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António Sousa lidera
Andebol da Académica
O também treinador assume os destinos da secção estudantil
e aposta forte numa melhor organização

� A secção de Andebol da Asso-
ciação Académica de Coimbra
(AAC) tem desde ontem uma
nova direcção para atacar a tem-
porada 2011/2012. Com muitos
nomes que transitam do elenco
anterior, a maior novidade aca-
ba por ser o facto de António
Sousa ser agora o presidente do
andebol estudantil, assumindo o
cargo que era ocupado por João
Jorge (passou a vogal).

O também treinador, de 43
anos, assume, ao nosso jornal,
que «o objectivo principal pas-
sa por conseguir reorganizar
toda a secção», procurando
«aumentar a qualidade e a
quantidade, sobretudo ao
nível dos escalões de forma-
ção». Para isso, o agora diri-
gente máximo do andebol da
AAC diz serem necessários
«mais espaços desportivos»,
de modo a que a evolução dos
jovens atletas possa ser mais

sustentada.
Apoiado por «uma equipa de

gente empenhada e trabalhado-
ra», António Sousa lembrou
ainda as «muitas dificuldades»
que a secção enfrentou para ins-
crever a equipa sénior masculi-
na no Campeonato Nacional da
3.a Divisão, valendo o «contribu-
to da Direcção-Geral da AAC e

da Federação de Andebol de
Portugal que facilitou o paga-
mento da inscrição». Por falar
em dinheiro, Sousa pretende
que sejam «criadas condições
para que também o andebol seja
apetecível às empresas e entida-
des que possam apoiar»

Para a época desportiva que já
arrancou – a equipa sénior mas-

culina inicia o campeonato, no
domingo, com a recepção ao
Albicastrense -, a secção conta
com 153 atletas em todos os esca-
lões, mas a ideia passa «por che-
gar aos 200». l

DIRECÇÃO
PPrreessiiddeennttee:: António Sousa
VViiccee--pprreessiiddeennttee:: Marcos Alves
TTeessoouurreeiirroo::  Henrique Minas
SSeeccrreettáárriioo:: Júlio Alves
VVooggaall::  Paulo Bettencourt
VVooggaall::  José Moniz
VVooggaall::  Mariana Moura
VVooggaall::  Joana Alves
VVooggaall:: André Moura Pereira
VVooggaall:: Paulo Monteiro
VVooggaall::  João Jorge
SSuupplleennttee::  Armindo Leitão
SSuupplleennttee:: Rui Cecílio

MESA DO PLENÁRIO
PPrreessiiddeennttee::  Jorge Pereira
VViiccee--pprreessiiddeennttee:: Horácio Poiares
SSeeccrreettáárriioo::  David Simões

D
.R
.

ANTÓNIO SOUSA (à esquerda) sucede a João Jorge (à direita) 
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Académico é o único 
no nacional de andebol sénior
Depois das desistências do ABC de Nelas e do Tondela Andebol Clube,
a equipa viseense vai ser a única a representar o distrito
Silvino Cardoso

�O Académico de Viseu, de pois
de alguns anos em que te ve a
companhia do Sporting de La -
mego, ABC de Nelas e Ton dela
An debol Clube, para repre sen -
ta rem o distrito no nacio nal da
3.a Divisão, volta a ficar só nessa
tarefa.

É que tanto o ABC de Nelas,
como o Tondela Andebol Clu be
não se inscreveram para a
prova desta época, cabendo,
agora ao conjunto viseense fa -
zer o seu melhor para digni ficar
a modalidade da região.

O sorteio realizado na sede da
Federação de Andebol de Por -
tugal, ditou que o Acadé mi co
vai iniciar a prova, já no pró -
ximo sábado, em Al mei rim,
frente à Associação 20 km.

Em termos de objectivos pa ra
a época, tal como vem acon -
tecendo nas últimas tem -
poradas, o Académico vai in -
sistir na subida à 2.a Divisão
Nacio nal, uma meta que tem
falhado, sempre, por pouco. 

João José Marques continua a
ser o líder do grupo acade mista,
como dirigente, treina dor e
outras funções, o que faz dele um
dos mais entusiastas da mo -
dalidade. No entanto, o conjunto
bei ral tino não vai ter vida fácil,

pois há outros con correntes que
já se reforçaram para ata car a
subida. Inclu siva men te, alguns
jogadores que pertenciam aos
quadros do ABC de Nelas de do

Tondela Andebol Clube, vin -
cularam-se a colecti vidades do
distrito de Leiria e de Aveiro.De
facto, a Académi ca, o SIR 1.o de
Maio (Marinha Grande). a

Juventude Despor tiva Liz (Leiria)
e o Samora Cor reia, são con -
correntes de peso para en fren -
tarem a luta pela promo ção ao
escalão superior. l

ACADÉMICO é a única equipa do distrito na 3.ª Divisão Nacional de andebol

1ª JORNADA (17/9)-10.ª 3/12

Académica-Albicastrense (18/9)
SIR 1º Maio-Batalha AC

20 km Almeirim-Ac. Viseu (18h00)
NA Samora Correia- Ílhavo AC

2ª JORNADA (24/9)-11.ª (17/12)

Juventude Lis-NA Samora Correia
Ílhavo AC-20KM Almeirim

Ac. Viseu-SIR 1º Maio-Inatel (15h00)
Batalha AC - Académica 

3ª JORNADA (1/10)-12.ª (7/01/12)

Albicastrense-Batalha AC
Académica-Ac Viseu (18h00)

SIR 1º Maio-Ílhavo AC 
20KM Almeirim-Juventude Desp. Lis

4ª JORNADA (8/10)-13.ª (14/01)

NA Samora Correia-.20KM Almeirim
Juventude Desp. Lis-SIR 1º Maio

Ílhavo AC-Académica
Ac. Viseu-Albicastrense(17h00)

5ª JORNADA (15/10)-14.ª (21/01)

Batalha AC-Ac Viseu (18h30)
Albicastrense - Ílhavo AC

Académica-Juventude Desp. Lis
SIR 1º Maio-NA Samora Correia

6ª JORNADA (29/10)-15.ª (4/02)

20KM Almeirim-SIR 1º Maio
NA Samora Correia- Académica 

Juventude Desp. Lis-Albicastrense
Ílhavo AC - Batalha AC

7ª JORNADA (5/11)-16.ª (11/02)

Ac. Viseu -Ílhavo AC
Batalha AC- Juventude Desp. Lis
Albicastrense-NA Samora Correia

Académica-20KM Almeirim

8ª JORNADA (12/11)-17.ª (25/02)

SIR 1º Maio-Académica Coimbra
20KM Almeirim-Albicastrense
NA Samora Correia-Batalha AC
Juventude Desp. Lis – Ac. Viseu

9ª JORNADA (19/11)-18.ª (10/03)

Ílhavo AC-Juventude Desp. Lis 
Ac. Viseu-NA Samora Correia (17h00)

Batalha AC-20KM Almeirim
AD Albicastrense-SIR 1º Maio

Calendário de jogos da Zona Centro
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Andebol de volta

ABC de Braga visita hoje FC Porto
A segunda jornada do cam-

peonato de andebol da pri-
meira divisão disputa-se hoje e 
dela faz parte um “jogo gran-
de”, com o ABC de Braga a vi-
sitar o FC Porto.

A partida está agendada 
para as 21h30, no Dragão Cai-
xa, e será dirigida pela dupla 
internacional Eurico Nicolau e 
Ivan Caçador, de Leiria.

A partida surge poucos dias 
depois do ABC ter batido o 
Sporting e o FC Porto ter per-
dido com o Benfica, e assinala 
o regresso de Carlos Resende, 
como treinador, a um pavilhão 
que conhece bem, e onde se 
estreou nestas funções.

Bem perto do Porto, mais 
precisamente na Maia, de-
frontam-se duas equipas que 
saíram vitoriosas na primei-
ra jornada. O Águas Santas, 
que ganhou em Fafe, rece-
be o Benfica, que derrotou 
em casa o campeão nacional, 
FC Porto. O favoritismo aponta 
para um triunfo da equipa do 
Sul, mas não seria a primeira 
vez que, a jogar em casa, os 
maiatos tentariam cometer 

uma surpresa. 
Em Lisboa, o Sporting rece-

be o São Bernardo numa par-
tida onde não é possível pre-
ver outro resultado que uma 
vitória dos ‘leões’. 

A jornada arranca pelas 
18h00, no Funchal, onde o 
Madeira SAD recebe o Delta 
Belenenses na condição de 
favorito.

Mais equilíbrio pode pre-
ver-se para Guimarães, onde 
medem forças Xico Andebol e 
Maia ISMAI. Um jogo interes-
sante, com os vimaranenses a 
quererem mostrar que o em-
pate que arrancaram em Avei-
ro não foi fruto do acaso.

O jogo entre Sp. Horta e AC 
Fafe foi adiado para o dia 25 
de Outubro.

Humberto Gomes 
«Vamos
para ganhar»

O guarda-redes do ABC, 
Humberto Gomes, tem já 
“muitos anos” de andebol pelo 
que este tipo de jogos não o 
assusta, daí que ele próprio 
seja o espelho da confiança 
que se vive no clube.

«Vamos trabalhar para ven-

cer e vamos entrar como sem-
pre para ganhar o jogo», dis-
se Humberto Gomes ao site 
do clube. 

«O FC Porto – prosseguiu 
-- é favorito porque joga em 
casa, porque dizem que têm 
uma melhor equipa do que 
nós, portanto eles é que têm 
a pressão. Nós vamos lá, sem 
pressão nenhuma, e vamos lá 
para ganhar o jogo».

Independentemente do 
que se passou na primei-
ra ronda, com o ABC a ven-
cer e o FC Porto a perde, o 
guarda-redes diz que a equi-
pa bracarense «vai lá fazer o 
seu jogo. Queremos entrar 

muito fortes e, se jogarmos 
como no último sábado, po-
demos trazer de lá os três 
pontos. Queremo-nos diver-
tir em campo, jogar soltos e 
sem pressão».

De resto, acrescenta, «uma 
vitória nossa não muda nada. 
Continuávamos na frente, 
os favoritos continuavam a 
ser FC Porto, Benfica e Spor-
ting, e o ABC continuava a 
ser ‘outsider’. Para nós, joga-
dores, eles não são melhores 
do que nós. Mas, é do senso 
comum que são superiores, 
que têm plantéis mais equi-
librados que o nosso. No fim, 
vamos ver».

Porto Canal
transmite jogo

A Federação de Andebol de Portugal acaba de estabelecer 
um protocolo de parceria com o FC Porto e o Porto Canal tendo 
em vista a transmissão televisiva dos jogos de andebol naquela 
estação televisiva. O protocolo abrange não só os jogos de 
seniores mas dos mais diversos escalões etários.

O primeiro passo será dado hoje, com a transmissão do jogo 
da segunda jornada do Andebol 1, que coloca frente-a-frente o 
FC Porto e o ABC de Braga, agendado para as 21h30.

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC parte confi ante para a partida com o FC Porto

DR
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Sporting da Horta
cede ante o Madeira
a primeira jornada da Liga Portuguesa de andebol 1 – o 

escalão maior da modalidade – possibilitou os seguintes des-
fechos: 

aBC de Braga 24 – Sporting 18, Maia/iSMai 26 – Belenen-
ses 26, São Bernardo 26 – Xico andebol 26, fafe 26 – Águas 
Santas 32, Sporting da Horta 22 – Madeira SaD 27 e Benfica 
23 – fC Porto 22.

quadro da classificação: 1.º aBC de Braga 3 pontos, 2.º 
Águas Santas 3, 3.º Madeira SaD 3, 4.º Benfica 3, 5.º Belenen-
ses 2, 6.º Xico andebol 2, 7.º Maia/iSMai 2, 8.º São Bernardo 
2, 9.º fC Porto 1, 10.º Sporting da Horta 1, 11.º fafe 1, 12.º 
Sporting 1.
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ANDEBOL: Xico recebe hoje o Maia/ISMAI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2011

Meio: Guimarães Digital.com

URL: http://www.guimaraesdigital.com/index.php?a=noticias&id=45648

 

O Xico Andebol recebe, esta quarta-feira, o Maia/ISMAI, naquele que será o primeiro jogo oficial da

época em casa.

 

 O encontro da 2ª jornada terá lugar a partir das 21 horas. Depois do empate em Aveiro, a equipa de

Nuno Santos procura somar a primeira vitória. A tarefa não se adivinha fácil, apesar do Maia/ISMAI

ser um adversário que luta pelo mesmo tipo de objectivos. Curiosamente, os maiatos também

empataram o primeiro jogo, fora de casa, a 26 golos.

 

 Após a recepção ao Maia/ISMAI, o Xico Andebol defronta no próximo sábado o Belenenses, em

partida relativa à 3ª jornada do campeonato. O jogo está marcado para as 18 horas, no Pavilhão

Acácio Rosa, no Restelo, e poderá ser acompanhado com a transmissão televisiva do sítio oficial da

Federação de Andebol de Portugal, em www.fpa.pt.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • Liga dos Campeões, 1.ª Jornada: BEN-
FICA-Manchester United (Ing), 19h45, Luz. Outros
jogos: Dínamo Zagreb (Cro)-Real Madrid (Esp). Man-
chester City (Ing)-Nápoles (Ita). Villarreal (Esp)-
Bayern Munique (Ale). Lille (Fra)-CSKA Moscovo
(Rús). Inter (Ita)-Trabzonspor (Tur). Basileia (Sui)-
Otelul (Rom). Ajax (Hol)-Ol. Lyon (Fra). • Treinos do
Marítimo, 9h30/17h, Santo António. • Treinos do
Nacional, 10h30/18h, Choupana. • Treinos do
União/SAD, 10h, Camacha, e 17h30, Vale Paraíso. •
Bárbara Santos (CD Nacional) na Selecção Nacional
de Sub-19 que participa no apuramento ao Europeu
da categoria, até sexta-feira. • A madeirense Laura
Luís integra Selecção Nacional "A", para o jogo de
qualificação ao Europeu de 2013, na Arménia, até

sábado. ATLETISMO • O presidente do Governo
Regional recebe o atleta internacional e olímpico Al-
berto Paulo, 15h30, Quinta Vigia.
ANDEBOL • 1.ª Divisão Masc., 2.ª jornada: MA-
DEIRA SAD-Belenenses, 18h, Pav. Funchal. • Reu-
nião na Associação - Planeamento Regional
2011/12, Apresentação da calendarização das acti-
vidades e Distribuição de Instalações Nacionais e
Regionais, 15h, sede da AAM. SQUASH • Torneio
Internacional da Madeira de 2011, nos "courts" do
Onda Revital Clube, no Caniço de Baixo, até sábado.
JUDO • Estágio Internacional da Madeira de 2011,
Polidesportivo da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr.
Horácio Bento Gouveia, no Funchal, até sábado.
AUTOCROSS • Inscrições para o 2.º "Autocross

Madeira", a ter lugar em São Vicente, até dia 20.
MUAY-THAY • Diogo Abrantes (Marítimo) em está-
gio por Banguecoque, na Tailândia. TÉNIS • Inscri-
ções para a 5.ª Etapa do Circuito Clube Desportivo
Nacional Sub-18, até dia 21. • Inscrições para a 3.ª
Etapa do Circuito Ferraz TC destinado a Seniores e
mais de 45 anos, até hoje. JET SKI • Exposição da
Associação de Jet Ski e Motonáutica da Madeira, no
Espaço do Mercado da Ribeira Brava, até dia 9 de
Outubro. BASQUETEBOL • Campeonato da Europa
Sénior Masc., na Lituânia, até domingo. DIVERSOS
• Cerimónia de Abertura do Colégio do Marítimo,
pelo Director Prof. Mário Santos e na presença de
Carlos Pereira, 9h30, Santo António.
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Segunda jornada do Campeonato de Andebol        

Dragões recebem aBC
FC Porto tenta hoje 
regressar aos triunfos 
diante do ABC de Braga 
num jogo em que Hugo 
Laurentino promete 
“luta” até ao fim.

A segunda jornada do Campe-
onato Nacional Andebol 1 prosse-
gue hoje com as atenções centradas 
no Dragão Caixa, com o FC Porto 
a receber, pelas 21h30, o ABC de 
Braga. Após a derrota na ronda 
inaugural da prova, diante do Ben-
fica, os «dragões» querem carim-
bar o primeiro triunfo da época na 
competição e prometem “lutar ro 
primeiro ao último segundo”.

“Teremos de jogar tal como 
na primeira parte contra o Ben-
fica, em que criamos bastantes 
situações de golo. Vamos lutar do 
primeiro ao último segundo, tal 
como é nosso apanágio”, frisou 
Hugo Laurentino, em declarações 
ao site oficial do clube.

O guarda-redes do FC Porto 

não esconde a “ansiedade” dos 
jogadores em regressar aos triun-
fos: “Depois de dois resultados 
negativos, queremos às vitórias o 
mais depressa possível, pelo que 
aguardamos o jogo com alguma 
ansiedade”. O «guardião» destaca 
ainda a importância da presença 
do público no Dragão Caixa, um 
fator de motivação extra.

“A presença dos nossos adep-
tos é muito importante: moti-
va-nos e limita os adversários”, 
acrescentou.

Fora deste desafio estão Tiago 
Rocha (castigado) e Wilson Da-
vyes (lesionado).

Para além deste «clássico» no 
Dragão Caixa, a segunda ronda 
reserva ainda os seguintes jogos: 
Águas Santas-Benfica (21h00, Ma-
deira SAD-Belenenses (18h00), 
Xico Andebol-Maia ISMAI 
(21h00) e Sporting-São Bernardo 
(21h30). O encontro entre Spor-
ting da Horta e Fafe foi adiado 
para dia 25 de outubro.                                                       

Hugo Laurentino. Guarda-redes promete luta até  
ao último segundo para derrotar hoje o ABC de Braga                    
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