricamente mais
acessível, mas nós esperamos
um jogo difícil que queremos
tornar acessível”. 

O Xico Andebol está a realizar
uma época com pouco brilhan-

tismo, ao contrário do que acon-
teceu a época passada. Ocupam
o penúltimo lugar, apenas com
dez pontos conquistados. 

No que toca aos adeptos, o jo-
gador do ABC não tem dúvidas:
“não há público em Portugal co-
mo o público do ABC. São adep-
tos muito específicos, são pes-
soas muito entendidas em an-
debol. Vêm apoiar o ABC, mas
vêm também apoiar o andebol”,
afirmou Luís Bogas, que espera
ter casa cheia na partida de ama-
nhã. Os bilhetes para a partida já
estão à venda.

Quanto a outros jogos da nona
jornada, o destaque vai para o
Benfica-Porto, que vai ajudar na
subida de classificação do ABC,
porque qualquer resultado serve
ao ABC para subir na tabela, e
em caso de empate e vitória do
ABC, este pode mesmo chegar
ao primeiro lugar da tabela clas-
sificativa. 

Dérbi depois da pausa
O ABC recebe amanhã o Xico Andebol a contar para a nona jornada, depois de uma paragem na competição. 
O clube da casa é favorito à vitória, mas o Xico Andebol “é uma equipa a ter em conta”, diz Luís Bogas.

ARQUIVO

Luís Bogas aposta em novo triunfo para as cores do Académico de Braga
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ANDEBOL>>25

Luís Bogas aposta num
triunfo diante do Xico
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Associação de Andebol de Braga

Detecção de talentos femininos
em Urgeses, Guimarães

A Associação de Andebol 
de Braga agendou para o dia 
9 do corrente, a partir das 
19h00, no pavilhão de Urge-
ses, em Guimarães, um treino 
para a selecção de detecção 
de talentos femininos, para o 
qual estão convocadas as se-

guintes atletas:
AC Fafe: Sofia Loureiro, Paula 

Gabriela, Sílvia Alves, Sara Frei-
tas, Ana Barros, Clara Macha-
do e Beatriz Salgado.

Didáxis: Amélia Sofia Pon-
tes Maia, Filipa Isabel Matos 
Gonçalves, Diana Sofia Aze-

vedo Oliveira, Bárbara Silva 
Soares, Susana Maria Azeve-
do Moreira e Ana Margarida 
Duarte Pereira.

Manabola: Andreia Viei-
ra, Francisca Silva e Cláudia 
Veloso.

Maiastars: Mafalda Olivei-

ra, Maria Inês Capela, Diana 
Oliveira, Ana Francisca Pe-
reira, Marta Alves e Mariana 
Azevedo.

Juvemar: Paula Pereira, Ana 
Rita Costa, Bruna Marques, Ca-
tarina Vale, Bárbara Costa e Ca-
tarina Araújo. 
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No fim-de-semana

FC Porto e Benfica encontram-se
em futebol, andebol e hóquei

Um fim-de-semana verda-
deiramente invulgar no pla-
no desportivo, vai colocar, por 
três vezes, o FC Porto e o Ben-
fica frente-a-frente.

Numa pura coincidência dos 
sorteios, dragões e águias de-
frontam-se, entre amanhã e 
domingo, em futebol, andebol 
e hóquei em patins, as princi-

pais modalidades do despor-
to nacional.

No futebol, as duas equi-
pas defrontam-se no Porto, 
enquanto em andebol e hó-
quei em patins os jogos são 
em Lisboa.

A maior diferença na tabe-
la classificativa entre as duas 
equipas acontece no futebol, 

onde o FC Porto lidera a Liga 
com 25 pontos, mais sete que 
o Benfica, que é segundo, e por 
isso se diz que este encontro 
pode decidir muito quanto ao 
campeão nacional, apesar de 
se tratar da 10.ª jornada.

Já no hóquei em patins, 
Benfica e FC Porto dividem 
o primeiro lugar, enquanto 

no andebol, os dragões es-
tão na frente, com 22 pon-
tos, enquanto as águas, com 
20, são um dos segundos clas-
sificados.

Importa então salientar que, 
também no hóquei em patins, 
o jogo se disputa domingo, en-
quanto no andebol, é já ama-
nhã que acontece.
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0 Madeira SAD na Taça EHF.

Para a 3.ª eliminatória daTaça
EHF masculina (competição
europeia de Andebol), o
Madeira SAD defronta, no
Funchal, no dia 21 do
corrente, às 17h00, os
austríacos do A1 Bregenz,
deslocando-se depois à
Áustria, no dia 27 (19h00).
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Madeirenses bateram “rival” Gil Eanes por 24-22

Madeira SAD vence
jogo de candidatos
Em jogo referente à sexta jornada
do nacional de andebol feminino da
I Divisão o Madeira SAD deslocou-
se ontem até ao Algarve para
defrontar o velho rival Gil Eanes e
venceu por 24-22.

Texto: Carlos Jorge. Foto. JM

A
O jogo de ontem, bem como
a viagem para o Algarve,

poderão ter condicionado a
exibição da equipa insular no
primeiro período situação que seria
rectificada ao intervalo, com a
equipa a entrar em campo muito
diferente daquilo que tinha feito
nos primeiros trinta minutos.

Na primeira parte alguma apatia
defensiva bem como algumas
falhas atacantes condicionaram o
jogo das insulares permitindo à
formação algarvia estar na frente
do marcador. Aproveitando o
período menos bom do Madeira
SAD a formação do Gil Eanes
ganhou alguma vantagem que
conseguiria controlar favoravel-
mente e que lhe permitiu ir para o
intervalo a vencer por 17-13.

A perder por quatro bolas havia
que alterar alguma coisa na equipa
insular, o “puxão de orelhas” dado
ao intervalo pelo técnico madei-
rense surtiu efeito, já que a equipa

entrou em campo com outra dispo-
sição, mais forte na defesa, e a
provar isso estão os cinco golos
sofridos nesta metade do jogo. O
sinal mais era das insulares, que aos
poucos conseguiram anular a
vantagem do adversário. Já na
frente, a equipa do Madeira SAD
continuava a jogar mais e melhor,
gerindo o resultado e marcador

No final vitória justa do Madeira

SAD num jogo onde acabou por ser
melhor que o seu rival.

Zona Azul defronta
Marítimo esta tarde

Esta tarde pelas 17h00 o Marí-
timo recebe no seu pavilhão em
Santo António a formação do Zona
Azul em jogo referente à terceira
eliminatória da Taça de Portugal.

Um jogo que a equipa de Marco
Freitas apresenta-se como favorita
uma vez que joga em casa e porque
quer manter a invencibilidade nas
competições nacionais.

Em perspectiva está pois um bom
jogo de andebol entre duas equipas
que querem continuar em frente na
Taça de Portugal.7

Carlos Jorge

A Madeira SAD bateu o grande rival na luta pelo título nacional.
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Madeirenses passearam classe na Marinha Grande

Vitória folgada da SAD
sobre o SIR 1.º Maio
O Madeira SAD deslocou-se à
Marinha Grande para defrontar o
SIR 1.º de Maio local e acabou
vencendo por uma diferença de 28
golos o que diz bem do domínio
madeirense. O resultado final cifrou-
se em 38-10.

Texto: Carlos Jorge. Fotos: JM

A
Em jogo referente à sétima
jornada do nacional de

andebol feminino, o Madeira
SAD deslocou-se ontem até à
Marinha Grande para defrontar o
SIR 1º de Maio e venceu por 38-
10 num jogo totalmente dominado
pela equipa de Duarte Freitas.

Perante um adversário sem
argumentos, as insulares entraram
fortes em campo e foram cons-
truindo desde cedo um resultado
que permitiu ao seu técnico fazer
descansar algumas das jogadoras
mais influentes na equipa, uma
vez que hoje pelas 12h00 no
Algarve vão dirimir forças ante o
seu eterno rival o Gil Eanes, num
jogo que se prevê de grande quali-
dade.

Aos poucos o fosso entre as
duas formações foi-se acentuando
e ao intervalo o Madeira SAD
vencia com naturalidade por 22-3.

Na segunda metade e com a

partida já praticamente ganha o
ritmo de jogo baixou por parte das
madeirenses que ainda assim
continuaram a mandar no jogo.

A diferença no marcador acen-
tuou-se e a formação insular
conseguiu uma vitória por 28
bolas de diferença, o que acaba
por espelhar não a diferença entre
as duas formações, mas sim a
gestão do esforço por parte das

madeirenses com vista ao jogo de
hoje frente ao Gil Eanes

Sob a arbitragem de Marta Sá e
Raquel Moleiro as equipas
alinharam e marcaram.

SIR 1º de Maio: Sandra Costa,
Catarina Pinheiro, Beatriz Santos
(4), Catarina Norte, Ana Dinis (1),
Inês Ferreira Soraia Prazeres Rita
Ferrão (2), Rafaela Neto (1),
Mónica Barros, Joana Bento, Ana

Cardoso (1), Vera Gomes (1) e
Margarida Gabriel.

Madeira SAD: Esmeralda
Gouveia, Virgínia Ganau, Andreia
Andrade (5), Rita Alves (2),
Cláudia Aguiar (6), Ana Correia
(3), Bebiana Sabino (4), Daniela
Silva (4), Ana Andrade (5),
Mariela Gonçalves, Renata
Tavares (1) Ana Franco (5) e
Juliana Sousa (3).7

A SAD tem hoje um compromisso muito complicado ante o Gil Eanes
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selecção nacional andebol

Pedro machado entre os convocados
O jovem andebolista do CD Feirense Pedro Machado foi 
convocado para o estágio da Selecção Nacional de junio-
res D, que se realiza entre 29 de Outubro e 1 de Novembro 
no Luso-Mealhada. O atleta faz parte dos 26 escolhidos 
pelos treinadores, Helena Serafim, João Alves e Pedro 
Ferreira, para o 1º estágio da presente época desportiva, 
destinado a atletas nascidos nos anos de 1996 e 1997.
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Andebol - 1.ª Divisão feminina de regresso

Atenções no Gil Eanes-SAD

A No Algarve jogam Gil Eanes e Madeira SAD.

Depois da paragem sofrida para a participação
nas provas europeias, o “Nacional” de Andebol
feminino regressa, este fim-de-semana, com o
Madeira SAD a jogar fora-de-portas. Hoje, e logo
com as duas formações insulares a jogar fora de
portas.

Hoje, a “sociedade” viaja até a Marinha Grande
para defrontar o SIR 1.º de Maio, jogo este agen-
dado para as 16h30. Um encontro onde o favori-
tismo vai todo para a formação insular, uma vez
que tem mais e melhores soluções que o adver-
sário. Como tal, não deverá encontrar dificul-
dades de maior para somar os três pontos em
disputa.

Amanhã, é a vez do Madeira SAD dirimir
forças no Algarve, ante o Gil Eanes, jogo está
agendado para as 12h00, em Lagos.

Um embate de difícil prognóstico, porque
frente-a-frente vão estar as duas melhores equipas

do Andebol feminino em Portugal e que são,
respectivamente, campeão e vice-campeão
nacional em título.

Espera-se um jogo muito equilibrado, com a
vitória a poder pender para qualquer um dos lados.
Na época passada, para o Campeonato, as algar-
vias levaram a melhor, mas na Taça de Portugal a
superioridade foi das madeirenses.

Por isso, sairá vencedor deste encontro a equipa
que jogar mais concentrada, quer em termos
defensivos como atacantes, e que, acima de tudo,
cometa menos erros. Neste aspecto, por aquilo que
presenciámos na competição europeia, a equipa de
Duarte Freitas está em muito bom nível...

Marítimo joga para a Taça

Nos masculinos, e na próxima segunda-feira, a
contar para a 3.ª eliminatória daTaça de Portugal,

o Marítimo recebe, em Santo António, a formação do
ZonaAzul.

Um jogo onde os “verde-rubros” são favoritos, uma vez
que jogam no seu campo e porque que querem manter a
invencibilidade tanto no Campeonato como na Taça.

Jogando ao nível que o têm feito até agora, de certeza
que não irão encontrar dificuldades de maior para conti-
nuar em frente na prova. 7

Carlos Jorge
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CAMPEONATO DISTRITAL SUB-14 FEMININOS

AMIENSE, 32 - CDTN, 56 (5.ª Jornada)

O CDTN obteve uma vitória no reduto do Amiense 
por uma margem confortável de 24 pontos, elevando assim 
para quatro o número de vitórias, tantas quanto os jogos até 
agora disputados. As nossas jovens atletas demonstraram 
um excelente espírito de equipa e o porquê de estarem 
classificadas em primeiro lugar no sempre muito competitivo 
campeonato distrital. Jogaram pelo CDTN : Adriana Simões 
21; Marta Maia 8; Beatriz Carvalho 8; Beatriz Martins 2; 
Catarina Oliveira; Rita Marques; Patrícia Martins 3; Diana 
Fernandes; Flavia Cabaço 14. Na próxima jornada, dia 1 de 
Novembro, o CDTN deslocar-se-á a Minde, às 11h00.

A Secção

Andebol do CDTN / OAB
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