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O Torneio de Portugal, que 
contará com a presença de qua-
tro equipas portuguesas (ABC 
de Braga, FC Porto, Benfica e 
Sporting CP) e ainda duas for-
mações estrangeiras – será o 
prato forte das diversas inicia-
tivas que decorrerão em Fafe, 
a partir de amanhã, mas não 
será a única acção a desper-
tar a atenção dos aficionados 
do andebol.

Assim, a partir de amanhã, às 
19 h00, decorrerá em Fafe tam-
bém a Feira do Andebol. Esta ac-
ção terá lugar no centro da ci-
dade de Fafe (Arcada), a partir 
de amanhã e até sábado (aberta 
das 18h30 às 24 horas).

Para além dos pavilhões ex-
positores dos diversos clubes 
filiados na Associação de An-
debol de Braga que aderiram 

à iniciativa (Andebol Clube de 
Fafe, ABC de Braga, Xico Ande-
bol, CCR Fermentões, Callidas e 
Maiastars), no local estarão, ain-
da, stands das casas de Benfica, 
FC Porto, Sporting e, ainda, das 
associações de Andebol de Bra-

ga e Viseu.
 Todas as noites haverá, ain-

da, animação cultural. Para ama-
nhã está agendada uma Noite 
de Fado, com a actuação de um 
grupo de fado de Guimarães. 

Na sexta-feira realiza-se a Noi-

te da Tuna com a actuação da 
TMUM   Tuna de Medicina da 
Universidade do Minho. No sá-
bado haverá lugar a uma Arru-
ada, tão popular na região, com 
a presença dos IPUM da Univer-
sidade do Minho. 

Entre amanhã e domingo

Feira do Andebol anima Fafe
ARQUIVO DM

ABC participa, em Fafe, no Torneio de Andebol de Portugal 
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Para a nova temporada, Vítor Rodrigues (Sports da Madeira) e Duarte Freitas (Madeira SAD) voltam a comandar as respectivas equipas.

OClub Sports daMadeira eMadeira
Andebol SAD fazem, hoje, aoprincípio
da noite, a apresentaçãodas suas equi-
pas deAndebol feminino, que vãopar-
ticipar no campeonato nacional da 1.ª
Divisão na época 2011/2012. O jogo-
treino de apresentação das duas equi-
pas da Região que vão competir ao
mais alto nível está marcado para as
20h00, no Pavilhãodo Funchal, depois
de ambas as formações terem iniciado
estamês apreparaçãopara a nova tem-
porada.
Do plantel do Sports da Madeira há

a registar a entrada de quatro novas jo-
gadoras, que vieram colmatar outras
tantas saídas. Mara Santos, Catarina
Oliveira, Petra Abreu (todas ex-CD Bar-

tolomeu Perestrelo) e Mónica Soares
(ex-C.P. Volongo do Vouga) são as “ca-
ras novas do grupo, que será orientado
por Vítor Rodrigues, auxiliado por Luís
Carvalho.Oprincipal objectivo é ama-
nutenção na 1.ª Divisão, o que passa
por assegurar uma presença no grupo
das 10 equipas que disputarão a 2.ª
fase.
Por seu lado, o Madeira Andebol

SAD, vice-campeão nacional e vence-
dor da Taça de Portugal há 13 tempora-
das consecutivas, temcomoprioridade
a reconquista do ceptro nacional, que
lhe foge háduas temporadas para as al-
garvias do Gil Eanes. O plantel é de
novo comandado por Duarte Freitas,
volta a ter uma participação europeia,

desta feita na Taça das Taças, prova em
que a meta passa por proveitar esses
jogos «para enriquecer ainda mais o
nosso jogo e, ao mesmo tempo, inde-
pendentemente do adversário, discutir
o resultado e lutar pela passagem das
eliminatórias».
De referir que o sorteio do Cam-

peonato Nacional da 1.ª Divisão fe-
minina está marcado para a próxima
sexta-feira e que, no sábado, em Fafe,
decorre o “All Star Game” feminino,
entre as melhores 14 jogadoras do
Norte e outras tantas do Sul, eleitas
pelos treinadores. 1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

As duas equipas defrontam-se em jogo-treino a ter início pelas 20h00, no Pavilhão do
Funchal. Ambas as formações vão jogar na 1.ª Divisão, começaram a treinar este mês e
têm objectivos bem distintos...

“Sports” vs. Madeira SAD
7 ANDEBOL FEMININO - APRESENTAÇÃO DAS EQUIPAS ESTA NOITE

Sábado em
Fafe, está
marcado o
“All Star
Game” fe-
minino, que
vai opor as
melhores
jogadoras a
actuar em
Portugal,
divididos
pelo Norte e
Sul.
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NA 5ª FEIRA

Xico apresenta-se
diante do Sporting

O Xico Andebol apresenta-
se na próxima quinta-feira aos 
seus adeptos e simpatizantes, 
num jogo diante do Sporting.

A equipa de Nuno Santos 
fará um teste já interessante 
nesta fase da pré-temporada, 
uma vez que terá pela frente um 
dos tradicionais candidatos aos 
primeiros lugares do Nacional1.

A visita do Sporting a Guima-
rães proporcionou-se no segui-
mento da deslocação dos ‘leões’ 
a Fafe, onde participam na Se-
mana do Andebol Nacional, que 
principiou ontem e termina no 
domingo com a presença, além 
do Sporting, de Porto, Benfica, 
ABC, Selecção de Angola e Lugi 
Handboll, da Suécia.

Na quinta-feira, o jogo de 
apresentação do Xico Andebol 
começa às 21 horas (coincidi-
rá praticamente com o final do 
Vitória-Atlético de Madrid a dis-
putar ao lado no Estádio) e a 
entrada é, como habitualmente, 
gratuita.

Página 10



A11

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,87 x 26,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37106107 23-08-2011

Equipas femininas
conhecem
calendário
esta semana
No tocante ao andebol feminino
as duas equipas insulares já
iniciaram a preparação da pró-
xima época desportiva e com
objectivos bem definidos. Por
parte do Madeira SAD a priori-
dade é a reconquista do título
de campeão que lhe foge há
dois nos e por parte do Sports
Madeira é claramente ficar
entre as dez melhores equipas
da primeira fase da prova para
passar à fase final e então aí
lutar por uma participação eu-
ropeia. Esta será uma época
onde haverá alterações aos
moldes da prova pelo que o re-
gulamento da mesma só será
conhecido no próximo dia 26
aquando da realização o sorteio
da competição que está mar-
cado para a cidade de Fafe e
inserido na Semana do Andebol
que terá o seu ponto alto com a
entrega dos prémios aqueles
que mais se destacaram. Para
o dia 27, pelas 18h30, está
agendado um jogo denominado
All Star Game Feminino e dis-
putado entre as melhores 14
jogadoras do Norte e as melho-
res do Sul eleitas pelos treina-
dores.

Carlos Jorge
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