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Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:02:25
Hora de emissão: 21:38:00
ID: 32811383

18/11/2010

Andebol na Madeira

A Madeira vai receber a fase de qualificação para o Campeonato de Andebol em Seniores Femininos.
Declarações de Henrique Torrinha, Federação de Andebol de Portugal.
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Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:01:56
Hora de emissão: 21:36:00
ID: 32811316

18/11/2010

Madeira SAD x FCP

No andebol, o Madeira SAD perdeu com o FCP por 27-30.
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Meio: RTP N - Jornal do País
Duração: 00:00:39
Hora de emissão: 20:50:00
ID: 32802133

18/11/2010

Andebol

Resultados da 12ª jornada do campeonato de andebol.
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‘Estrela’
do Radnicki
é Milan Djukic
Milan Djukic, 25 anos, foi eleito
o melhor jogador da época em
2009/2010 e pauta-se como a
principal "estrela" nesta equipa
sérvia. Natural da cidade de
Kragujevac, este atleta não
conhece outro clube se não o
Radnicki. No jogo com o ABC
terá, igualmente, a possibilidade de estrear-se na alta roda
dos jogos europeus e por certo
quer fazer jus ao estatuto de
"estrela".
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Árbitros
da Eslováquia
A dupla de arbitragem designada para os jogos entre o Radnicki e ABC, a realizar amanhã e
sábado, viaja desde a Eslováquia. Trata-se de Peter Hascick
e Zbislav Otapka. O delegado é
romeno e chama-se Horatiu
Cristian Belu. Os jogos têm
lugar no Sport Centar Mladost.
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ABC DE BRAGA DEFRONTA AMANHÃ EQUIPA DO RAD

TAÇA CHALLENGE

Braga de volta à Sérvia...
agora para mostrar
o que vale no andebol

D.R.

ABC está de volta à Taça Challenge

O ABC defronta o estreante Radnicki na Taça Challenge em andebol. Os dois jogos serão
disputados amanhã e sábado na Sérvia. Há duas semanas o Sporting de Braga deslocou-se
àquele país e derrotou o Partizan na Liga dos Campeões.
> paulo machado

Braga e Sérvia. A cidade minhota cruza-se, num curto espaço de
tempo, com este país das Balcãs.
Primeiro foi o futebol, tendo em
conta que o Sporting de Braga
deslocou-se no início do mês a
Belgrado, capital da Sérvia, para
defrontar o Partizan, em jogo a
contar para a Liga dos Campeões.
Os ares da Sérvia, por sinal,
têm sido agradáveis para os
bracarenses, se recordarmos que
o Sporting de Braga foi feliz
nessa última deslocação àquele
país, ao vencer o jogo por 1-0,
graças a um golo de Moisés.
Agora, o ABC só tem de provar
que em Braga não há só futebol,
mas tem uma equipa repleta de

ABC parte como
favorito para o duelo
com os sérvios. Esta
equipa do Radnicki
efectua a sua estreia
em jogos internacionais.

potencial no andebol. Isto se é
que seja necessário ainda provar
algo aos sérvios.
A comitiva do ABC viaja hoje
para a Sérvia, mais concretamente para a cidade de Kragujevac, tendo em em vista o duplo

confronto com a equipa do Radnicki, a contar para a Taça
Challenge, a realizar amanhã e
sábado. No regresso às competições europeias, a formação do
ABC afigura-se como um nome
sonante, detendo no cartão de
apresentação o estatuto de finalista, precisamente na Taça
Challenge, em 2004/2005, além
de ter sido igualmente finalista
da Liga dos Campeões em 1993/
/94. Os tempos são outros, mas a
potência do ABC continua a
marcar pontos, basta olhar para
os resultados internos, onde chega à 11.ª jornada na condição de
líder do campeonato, com 29
pontos, a par do FC Porto.
A equipa sérvia, por sua vez, é
uma autêntica estreia nestas andanças. O Radnicki realiza,

diante do ABC, o seu primeiro
jogo em provas internacionais,
mas com a vontade em surpreender, tal como já o tem feito no
campeonato da Sérvia, a comprovar pelo o quinto lugar alcançado no campeonato na época passada. Por acordo entre os
clubes, os dois jogos desta terceira eliminatória da Taça Challenge serão disputados na Sérvia, a fim de evitar despesas de
viagem. Por isso, como o ABC
apresenta-se como favorito - e é
normal nestas ciscunstâncias acarreta com as despesas de
deslocação, enquanto a direcção
do Radnicki suporta a estadia da
comitiva bracarense. Os jogos
realizam-se sexta-feira e sábado,
pelas 19 horas locais (18 horas
Página 14
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ABC de Braga arranca
competições europeias
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Filosofia assente
na formação
O ABC é catologado como uma
"Escola de Campões" fruto do
trabalho desenvolvido de há
anos a esta parte na vertente da
formação. E pauta-se como um
exemplo a seguir pelos adversários nesta ronda da Taça
Challenge, pois o Radnicki
detém uma equipa constituída à
base da sua formação e o clube
auto-intitula-se como
"Os Trabalhadores".
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Taça Challenge
mora em Portugal
A Taça Challenge é um dos
troféus mais desejados nas
competições europeias de
clubes, logo a seguir à Liga dos
Campeões. O actual detentor do
troféu é o Sporting CP, que na
época passada fez história ao
tornar-se na primeira equipa
portuguesa a ganhar uma Taça
Europeia em andebol, sob o
comando de Paulo Faria.
O Sporting venceu a final com
os polacos do MMTS Kwidzyn.
O ABC esteve perto de vencer a
prova, mas perdeu na final para
os suíços do Wacker Thun em
2005.
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Madeira acolhe grupo
de qualificação para
o Mundial2011 feminino
de andebol
A Madeira vai acolher, entre 3 e 5 de dezembro, um dos grupos
da fase de qualificação do Campeonato do Mundo de Andebol
feminino, que irá ter lugar no Brasil em 2011.
Além da seleção portuguesa, irão competir também as congéneres da Bielorrússia, Turquia e Finlândia.
O evento, que irá decorrer no pavilhão do Marítimo, foi apresentado esta tarde no Funchal e contou com a presença de
Henrique Torrinha, presidente da Federação de Andebol de Portugal.
“Vamos ter aqui a Dinamarca, uma potência do Mundial feminino e vai trabalhar connosco, sendo um reconhecimento do trabalho que estamos a desenvolver. Vamos ter também o curso de Grau IV, o primeiro que se vai realizar no
país face à nova legislação, que é um curso que concede
uma carteira profissional aos treinadores e que vai durar dois anos, possibilitando um padrão de elevada qualidade, essencialmente no sector feminino», explicou Henrique Torrinha.
A seleção dinamarquesa, potência mundial do andebol feminino, disponibilizou-se para estar no Funchal, antes do
início da competição de qualificação, a fim de participar em
dois jogos de preparação frente à seleção portuguesa.
O presidente da Federação de Andebol aproveitou para recordar “o enorme contributo da Madeira” para as seleções nacionais no setor feminino, destacando existirem 15 atletas, naturais da Região Autónoma nas diversas categorias.
Relativamente ao sector masculino, Henrique Torrinha teceu
críticas e deixou recados.
“É altura de os clubes da Madeira refletirem em conjunto. Não
há nada para inventar. Se nos femininos há 15 atletas nas seleções, nos masculinos está meio atleta. Uma pequena grande
diferença. Que este seja o momento de reflexão para os clubes, porque é preciso potenciar o trabalho desenvolvido numa
sociedade desportiva que representa a região. Já foi dado o
primeiro passo e estamos a tempo de, em conjunto, se perspetivar um projeto com um mínimo de seis anos, para que possamos atingir os objetivos traçados”, explicou.
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Não foi preciso
deslumbrar para
continuar a ganhar
A equipa de andebol da Académica mantém a senda vitoriosa na Zona Centro
dos estudantes
do Nacional da 3.aªDivisão. Desta vez, foi o Tondela a “vítima”
Continua em alta a equipa
sénior masculina de andebol da
Académica que, no último sábado, somou o terceiro triunfo
consecutivo em outras tantas
jornadas, mantendo-se no pelotão da frente da Zona Centro do
Nacional da 3.aªDivisão, mais
concretamente no 4.oºlugar, com
17 pontos somados, a um do duo
(1.0ºMaio e Samora Correia) que
divide a vice-liderança.
Diante do Tondela, a turma
orientada por Horácio Poiares
conseguiu o que mais interessava – a vitória – e nem precisou de fazer uma exibição de
grande nível diante do Tondela
que, apenas na parte final, perturbou a conquista dos três
pontos por parte dos conimbricenses.
Na primeira parte, os anfitriões, sem deslumbrar é certo,
nunca viram a sua vantagem
posta em causa, estando sempre
na frente por quatro/cinco golos.
No entanto, após o intervalo, a
Académica passou por algumas
dificuldades, vendo mesmo o
adversário repor a igualdade a
19 golos. Só que a resposta academista foi célere e demolidora e
três golos consecutivos de Adérito Esteves relançaram os academistas para um justo triunfo
por 26-22.
Na próxima jornada, a Académica viaja até ao reduto do
Batalha, conjunto que ocupa a
7.aªposição e que vem de uma
surpreendente vitória por 24-30
no reduto do 1.oºMaio.
CAIC empata
Na fase de acesso à 3.ª Divisão, o
CAIC, após a derrota na ronda
inaugural, conseguiu travar na
sua casa o Sp. Espinho, ao
alcançar um empate a 30 golos.
Apesar deste resultado, e quando estão completadas duas jornadas, a turma de Cernache
ocupa a última posição em
igualdade pontual com Barrosas e Amarante. l

FERREIRA SANTOS



FILIPE MALHEIRO prepara-se para atirar à baliza adversária
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ABC de Nelas e Tondela AC derrotados

Académico
voltou às vitórias
Triunfo importante para
o Académico e, também,
para os seus adeptos,
preocupados com o mau
arranque da equipa
na prova. Ao vencer
os 20 km de Almeirim,
o conjunto orientado
por João José retomou
a corrida para os lugares
de discussão da subida
SILVINO CARDOSO
SILVINO.CARDOSO@DIARIODEVISEU.PT

Globalmente, não foi muito
positiva a jornada para as
equipas da região que militam
no Nacional da 3.ª Divisão.
O ABC de Nelas não resistiu
ao poderio do líder, a Associação Desportiva e Cultural de
Benavente, perdendo pela diferença de cinco golos que, não
sendo um 'score' anormal, foi,
ainda assim, um 'travão' para
que os nelenses pudessem solidificar um pouco mais a sua posição na tabela classificativa.
Já se sabia que o conjunto de
Benavente continuava imbatível no seu reduto, mas o ABC
de Nelas 'esqueceu-se' desse
pormenor e não conseguiu
'roubar' o adversário no seu
próprio reduto.
Já o Tondela Andebol Clube
deslocou-se a Coimbra e teve de
enfrentar uma equipa que tem
vindo a subir, gradualmente, de
rendimento. Tendo isso em
conta, a derrota pela diferença
de quatro golos acaba por não
surpreender.
Com esta vitória, a Académica subiu ao quarto lugar, enquanto os tondelenses complicaram um pouco os seus objectivos de tranquilidade na prova,
no que respeita à manutenção a meta traçada para a presente
época.
Ainda em relação às equipas

da região, a nota positiva da jornada foi o triunfo do Académico de Viseu, em casa, frente à
Associação 20 km de Almeirim.
Para os academistas era urgente ganhar, dado que as duas
derrotas sofridas na secretaria,
atirou a equipa para o fundo da
tabela.
Assim, vencer (e convencer)
era o que pretendiam os adeptos academistas e, diga-se, os jogadores deram a resposta esperada, vencendo e retomando a
rota das vitórias, que podem
levar a equipa aos lugares que
dão acesso à fase de discussão
da subida.
O mínimo será garantir da
manutenção, mal menor para
os viseenses, depois de todos os
problemas do início da temporada.
Surpresa chamada Batalha
Depois de um péssimo início, o Batalha Andebol Clube
tem vindo a mostrar uma melhoria bastante acentuada, tendo vencido, com surpresa, na
Marinha Grande, por seis golos
de diferença.
Assim, percebe-se a razão pela qual o Académico não
conseguiu vencer, na jornada
anterior, no pavilhão da
Batalha, onde perdeu por dois
golos de diferença, quando em
situação normal, a vitória seria
o resultado mais lógico. Para
além do Batalha, também o
Samora Correia venceu fora de
casa mas, neste caso, sem ser
inesperado, pois é evidente a
superioridade, como equipa, da
equipa do Samora Correia.

vilhão nelense muitos adeptos
das duas equipas.
Este é, sem sombra de dúvida, o jogo mais importante da
ronda e no qual só os três pontos interessem às duas equipas,
com os viseenses, ainda assim, a
estarem mais necessitados.
Por sua vez, o Tondela Andebol Clube poderá aproveitar
para melhorar a sua posição na
tabela classificativa, pois tem
argumentos para levar de vencida, em casa, a Associação Desportiva Albicastrense, equipa
que está longe dos tempos em
que discutia os lugares cimeiros
da prova.
Mesmo assim, os tondelenses terão de mostrar muito respeito pelo adversário, já que na
deslocação ao Fontelo, ficou a
ideia de que poderá causar surpresas.
RESULTADOS
8.ª JORNADA
Albicastrense-Samora Correia 30-33
Ac Coimbra-Tondela AC
26-22
Ac. Viseu-Ass.20KM Almeirim 30-23
ADC Benavente-ABC de Nelas 33-28
SIR 1º Maio-Batalha AC
24-30

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D GM-GS
Benavente

22 8 7 0 1 230-212

SIR 1º Maio

18 7 5 1 1 184-148

Samora Correia

18 8 5 0 3 247-242

Ac. Coimbra

17 7 5 0 2 182-159

ABC de Nelas

15 7 4 0 3 214-205

20KM Almeirim

14 7 3 1 3 193-198

Batalha AC

13 7 3 0 4 206-201

Tondela AC

12 8 1 2 5 215-230

Pombal

11 7 2 0 5 189-212

Ac. Viseu

10 7 2 1 4 149-175

Albicastrense

8 7 0 1 6 184-211

PRÓXIMA JORNADA

Dérbi de 'alto risco'
No próximo sábado, em Nelas, ABC local e Académico de
Viseu protagonizam o dérbi da
jornada, que pode levar ao pa-

Pombal-ADC Benavente; ABC de Nelas-Ac.
Viseu (19h15); Batalha AC-Ac Coimbra; Tondela AC-Albicastrense e 20KM Almeirim-SIR
1º Maio
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Sp. Horta ainda
sem rival na Taça
o Sporting Clube da Horta recebe o vencedor do encontro aC Sismaria – vitória fC nos oitavos-de-final da taça de
Portugal de andebol – ditou o sorteio realizado ontem na
sede da federação Portuguesa da modalidade.
no que concerne aos restantes jogos, destaque óbvio para
o prélio entre Águas Santas e Madeira SaD, não esquecendo
a visita do atual detentor do troféu, Xico andebol, ao pavilhão
da Luz. as oitos partidas estão agendadas para o dia oito de
dezembro.
Sublinhe-se, a propósito, que os 12 clubes do Campeonato nacional iniciam nos "oitavos" a participação na taça
de Portugal e juntam-se a estes os quatro vencedores dos
dezasseis-avos-de-final. esta última eliminatória disputa-se a
um de dezembro.
aqui fica, então, o programa completo dos oitavos-de-final
da popular competição:
Águas Santas – Madeira SaD,aBC Braga – vencedor do GS
tirso/CS Marítimo, Benfica – Xico andebol, fC Porto – Liberty
São Bernardo, Belenenses – vencedor do Ginásio do Sul/aC
fafe, Sporting da Horta – vencedor do aC Sismaria/vitória
fC, São Mamede – Sporting CP e vencedor do Maia/ismai/aa
avanca – MB/Colégio 7 fontes.
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Madeira SAD
com sete
nas convocadas
Para esta fase de apuramento
(“play-off”) de acesso ao Campeonato do Mundo, que se realiza no Brasil no próximo ano, o
seleccionador nacional - o madeirense Duarte Freitas - convocou as seguintes 16
jogadoras: Guarda-redes - Daniela Pereira (Havre), Tânia Silva
(Gil Eanes). Lateral-esquerdo Rita Alves (Madeira SAD), Vera
Lopes (Gil Eanes) e Ana Sousa
(Mar Alicante). Central - Daniela
Silva (Madeira SAD), Cláudia
Correia (Alavarium) e Liliana
Ferreira (Gil Eanes). Lateral-direito - Maria Pereira (Colégio
João de Barros) e Ana Correia
(Madeira SAD). Ponta-direita Andreia Andrade (Madeira SAD)
e Inês Catarino (Colégio João
de Barros). Pivot - Helena Corro
(Colégio João de Barros) e Bebiana Sabino (Madeira SAD).
Ponta-esquerda - Cláudia
Aguiar (Madeira SAD). Universal
- Ana Andrade (Madeira SAD).
O restante “staff” é constituído
por Duarte Freitas (treinador
principal) Pedro Vieira (treinador-adjunto), Artur Rodrigues
(secretário-técnico), Pedro
Cunha (fisioterapeuta) e Leonor
Mallozi (chefe de delegação).

Calendário de jogos
Dia 3 de Dezembro
19h00 Bielorrússia Portugal
21h00 Turquia – Finlândia
Dia 4 de Dezembro
15h00 Portugal – Turquia
19h00 Finlândia – Bielorrússia
Dia 5 de Dezembro
17h00 Portugal – Finlândia
19h00 Bielorrússia – Turquia.

Amigáveis com Dinamarca
NOTA: A Selecção Nacional
Feminina inicia o estágio na
Madeira no dia 24 deste mês
fará dois jogos amigáveis frente
à formação da Dinamarca, nos
dias 26 e 27. O 1.º jogo é no
Pavilhão do Funchal e o 2.º
jogo no Complexo Desportivo
do Marítimo.
Carlos Jorge
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Andebol - Qualificação ao Mundial 2011 Feminino realiza-se no Funchal

Reconhecimento pelo
trabalho na Madeira

A Evento foi ontem apresentado no Funchal e promete grandes espectáculos no início de Dezembro.
Foi ontem apresentado, no Funchal, o grupo de apuramento para os “play-off”
que dá acesso ao Campeonato do Mundo Feminino de Andebol em 2011, que
terá lugar no Brasil. A “poule”, onde Portugal terá como adversários a Bielorrússia, a Turquia e a Finlândia decorrerá no Funchal, entre os dias 3 e 5 de
Dezembro, tendo como palco o Pavilhão do Marítimo. A par deste evento, o
presidente da Associação de Andebol da Madeira (AAM), Emanuel Alves,
anunciou a intenção de, no intervalo dos jogos, poder haver jogos de Andebol
de cadeira de rodas como demonstração.
Texto: Carlos Jorge • Fotos: DR

A

Na apresentação da fase de
apuramento ao “Mundial”
Feminino de 2011, para além de
Emanuel Alves, presidente da Associação de Andebol da Madeira
(AAM), estiveram presentes
Henrique Torrinha, presidente da
Federação de Andebol de Portugal
(FAP), Catanho José presidente do
Instituto do Desporto (IDRAM),
Pedro Calado, vereador da Câmara
Municipal do Funchal (CMF),
Duarte Freitas, madeirense e seleccionador nacional, e Bebiana
Sabino, atleta da Selecção Nacional.
Emanuel Alves começou por
referir que «nem sempre é com
dinheiro que se fazem estes eventos,
mas há outras formas de apoio e
isso é que é importante». De acordo
com as suas palavras, esta fase de
apuramento, que se realiza na

Os jogos do grupo decorrem no Pavilhão do
Marítimo, em Santo
António, e para além
da Selecção de Portugal fazem parte do
grupo a Bielorrússia, a
Turquia e a Finlândia.
Lusas que, na Região,
farão ainda dois jogos
amigáveis, este mês,
com a Dinamarca.
Madeira, «é uma mais-valia para o
turismo e é bom conseguir vender a
imagem da Região, nesta altura do
ano, uma vez que a competição
decorre quase numa época festiva».

Por seu lado, Henrique Torrinha
salientou que «é sempre importante
estar em qualquer associação e,
hoje, estarmos na Madeira signiﬁca
que algo de importante está a ser
feito. Esta é uma forma de reconhecer o trabalho que a Associação
madeirense tem feito, ao longo dos
anos, com atletas e árbitros internacionais». Referiu ainda que, no
decorrer desta fase, irá decorrer «o
primeiro curso de Nível 4, organizado em Portugal. Trata-se de um
curso proﬁssional e que dará aos
participantes a respectiva carteira».
Agradeceu, ainda, o facto de poder
contar com a Dinamarca, uma
potência do Andebol mundial a
trabalhar com a selecção portuguesa
- em dois jogos particulares - «o
que é uma mais-valia».

Divulgar ilha
além-fronteiras
No seu entender, «há sempre
lugar para os que querem aprender
e evoluir» e, em jeito de recado,
disse que «é altura de os clubes do
Andebol masculino, na Madeira,
reﬂectirem em conjunto, perspectivando um projecto que permita a
sua evolução, de modo a poderem

aparecer mais valores». Como
exemplo referiu que a Madeira
fornece, para todas as selecções
femininas, 20 atletas e 15 são
formadas na Região e, nos maculinos, esse número ﬁca pela metade.
Quanto a Catanho José, do
IDRAM, agradeceu o facto deste
evento ter sido atribuído à Madeira,
pois «é uma forma de reconhecimento, por aquilo que se tem feito
no Andebol feminino na Região». O
responsável desejou que «esta organização contribua para que se fale
mais no Andebol e que possam
aparecer mais jovens praticantes»,
rematando esperar que «Portugal
consiga atingir os objectivos, que
passam pelo apuramento».
Finalmente, Pedro Calado (CMF)
referiu que «é sempre um prazer
colaborar com este tipo de eventos.
Os tempos são difíceis, mas é nestas
alturas que devemos apoiar organizações como esta», já que, segundo
avançou, «é uma forma inteligente
de estar no desporto. O Andebol
tem crescido muito na Região e
temos de aproveitar as infra-estruturas que temos para receber
eventos deste género, por forma a
dar a conhecer a Madeira alémPágina 23
fronteiras», ﬁnalizou. 7
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ANDEBOL

Melhor o resultado
que a exibição
NACIONAL 2.ª DIVISÃO (INICIADOS)
CDTN, 40 - VULCANENSE FC, 22
CDTN: Guilherme Vieira, André Alves (2), Monteiro (4),
Josué (2), Miguel Matos (3), Miguel Malaca (8), Afonso
Lopes (7), Eduardo Ferreira (1), André Leandro (10),
Telmo, Luís Patrão (3), Luís Martins, Diogo Duarte.
Treinador: Sérgio Galvão. Dirigente: Artur Malaca.
Pavilhão ESAG (6/11).

Perante um adversário desconhecido, os
torrejanos entraram no jogo com alguma confiança a mais. Nos primeiros dez minutos
o guarda-redes torrejano sofreu um pouco
para ver a bola devido ao sol que entra pelas
janelas, levando a que a equipa adversária
aproveitasse para marcar alguns golos. Ultrapassada essa situação, as intervenções
foram normais, no entanto, tal como aconteceu na jornada anterior, a equipa pecou
novamente pela falta de concentração de alguns elementos da equipa, que permitiu
ao adversário marcar golos em lances que
não deveriam acontecer. Na próxima jornada, a equipa desloca-se a Sines. A equipa, que só treina duas vezes por semana por
falta de pavilhão, apenas pôde treinar uma
vez, dado que na terça-feira o espaço onde
treina esteve ocupado. Espera-se que não
tenha consequências na prestação da equipa.

Imagine-se que estavam mais concentrados...
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Homenagem a N. Silva
e J. Ferraz

O seu a seu
dono
Na edição do passado dia 29 de
Outubro demos nota de que “a Direcção do Xico Andebol” havia prestado, antes do início do jogo frente
ao Madeira SAD, uma homenagem
aos seus ex-atletas Nuno Silva e João
Miguel Ferraz, como “reconhecimento do esforço feito por aqueles 2 atletas durante todo o tempo em que
representaram o clube”.
Na mesma ocasião chamamos a
atenção para aquilo que considerávamos uma pequena “injustiça” dado
que o mesmo não havia sido feito
aquando do jogo frente ao MB / Colégio 7 Fontes, em relação ao também ex-atleta Domingos Teixeira.
Não era nossa intenção criar
qualquer tipo de polémica, mas, tãosó, chamar a atenção para aquilo
que considerávamos poder ser uma
pequena injustiça.
Viemos, posteriormente, a saber
que estávamos errados. Na verdade,
a homenagem em questão, não partiu da Direcção do clube mas sim do
seu Departamento de Formação
que, com aquele gesto, pretendeu
homenagear 2 seus ex-atletas que
“foram várias vezes internacionais e
se sagraram Vice-Campeões Europeus em 2010 ao serviço do clube”
(tal como, aliás, Marino Machado,
que continua no clube e Rui Silva,
actualmente no Sporting).
O nosso lapso, naturalmente
involuntário, ficou a dever-se ao facto de, na altura, não termos entendido as explicações que foram dadas
antes da cerimónia pela instalação
sonora (tal como a esmagadora maioria das pessoas presentes no pavilhão) e de termos visto o membro da
Direcção, Senhor José Nobre, a fazer a entrega de uma das camisolas
em questão, pelo que deduzimos
fosse uma homenagem da Direcção
do clube.
Apesar de, repetimos, o nosso
lapso ter sido involuntário, nada nos
custa apresentar as nossas desculpas,
quer aos nossos leitores, quer à Direcção e ao Departamento de Formação do Xico Andebol.
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Andebol

Vêm aí jogos importantes…
Carlos Gomes
carlosgomes@noticiasdeguimaraes.com

No passado sábado a equipa
do Xico Andebol não conseguiu
(naturalmente) contrariar o favoritismo da turma do ABC e
acabou por ser derrotada por números concludentes na sua
deslocação a Braga.
Esta derrota em nada vem
atrapalhar os objectivos da equipa que passam, apenas, pela luta
pela manutenção e, nesse aspecto, o único jogo em que se esperaria algo mais da equipa de
Nuno Santos foi precisamente
o da 1ª jornada quando os
vimaranenses não conseguiram
evitar a derrota na deslocação ao
terreno da Académica de S.
Mamede, seu concorrente directo na luta pela permanência.
Assim, há que ser realista e esperar apenas que o Xico pontue
frente às equipas que lutam pelo
mesmo objectivo e que, nesta altura, já podemos, sem margem para
dúvidas, afirmar que são a
Académica de S. Mamede, o M.B.
/ Colégio 7 Fontes e o Liberty – S.
Bernardo. Aí, sim, é preciso que a
equipa mostre que lhes é superior

(e, na nossa opinião, é-o). Nos restantes jogos o que se pede é dignidade e que saibam respeitar a camisola que envergam. E, isso tem
sido feito…
A 9ª jornada, disputada no
passado fim-de-semana, não foi
fértil em surpresas. Na verdade,
com maior ou menor dificuldade, as equipas tidas como favoritas acabaram por vencer as partidas que disputaram. Não podemos, no entanto, deixar de referir 2 jogos, tidos como os mais
importantes da jornada, e que fizeram jus a esse estatuto.
Referimo-nos ao Benfica vs F.C.
Porto e ao Belenenses vs
Sporting. No jogo da Luz o
Benfica conseguiu contrariar a
caminhada triunfante que a
equipa portista vinha fazendo,
impondo-lhe uma derrota pela
diferença mínima, o que ocasionou que o Andebol 1 passasse a
ser comandado por um
triunvirato composto pelas 2
equipas que se defrontaram no
passado domingo e ainda pelo
ABC. Quanto ao Belenenses vs
Sporting a curiosidade era saber
até que ponto a mudança de treinador na equipa leonina (agora
é treinada pelo famoso Branislav
Pokrajac) lhe tinha trazido be-

nefícios. O Belenenses, equipa
conhecida pela sua garra, acabou
por impor um empate, o que
torna muito improvável o
apuramento do Sporting para a
disputa da Supertaça, a qual será
jogada pelos primeiros 6 classificados da prova ao fim da 1ª volta. Ora, quando faltam apenas 2
jornadas para a “viragem” do
campeonato, o Sporting tem 3
pontos de atraso em relação ao
6º lugar, o que implica que já
não depende só de si para o
apuramento.
Entretanto, a 10ª jornada
deve ter sido jogada esta 4ª feira,
já depois do fecho da presente
edição. Para a equipa do Xico estava destinada uma “missão impossível”, dado que se deslocava
ao terreno do Sporting, equipa
que, até pelo que acima escrevemos, não pode facilitar o que
quer que seja. E, a diferença de
valores entre os 2 planteis é enorme… Dos restantes jogos da 10ª
jornada destacamos 2: o
Belenenses vs Benfica e o Águas
Santas vs Sp. Horta. O 1º porque é tradicional que a equipa
dos “Pasteis de Belém” não se
“entregue” sem luta, seja qual
for o adversário. Como tal, esperam-se dificuldades para Carlos

Carneiro e companhia. Em relação ao jogo de Águas Santas o
interesse reside no facto de serem 2 equipas que, em caso de
vitória, asseguram desde logo a
presença na Supertaça. Nos restantes jogos pensamos que F.C.
Porto, Madeira SAD e ABC não
deverão experimentar grandes
dificuldades para levar de vencida
M.B./Colégio 7 Fontes, Ac.
S.Mamede e S.Bernardo, respectivamente.
Entretanto, este fim-de-semana disputa-se a 11ª jornada,
última da 1ª volta da prova. O
Xico recebe o “lanterna vermelha” S. Bernardo e necessita de
vencer para somar pontos que seguramente serão preciosos em relação aos seus objectivos. Aliás, na
semana seguinte, a turma de
Nuno Santos recebe a Académica
de S.Mamede num outro jogo
de “vida ou de morte”. Daí o título desta nossa crónica.
Não havendo vencedores
antecipados, não temos dúvidas
de que a equipa vimaranense tem
todas as condições para levar de
vencida a turma de Aveiro. Mas,
os favoritismos têm que ser provados no campo…
Dos restantes jogos destacamos o Benfica vs Sporting

(transmitido em directo este domingo, às 17,00 horas, na
RTP2), o Sp. Horta vs F.C. Porto e o Madeira SAD vs Águas
Santas pela importância que podem ter na classificação ao final
da 1ª volta. Nas restantes partidas pensamos que ABC e
Belenenses não devem sentir
grandes dificuldades frente a Ac.
S.Mamede e M.B./Colégio 7
Fontes, respectivamente.
No Nacional da 3ª Divisão
o Fermentões foi capaz do melhor e do pior. Na verdade, a
equipa comandada por Marco
Guimarães, depois de ter ido vencer de forma clara o C. A. Leça,
na 5ª jornada, deixou-se bater
em casa pelo Feirense, outra das
equipas que ocupa lugares do
fundo da tabela. Como não assistimos ao jogo, procuramos informar-nos sobre o que teria
acontecido para ter ocorrido um
desaire tão retumbante. Afinal,
ao que parece, tratou-se, tão só,
de um dia mau. Às vezes estas
coisas acontecem…
Este sábado o Fermentões
tem uma deslocação com elevado grau de dificuldade ao ter que
se deslocar ao terreno do Ílhavo,
precisamente a equipa que conta por vitória todos os desafios

disputados. Difícil é. No entanto, no andebol não há impossíveis…
No Nacional de Juniores,
prova em que o equilíbrio tem
sido a nota dominante (entre o
1º e o 9º classificados há apenas
3 pontos de diferença) o Xico
Andebol não conseguiu evitar a
derrota na sua deslocação ao difícil terreno do Águas Santas. No
entanto, ao que conseguimos
apurar, a equipa já esteve mais
próxima do seu real valor e mostrou uma postura bem diferente
(para melhor) daquilo que tem
mostrado. Como tal, pensamos
que está no caminho certo e,
mais jornada, menos jornada, háde chegar a um dos lugares da
frente, para o que tem mais que
capacidade.
Este domingo a equipa tem
uma “prova de fogo” ao receber
o Belenenses, equipa que, não
fora a inesperada derrota que sofreu em casa frente ao Marítimo
na jornada do passado domingo,
comandaria isolada a prova. Temos, pois, que considerar o
Belenenses como o favorito para
o jogo deste domingo. Mas, os
pupilos de Artur Fernandes têm
uma palavra a dizer. E, os jogos
vencem-se nos 40 x 20…
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ANDEBOL
Só iniciados
triunfam
Os iniciados do Póvoa
Andebol venceram (18x17)
o Colégio Universal e terminaram no quarto lugar
do grupo A do Regional
(quatro vitórias e quatro
derrotas, com 220 golos
marcados e 159 sofridos).
Os infantis perderam
(10x19) com o S. Mamede
e são terceiros no grupo D
do Regional. Domingo, recebem o Santana.
Os juniores perderam
(26x31) com o Lusitanos,
no Nacional da II Divisão e
mantêm o sétimo lugar (14
pontos). Amanhã recebem
o São Mamede.
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João Marques, presidente demissionário do Atlético Clube da Sismaria

“Tive de levantar poupanças dos meus
filhos para meter dinheiro na Sismaria”
O presidente do AC Sismaria demitiu-se, “cansado de ingratidões” das entidades oficiais. Este é
mesmo o ponto final de João Marques à frente do clube da Estação depois de 11 anos de
liderança, pois garante que não se recandidatará nas eleições de amanhã, sexta-feira.
Texto: Miguel Sampaio Foto: Ricardo Graça
Depois de 11 anos à frente do
Atlético Clube da Sismaria (ACS)
demitiu-se. Porquê?
As razões são várias. Um grande cansaço, por estar à mais de uma
década à frente do clube, alguma
desmotivação, mas sobretudo a
ingratidão que eu sinto das entidades oficiais para com o ACS. Chegou a altura de dizer basta.

dor António Martinho tentou ajudar-nos e ficou definido, por escrito, que de Setembro até Fevereiro
a CML ia dar-nos dois mil euros
por mês. Emiti seis cheques pessoais meus, no valor de 1.750 euros,
que seriam quitados com os cheques que viriam da autarquia. O
cheque de Setembro não foi pago,
o de Outubro também não. Logo,
tive de ir levantar poupanças dos
meus filhos para meter nestas duas
últimas semanas dinheiro no ACS.
Não recebemos nada para sermos
presidentes de clubes. Infelizmente, no meu caso, até tive de pôr. O
que as autarquias têm de fazer é
motivar-nos para continuarmos a
trabalhar e não pensarem que estão
a fazer-nos algum favor.

Em que se sente essa ingratidão?
Depois do melhor ano de sempre do ACS em termos desportivos,
com duas equipas a sagrarem-se
vice-campeãs nacionais e uma outra
a classificar-se na quarta posição,
e quando nós pensávamos que esta
época teríamos a obrigação de fazer
ainda melhor, as dificuldades que
nos colocaram, de Setembro até
agora, levam-nos a crer que não
há boa vontade para ajudar este
clube a dar sequência ao bom trabalho que tem feito.

O desporto em Leiria está a
atravessar grandes dificuldades...
Não há política desportiva no
concelho de Leiria, mas já não há
há muito tempo! Temo que o futuro seja como as SCUT, de utilizador-pagador. Se nós tínhamos obrigação moral e social de pôr toda a
gente a praticar desporto porque
recebiamos apoios autárquicos,
como deixámos de os ter, não temos
que estar a fazer isso. As autarquias,
se quiserem, que nos dêem condições.

Que dificuldades são essas?
Podia começar com a questão
das AEC (actividades extracurriculares). Toda a gente sabe que são
uma fonte de financiamento para
os clubes, que têm aproveitado esse
dinheiro para investir na parte desportiva. Nos últimos três anos, o
ACS tem tido AEC e cresceu um
bocadinho com essas verbas, cerca de 12 mil euros por época. E
quando nós, em Setembro, já com
a época perfeitamente planeada e
a contar com esse dinheiro, somos
excluídos do concurso em nome da
transparência, e vamos depois saber
que há um clube que também foi
excluído e depois foi convidado
para um concurso através de uma
empresa que criou, parece-me que
o ACS também teria de ser convidado para esse processo, porque eu
também teria conseguido criar uma
empresa em uma hora. Sentimos,
pois, que não nos deram as mesmas condições que deram aos outros.
Por que é que acha que isso
não aconteceu?
No ACS não temos tempo para
ir para a Câmara Municipal de Leiria e estar a atrás das portas a ouvir.
Muito menos temos tempo para ir
para a Câmara falar mal dos outros
clubes para sermos favorecidos. Não
queremos isso. O nosso percurso é
feito à custa do nosso trabalho e é
valorizando esse mesmo esforço
que nos motivam.
Ainda há a questão do PAAD
(Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo)...
Inicialmente a Câmara devia ao
ACS 16 mil euros, mas com o cor-

Como é que as pessoas têm
reagido à notícia da demissão?
Chegou a altura de não ser hipócrita e não ter medo de falar. Prefiro falar a verdade do que ter falsos amigos. Sei que só consigo fazer
isso se não for presidente do ACS.
Neste processo, o que me custa mais
são as mensagens dos meus 180
meninos, que vão ser sempre ‘os
meus meninos’. A diferença entre
o associativismo e a política é que
eu tenho recebido mensagens lindas que me têm deixado de rastos
e a maior parte dos políticos, quando saem de onde estão, colocam-lhes tapetes vermelhos para se irem
embora. Quando não valorizam o
trabalho que fazemos não vale a
pena continuar.
te de 25%, que consideramos ilegal, ficou em 12 mil. Em relação à
época passada, e como é uma verba eternamente atrasada, não fazemos a mínima ideia de quanto iremos receber.
Numa altura em que a crise
aperta, cada vez é mais difícil ir
buscar dinheiro às empresas...
Entendemos que as empresas
atravessam dificuldades e compreendemos que a Câmara herdou

graves problemas e que a situação
não é fácil de gerir. O que não pode
acontecer é as pessoas prometerem
e depois falharem.
O que é que prometeram e não
cumpriram?
A própria Federação de Andebol de Portugal não está a conduzir as políticas desportivas da forma mais correcta e este ano obrigou os clubes a pagarem todas as
inscrições no início da temporada.

O ACS soube, a 15 de Julho, que
teria de ter, até 31 do mesmo mês,
10.500 euros na Federação, verba
que obviamente não tinha. Tentámos marcar uma reunião com a
Junta de Freguesia de Marrazes para
nos ajudar, mas ainda hoje estamos à espera dessa reunião. Aliás,
já informei a Junta que, uma vez
que me demiti, já não é necessito
de reunião nenhuma. Pedi também
à Câmara ajuda, uma vez que nos
devia todo aquele dinheiro. O verea-

Amanhã, sexta-feira, há eleições no ACS. Vai candidatar-se?
Não. Isso é certo. Estou muito
magoado. São 27 anos da minha
vida ligado ao clube. É complicado porque não sei se valeu ou não
a pena. Se as entidades acharem
que é importante que o ACS continue, acho que o clube tem pernas
para andar, mesmo sem mim. Agora, vou fazer aquilo que realmente adoro, ser treinador, enquanto
quem estiver à frente do clube quiPágina 33
ser. 
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João Marques, presidente demissionário do ACS

Tive de levantar poupanças dos
meus filhos para pôr na Sismaria
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“Cansado de ingratidões” e de “promessas não cumpridas”, João Marques demitiu-se depois de 11 anos
à frente da Sismaria. Diz que “chegou a altura de
não ser hipócrita e não ter medo de falar”. E garante que não se recandidata. PÁGINA 44
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