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> joana russo belo

A Horta abre uma janela para o
regresso do ABC às vitórias. O
ano de 2011 não começou bem
para a equipa bracarense, que,
oficialmente, ainda não ganhou
nenhum jogo e foi eliminada da
Taça de Portugal e Supertaça.
Quase dois meses depois, o ABC
volta-se para o campeonato, para
defender o segundo lugar, numa
deslocação à Horta, nos Açores,
competição onde os academistas
têm revelado bom nível e exibi-
ções bem conseguidas. 

Pela frente vai estar o sétimo
classificado SC Horta, adver-
sário difícil e uma equipa que
gere bem os jogos em casa. 

“O ABC está avisado e pre-
cavido para encontrar um adver-
sário aguerrido, competitivo,
difícil e forte, destacou Rui Lou-
renço, na antevisão ao jogo,
agendado para as 21 horas (22
horas em Portugal Continental).

Para o ponta direito, o ABC
mantém “a ambição de ganhar
os jogos todos, para estar o mais

acima possível à entrada da fase
final”, por isso, o jogo desta
noite é determinante para as as-
pirações minhotas.

Ainda sem vencer no novo
ano, o ABC está motivado em
dar a volta aos maus resultados:

“temos de saber encarar as der-
rotas como uma motivação para
estarmos ainda mais fortes no
jogo seguinte. Custou muito ser-
mos eliminados da Taça, mas
não nos vamos deixar afectar
por isso. A partir de agora, só

temos uma competição e temos
de dar tudo, e lutar por ela até ao
fim”, afirma Rui Lourenço.

Frente ao Madeira SAD, a
equipa somou a terceira derrota
da época frente aos insulares,
precisamente o próximo adver-

sário do ABC. “É uma coinci-
dência. O Madeira tem uma
equipa forte, mas não é melhor
que nós. Estamos muito frustra-
dos por termos sido eliminados
da Taça, mas tenho a certeza que
o próximo jogo é para nós”.

Em termos de ausências, a
Mário Peixoto juntaram-se esta
semana Sérgio Caniço (entorse
no pé esquerdo), Jaime Barreiros
(lesão no joelho direito), Rui
Sustelo (traumatismo na perna
direita), enquanto José Rolo luta
pelo regresso. De fora fica tam-
bém o lateral direito Nuno Rebe-
lo, a cumprir castigo.

ABC motivado para 
regressar às vitórias
Depois de eliminado da Taça de Portugal e Supertaça, o ABC está de regresso ao campeo-
nato e motivado em voltar aos triunfos. Rui Lourenço acredita na vitória esta noite.

ARQUIVO

Rui Lourenço garante que o ABC está confiante e motivado em dar a volta aos resultados menos positivos

ANDEBOL MODALIDADESABC JOGA NOS AÇORES COM O SC HORTA, ÀS 22 HORAS 

���

O campeonato de Andebol
1 regressa este fim-de-se-
mana, com a jornada 17
distribuída por dois dias:
hoje realizam-se quatro jo-
gos e amanhã está marca-
do o jogo grande da ronda,
que coloca frente-a-frente
Madeira SAD e Sporting.
Destaque para o dérbi
minhoto entre MB/Colégio
7 Fontes e Xico Andebol,
equipas separadas por três
pontos e que lutam pela fu-
ga dos últimos lugares.
O jogo está agendado para
o Pavilhão Flávio Sá Leite,
às 18 horas. À mesma
hora joga-se o FC Porto-
-Águas Santas e CF Bele-
nenses-Ac.São Mamede.
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ANDEBOL>>27

ABC motivado para
regressar às vitórias
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Pedro Vieira da  � Silva

O ABC joga, esta noite, nos 
Açores, com o SC Horta, em 
jogo a contar para a 27.ª jor-
nada do Andebol 1. Os acade-
mistas, que depois de perde-
ram a hipótese de vencer a Su-
pertaça foram eliminados da 
Taça de Portugal pelo Madei-
ra SAD, em jogo disputado no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, que-
rem retomar o caminho do su-
cesso na competição em que 
têm sido mais felizes.

O SC Horta, sétimo classi-
ficado do Andebol 1, é um 
adversário difícil, sobretudo 
quando actua diante do seu 
público. Por tudo isso, o ABC 
está mais do que avisado e pre-
cavido e, certamente, vai en-
contrar um adversário «aguer-
rido, competitivo, difícil e for-
te», garante o ponta do ABC, 
Rui Lourenço.

Quase dois meses depois, o 
ABC volta-se para o campeona-
to e procura defender o segun-
do lugar que ocupa. A seis jor-
nadas do final da primeira fase, 
o ABC mantém a ambição de 
«ganhar os jogos todos, para 
estar o mais acima possível à 
entrada da fase final». 

«Temos de saber encarar 
as derrotas como uma mo-
tivação para estarmos ainda 
mais fortes no jogo seguin-
te. Custou muito sermos eli-
minados da Taça de Portu-

Academistas jogam, pelas 22h00, com o SC Horta

ABC procura redenção nos Açores

gal, mas não nos vamos dei-
xar afectar por isso. A partir de 
agora, só temos uma compe-
tição e temos de dar tudo, e 
lutar por ela até ao fim», afir-
ma Rui Lourenço.

«Todos os jogos são im-
portantes. Se ganharmos ao 
SC Horta é certo que tere-
mos mais pessoas nas ban-
cadas no jogo com o Madei-
ra SAD (os insulares voltam a 
jogar em Braga, agora para o 
campeonato) e depois com o 
Sporting», esta é a crença de 

Rui Lourenço.
O ABC está moralizado para 

somar a primeira vitória de 
2011 mas a equipa continua 
a ser assolada por lesões. A 
Mário Peixoto, habitual cliente 
do departamento médico, jun-
tou-se esta semana o central 
Sérgio Caniço, com uma en-
torse no pé esquerdo, o uni-
versal Jaime Barreiros, com le-
são no joelho direito, o late-
ral-esquerdo Rui Sustelo, com 
um traumatismo na perna di-
reita. José Rolo está em dúvi-

da para o embate de hoje nos 
Açores, onde não vai estar o 
lateral-direito Nuno Rebelo, a 
cumprir castigo.

MB Sete Fontes 
recebe Xico 
Andebol

Eis os jogos agendados 
para hoje:

MC Colégio Sete Fontes-CD 
Xico Andebol (18h00), Bele-
nenses-São Mamede (18h00), 
FC Porto-Águas Santas (18h00) 
e SC Horta-ABC (22h00).

ABC nos Açores à procura do regresso às vitórias

DM
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

ANDEBOL • 2.ª Div. Masc.: MARÍ-
TIMO-Passos Manuel, 17h, Pav.
Marítimo. • 1.ª Div. Fem.: Asso-
mada-MADEIRA SAD, 17h30, Asso-
mada. BASQUETEBOL • 1.ª Div.
Fem.: MARÍTIMO-Gafanha, 17h30,
Pav. CAB. • Liga Masc.: Ginásio Fi-
gueirense-CAB MADEIRA, 16h, Fi-
gueira da Foz. • Taça de Portugal
Fem. ("Oiatvos"): Boa Viagem-CAB
MADEIRA, 16h, Açores. • Treino da
Selecção da Madeira Sub-14
Masc., 18h30/20h, Pav. Francisco
Franco. • Acção de Formação para
Árbitros, 10h/12h, na sede da ABM.
VOLEIBOL • Div. A1 Fem.: Lei-
xões-SPORTS MADEIRA, 16h, Mato-
sinhos. HÓQUEI EM PATINS •
1.ª Div. Masc.: PORTO SANTO SAD-
Limianos, 18h, P. Santo. • MARÍ-
TIMO e SÃO ROQUE de folga.
TÉNIS-DE-MESA • 1.ª Div.
Masc.: PONTA DO PARGO-Nove-
lense, 15h. • 1.ª Div. Fem.: CÂ-
MARA LOBOS-Mirandela, 10h.
GARACHICO-Madalena, 15h. SÃO
JOÃO-Ala Gondomar, 15h. PONTA
DO PARGO-Mirandela, 16h. • 2.ª
Div. Masc.: CÂMARA LOBOS-1.º DE
MAIO, 15h. DESPORTIVO MACHICO-
SÃO JOÃO, 15h. Serpense-SPOR-
TING PORTO SANTO, 15h. • 2.ª Div.
Fem.: ACM MADEIRA-PONTA DO
SOL, 15h. • Madeirenses no 7.º Tor-
neio Aberto do Independente Fute-
bol Clube Torrense, no Seixal, até
amanhã. • O madeirense Marcos
Freitas participa no Open do Qatar,
em Doha. TRAMPOLIM • Torneio
Primavera Mini-Trampolim,
15h/19h, Pav. Ponta do Sol. AUTO-
MOBILISMO • A AMAK realiza
Formação sobre Ralis, 9h, Estádio
da Madeira, na Choupana. • Inscri-
ções para o Circuito Município do
Funchal/Rampa do Monte, até dia
18. AQUATLO • II Aquatlo do An-
dorinha para os escalões de forma-
ção, no Complexo de Piscinas do
Fx. GOLFE • Torneio dos Ferros, no
Porto Santo Golfe. JUDO • Regio-
nal de Cadetes/1.º Torneio Zépo-
nês/Regional de Equipas
Seniores/Regional de Veteranos,
10h30/13h, Dojo do Naval do Fun-
chal. • Leandra Freitas (Nacional) e
o árbitro Francisco Rodrigues na
Taça do Mundo, em Oberwart, na
Áustria. NATAÇÃO • Festival de
Inverno (Piscina Curta), em Ma-
chico. BADMINTON • Madeiren-
ses no Camp. Nacional de Equipas
Mistas Não-Seniores, no CAR das
Caldas da Rainha, até amanhã.
TÉNIS • Torneio Santagro (Senio-
res e Veteranos), organizado pelo
Smash Ténis Clube, na Quinta Mag-
nólia. GINÁSTICA • Torneio de
Abertura de Ginástica Escolar,
10h/13h, Pav. Bartolomeu Peres-
trelo. TODO-O-TERRENO • A
Associação da Madeira de Todo-o-
Terreno Turístico realiza acções
práticas de Orientação.
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Andebol: Marítimo
“em casa” e SAD
feminina fora

O líder da 2.ª Divisão masculina
de Andebol, Marítimo, recebe
esta tarde (17h00), em Santo
António, o Passos Manuel (3.º),
com quatro pontos a separar as
duas equipas. Na 1.ª Divisão
feminina, o também coman-
dante Madeira SAD joga, às
17h30, no recinto do Assomado
(7.º) e assume, igualmente,
todo o favoritismo. Para ama-
nhã estão agendados três
jogos: na 1.ª Divisão masculina,
o Madeira SAD-Sporting é às
17h00, no Pav. do Funchal, os
juniores do Marítimo são anfi-
triões do ABC de Braga
(15h00), enquanto que a
equipa feminina do Sports da
Madeira desloca-se a Leiria
(16h00), para enfrentar a Ju-
ventude de Lis.

Vasco Sousa
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Andebol 

SILVINO CARDOSO

A dupla técnica Luís Car dan -
tas/Nasko Apostolov, que co -
manda o Tondela Andebol
Clube na luta pela manu ten ção,
vai ter a sua primeira prova de
fogo na Marinha Grande, para
conseguir mais três pontos.
Refira-se que Nasko Apos to lov
continua como treinador do
TAC, mas como adjunto de Luís
Cardantas que, tal como ontem

noticiámos foi contratado para
treinador principal do clube.

Por seu turno, o ABC de Ne las
desloca-se a Pombal e, em ter-
mos de dificuldades, não há
dúvidas de que os nelenses
levam vantagem em relação aos
tondelenses, já que o valor dos
adversários é bem diferente.

Já o Académico de Viseu vai
receber o Batalha Andebol Clu -
be, no Pavilhão do Fontelo e
que rerá recuperar a senda de

vi tó rias que vinha tendo até à
úl tima jornada, tendo perdido
em Tondela, ante o TAC. 

Os academistas terão de le var
em conta e o exemplo da de -
rrota no pavilhão tondelen se,
pois também, nessa partida,
detinham o favoritismo para
che gar à vitória e acaba ram por
regressar a Viseu sob o peso do
desaire, numa partida em que
nada lhe saiu bem, quer a
atacar, quer a defender.

Tondela AC e ABC de Nelas na região do Oeste
Académico procura recuperar frente ao Batalha
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Celorico de Basto

Câmara assina protocolo
com Federação de Andebol

A Câmara Municipal de Ce-
lorico de Basto assinou, on-
tem, um protocolo de parce-
ria com a Federação de Ande-
bol de Portugal.  A cerimónia 
decorreu no salão nobre dos 
paços de concelhos e con-
tou com a presença do pre-
sidente da Câmara, Joaquim 
Mota, e do presidente da Fe-
deração de Andebol, Henrique 
Torrinha. O protocolo tem por 
objectivo realizar um plano de 
desenvolvimento do andebol 
no concelho.

A assinatura deste protoco-
lo tem por missão desenvol-
ver, em uníssono, um conjun-
to de medidas que permitam 
a divulgação e o incremento 
da modalidade junto dos jo-
vens do concelho.

«Este protocolo vai abrir à 
comunidade a possibilidade 
de praticar um desporto atrac-
tivo, que faz bem ao físico e 
à mente tornando-se, junta-
mente com outras modalida-
des implementadas no conce-
lho, fundamental para a cria-
ção de hábitos saudáveis», re-
feriu o presidente da Câmara, 
Joaquim Mota e Silva. 

Pretende-se através deste 
projecto motivar os atletas a 

participarem em provas des-
portivas, a curto prazo, quer 
a nível regional quer a nível 
nacional, de forma a propor-
cionar a prática desta moda-
lidade pelos jovens interessa-
dos e aproveitar a potenciali-
dade de cada um para a prá-
tica deste desporto.

« Celorico de Basto tem vin-
do a apostar na promoção do 
desporto, através do Despor-
to Escolar, da Câmara Muni-
cipal ou dos clubes com o 
intuito de motivar os jovens 
à prática das diferentes mo-
dalidades quer com objecti-
vos de competição quer pela 

simples prática da modalida-
de» referiu o edil. 

O objectivo assinatura deste 
protocolo centrou-se na dina-
mização da prática de ande-
bol nas camadas mais jovens, 
concretamente ao nível do 1.º 
ciclo, durante o período lecti-
vo, nas escolas e em pavilhões 
desportivos.

Pretende-se que a celebra-
ção deste protocolo seja um 
agente activo na evolução e 
formação dos jovens do conce-
lho como referiu o presidente 
da Federação de Andebol.

Assim, com a celebração 
deste protocolo, a Federação 

Portuguesa de Andebol irá 
promover acções de divulga-
ção, realizar acções de forma-
ção de agentes desportivos, 
apoiar directamente os docen-
tes de Edução Física, apoiar a 
filiação e inscrição de Clubes 
do concelho e apoiar a criação 
de condições para a estrutu-
ração de escolas de andebol. 

A autarquia terá por mis-
são promover condições para 
a criação de uma escola de 
andebol, facilitar o transpor-
te, garantir condições para o 
enquadramento técnico e di-
vulgar as acções alargadas à 
população. 

Presidentes da Câmara de Celorico e da Federação de Andebol assinaram o protoclo

DM
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Andebol
Campeonato regressa
com o ABC nos Açores

O Andebol 1 regressa em força este fim-de-semana, 

com a jornada 17 distribuída por amanhã e domingo, 

com o ABC de Braga a viajar até aos Açores onde de-

frontará o Sporting da Horta.

Começando pelas partidas de amanhã, no Dragão 

Caixa, o FC Porto recebe o Águas Santas, com a intenção 

de repetir o resultado da primeira volta quando, em 

13 de Outubro de 2010, os ‘dragões’ foram vencer à 

Maia (27-31). O favoritismo vai para a turma da casa 

que, a jogar no Dragão, ainda não cedeu pontos no 

Andebol 1.

Em Braga, mais um derby entre duas formações mi-

nhotas. O Colégio 7 Fontes faz do Sá Leite a sua casa e 

recebe o Xico Andebol. Separados por três pontos, mas 

com o Xico a contar com mais um jogo disputado, as 

duas equipas lutam pela fuga aos últimos lugares.

À noite, o Sporting da Horta recebe o ABC de Braga, 

que vem de uma derrota caseira frente aos também 

insulares Madeira SAD. Os açorianos reforçaram-se e 

vão fazer tudo para averbar os três pontos.  Os jogos 

e árbitros para a 17.ª jornada:

Amanhã: 18h00 - FC Porto Vitalis-Águas Santas – 

Bruno Rodrigues/Carlos Capela (Aveiro); Belenenses- 

São Mamede – João Basto/Júlio Cardoso (Braga); Pav.

Sá Leite – Sete Fontes-Xico Andebol – Ana Silva/Ana 

Afonso (Porto); 21h00 Sport. Horta-ABC, Mário Couti-

nho/Ramiro Silva (Aveiro)

Domingo: 15h00 - Benfica-São Bernardo, José Bessa/

/Pedro Fontes (Porto); 17h00 - Madeira SAD-Sporting, 

Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Madeira) – RTP 2.

ABC reencontra Horta, agora nos Açores

ARQUIVO DM
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Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão

Vitória recebe Camões na ponta final da prova
O Vitória defronta amanhã,
pelas 18.00 horas, no Pavilhão
Antoine Velge, a formação do
CDE Camões, uma das que
ainda estão envolvidas na luta
pelo apuramento para a Fase
Final e terá de dar tudo por
tudo para vencer, isto porque
mesmo que o Passos Manuel
jogue no recinto do Marítimo,
nada indica que não tenha
possibilidade de conseguir aí
um resultado positivo. O
«sete» vitoriano, depois de

um período competitivo osci-
lante, em que perdeu a pre-
sença nos três primeiros lu-
gares, acabou por recuperar
e agora depende somente de
si, para mais recebendo o Pas-
sos Manuel na última jornada
da 1.ª Fase, pelo que é im-
portante que a equipa, num
momento crucial, possa con-
tar com o apoio incondicional
dos seus adeptos.
JUNIORES: A formação de ju-
niores do Vitória está a «ro-

dar» no «distrital» da Associ-
ação de Futebol de Lisboa,
após ter sido afastada da fase
nacional em que se discute a
promoção à I Divisão. A asso-
ciação do distrito de Setúbal,
por falta de candidatos, não
promoveu o campeonato dis-
trital, pelo que os vitorianos,
em companhia do Indepen-
dente Torrense, se viram for-
çados, para manter o calen-
dário de trabalho, a rumar a
outras paragens.
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Andebol | Leiria
Challenge Cup
Recuperar doze golos de 
desvantagem. É esta a mis-
são da equipa – seniores 
femininos – da Juve Lis 
para a segunda-mão dos 
1/8 final da Challenge Cup, 
dia 12 de Fevereiro, 17h00, 
no Pavilhão de São Romão, 
Leiria. Na primeira-mão, 
no reduto das turcas do 
Muratpasa Belediyesi SK o 
resultado foi de 17-29.
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