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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC de Braga recebe amanhã
às 17 horas, o Belenenses, em
jogo da quinta jornada do cam-
peonato nacional Andebol 1. De
manhã, elementos da equipa bra-
carense vão estar, no Largo de
São João do Souto, em operação
de charme junto do público a
tentar seduzir espectadores para
o Pavilhão Flávio Sá Leite.

Ontem, em conferência de im-
prensa para antevisão do encon-
tro, o treinador Carlos Resende
aludiu ao início da temporada,
com três jogos que terminaram
em três vitórias, frisando que
aqueles resultados, de que desta-
cou a vitória de quarta-feira no
recinto habitualmente difícil do
C Fafe, “não servem se não tive-
rem continuidade”.

O treinador vincou tratar-se da
primeira vez nesta época em que

a equipa disputa três jogos con-
secutivos entre dois sábados.

“É a primeira vez que isso nos

acontece nesta época e vamos
ter essa situação mais vezes, por
compromissos europeus, infeliz-

mente não nossos mas de outros
dos nossos adversários”, salien-
tou. Referindo-se ao adversário

desta quinta jornada, Carlos Re-
sende lembrou tratar-se de uma
equipa que costuma “colocar di-
ficuldades ao ABC, mas temos
conseguido resolver”.

O treinador salientou a elevada
estatura de dois dos elementos
que defendem ao centro da for-
mação do Restelo e evitou reve-
lar quais as principais ameaças
do opositor, preferindo focar a
questão de modo inverso, “o que
devemos nós fazer para lhes ga-
nhar”.

Carlos Resende destacou a im-
portância da presença do públi-
co. 

Reconhecendo que “se calhar é
mais agradável nós irmos ao pa-
vilhão quando a nossa equipa es-
tá a lutar para ser campeã euro-
peia”, adiantou que também
pode acontecer que “os bons re-
sultados venham a aparecer se
nós aparecermos”.

Considerando “fundamental
devolver ao ABC o apoio do pú-
blico”, Carlos Resende contou
um episódio curioso ocorrido há
dias numa acção de promoção
do jogo com o Passos Manuel
junto à Torre de Managem:

Um jovem esteve a jogar  com
elementos do ABC e manifestou
interesse em enveredar pelo an-
debol. 

Mas reside no Porto e por isso
irá ingressar na formação de ou-
tro clube.

ABC/UMinho recebe Belenenses
amanhã no Flávio Sá Leite
AMANHÃ ÀS 17 HORAS o ABC procura, diante do Belenenses, a quarta vitória consecutiva. Ontem, o
treinador e o capitão de equipa fizeram a antevisão do jogo com os ‘azuis’.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende ontem em conferência de imprensa: “vitórias não servem senão tiverem continuidade”
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Arbitragem
entra em acção
na Figueira
da Foz

A Figueira da Foz recebe ama-
nhã uma acção de reciclagem
nacional de andebol, destinada
a árbitros, oficiais de mesa e
observadores.

Esta acção divide-se em duas
partes. A primeira com os tes-
tes físicos a desenvolver no pa-
vilhão do Ginásio Clube Figuei-
rense e a segunda contempla
a componente teórica a ter lu-
gar no Centro de Artes e Es-
pectáculos.

A iniciativa é organizada pelo
departamento de arbitragem
da Federação de Andebol de
Portugal, que conta com a co-
laboração da Associação de
Andebol de Coimbra (AAC),
Câmara Municipal da Figueira
da Foz e Ginásio Clube Figuei-
rense. |

Andebol
Observação Nacional
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Torneio Internacional de Andebol Feminino Juve Lis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/12653-torneio-internacional-de-andebol-feminino-juve-lis

/

 
Publicado em quinta, 26 de setembro de 2013
 
 O torneio será organizado pela Juventude Desportiva do Lis e decorrerá em Leiria, no Centro
Desportivo da Juventude Desportiva do Lis, a 26 e 27 de Outubro de 2013 com o apoio da Junta de
Freguesia dos Pousos, da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol de Leiria e da
Câmara Municipal de Leiria.
 
As equipas participantes (seniores femininos) são quatro: Juve Lis Yellow, Juve Lis Red, Atlético Sport
Aviação (Angola) e Col. Gaia.
 
 calendário de jogos
 
 sábado, 26 outubro 2013
10h00 - Juve Lis Yellow : Col Gaia
12h00 - Atlético Sport Aviação (Angola) : Juve Lis Red
18h00 - Col Gaia : Juve Lis Red
20h00 - Juve Lis Yellow : Atlético Sport Aviação (Angola)
 
 domingo 27 outubro 2013
10h00 - Atlético Sport Aviação (Angola) : Col Gaia
12h00 - Juve Lis Red : Juve Lis Yellow
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC Braga/Uminho venceu
ontem o AC Fafe, no recinto
deste (21-27), em jogo da quarta
jornada do campeonato nacional
Andebol 1, e aproximou-se dos
lugares do topo. Os bracarenses
que têm em atraso o jogo com o
ISMAI, referente à primeira ron-
da, encontram-se em condições
de igualar o Águas Santas.

O AC Fafe averbou a quarta
derrota, duas das quais contra fa-
voritos aos lugares cimeiros.

A jornada ficou marcada pela
surpreendente vitória do Águas
Santas, treinado pelo bracarense
Paulo Faria, sobre o FC Porto no
Dragão Caixa. A contar para o
campeonato, nestes últimos qua-
tro anos foi a primeira derrota
que os azuis e brancos sofreram
no seu recinto.

Também nesta ronda, o Spor-
ting bateu, em casa, o Benfica
por 29-28 e o Passos Manuel go-
leou (38-25) o ISMAI.

ABC vence em Fafe (21-27)
e aproxima-se da liderança 
COM UM JOGO EM ATRASO, o ABC conclui a quarta jornada a três pontos do líder Águas Santas, que
surpreendeu o FC Porto no Dragão Caixa.

DR

Fábio Vidrago marcou em Fafe dois golos para o ABC

Quarta jornada
Resultados

Sporting-Benfica, 29-28;  FC Porto Vi-
talis-Águas Santas Milaneza, 24-25; AC
Fafe-ABC Braga/Uminho, 21-27, Passos
Manuel-ISMAI, 38-25; Delta-Belenen-
ses-SC Horta (16 de Outubro) e Avan-
ca-Madeira SAD, (2 de Novembro)

Classificação
1.º, Á. Santas, 12 pontos; 2.º, FC Por-

to 10; 3.º, Sporting, 10; 4.º ABC, 9 (com
menos um jogo); 5.º Benfica, 8; 6.º Sp.
Horta, 6 (menos dois jogos), 7.º Passos
Manuel, 5 (menos 1 jogo); 8.º, Madeira
SAD, 5 (menos 1 jogo); 9.º, ISMAI, 5
(menos 11 jogo), 10.º, AC Fafe, 4; 11.º,
Belenenses, 3 (menos 1 jogo) e 12.º AA
Avanca, 3 (menos 1 jogo).

Quinta jornada
Benfica-Avanca; Madeira SAD-Passos

Manuel; ISMAI-Fafe; SC Horta-FC Porto
Vitalis; A. Santas-Sporting e ABC /UMi-
nho-Belenenses (28/9, às 17h00)
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André M. Pereira

De um jantar servido no res-
taurante Dona Elvira, organi-
zado pela Secção de Arbitra-
gem da Associação de Andebol
de Coimbra, ficou assente a
ideia de que este organismo as-
sociativo não pode continuar
afastada da esfera nacional da
modalidade.

À mesa recordou-se uma pa-
nóplia de memórias e aconte-
cimentos, sem nunca descurar
a união e futuros projectos.

Com anos vindouros no
pensamento, foram muitas as
trocas de ideias e contactos
para que se possa criar, a
curto e médio prazo, a sus-
tentabilidade ten do em vista
o crescimento da modalidade
num distrito que já foi um dos
baluartes do andebol. O pre-
sidente da Secção de Arbitra-
gem, Fernando Humberto,
colou-se à disposição para di-
luir eventuais dúvidas, lan-
çando o repto a todos os par-
ticipantes no sentido de ex-
porem as suas ideias e ajuda-
rem na promoção do andebol
no distrito. |

Arbitragem de Coimbra
quer voltar a ser forte
Andebol
Campeonato nacional
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Académico 
e AC Lamego jogam 
1.ª eliminatória em casa
ANDEBOL No próximo dia 6
de Outubro vai disputar-se a
1.ª eliminatória da Taça de Por-
tugal em andebol. As duas
equipas do distrito -, o Acadé-
mico de Viseu e o Andebol
Clube de Lamego -estão inte-
gradas na Zona 2, e o sorteio
ditou que disputassem a pas-
sagem à ronda seguinte na
condição de visitados. 

O Académico vai receber o
Estarreja Andebol Clube, no
Pavilhão do Inatel, pelas

19h00, enquanto o Andebol
Clube recebe o SIR 1.º Maio, no
Pavilhão Álvaro Magalhães,
pelas 18h00.

Ficaram isentos nesta elima-
tória o Andebol Clube Sismaria,
a AD Sanjoanense e o Ílhavo
Andebol Clube. 

Jogos da 1.ª eliminatória
NDA Pombal-AD Albicastrense

AC Lamego-SIR 1º Maio
Batalha AC-Juve

CD S Bernardo-ACD Monte
Académico Viseu-Estarreja AC
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Andebol Clube de Lamego começou
com vitória em dérbi regional
Silvino Cardoso

JUVENIS Começou no pas-
sado fim-de-semana a pri-
meira fase do Campeonato
Nacional de Juvenis - Zona 2,
onde se encontram a militar as
equipas do distrito. Ginásio
Clube de Tarouca e Núcleo de
Andebol de Penedono sofre-
ram derrotas nas suas deslo-
cações, respectivamente, a La-
mego e a Braga. Com era pre-
visível, a Escola de Andebol de
Moimenta da Beira foi 'cilin-
drada' em casa do Dragon For -

ce/Porto. 
Quem entrou bem na prova

foi o Andebol Clube de La-
mego que derrotou em casa o
seu vizinho e rival Ginásio Clu -
be de Tarouca. Os lamecenses
entram assim na luta pelos lu-
gares cimeiros da prova. 

Na próxima jornada, o con-
junto da cidade de Lamego
tem a possibilidade de somar
mais três pontos no reduto do
Boavista. Mais difícil de o con-
seguiram estão o Ginásio Clu -
be de Tarouca que  recebe o lí-
der, o Dragon Force/Porto e o

Núcleo de Andebol de Pene-
dono que joga no Colégio dos
Carvalhos. A Escola de Ande-
bol de Moimenta da Beira, o
melhor que pode conseguir é
ser derrotado por pouca dife-
rença em Gondomar. 

RESULTADOS

SC Salgueiros 08-Gondomar  29-30

Dragon Force-EA Moiª Beira 40-14

AC Lamego-GC Tarouca             25-19

Col. Carvalhos-Boavista              42-18

ABC Andebol-NA Penedono 27-17

CLASSIFICAÇÃO
                                               J      V    E     DGM-GS    P
Dragon Force          1       1    0      0 40-14    3
Col. Carvalhos        1       1    0      0 42-18   3
ABC Andebol          1       1    0      0 27-17    3
AL Lamego                1       1    0      0 25-19    3
Gondomar Cult.    1       1    0      0 30-29    3
SC Salgueiros 08  1       0    0      1 29-30    1
GC Tarouca               1       0    0      1 19-25     1
NA Penedono         1       0    0      1 17-27     1
Boavista FC               1       0    0      1 18-42     1
EA Moim. Beira     1       0    0      1 14-40      1

PRÓXIMA JORNADA
Gondomar-EA Moimenta Beira,
SC Salgueiros 08-ABC Andebol
SAD "B", NA Penedono-Col. Car-
valhos, Boavista FC-AC Lamego e
GC Tarouca-Dragon Force/Porto. 
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Andebol |   Campeonato da 3.ª Divisão
1ª JORNADA (19/10) 

ACD Monte-Estarreja AC
AC Lamego-Académico 

2ª JORNADA (26/10) 

Estarreja AC-Académico 
ACD Monte-AC Lamego

3ª JORNADA (02/11)

AC Lamego-Estarreja AC
Académico-ACD Monte

4ª JORNADA (9/11)

Estarreja AC-ACD Monte
Académico-AC Lamego

5ª JORNADA (16/11)

Académico--Estarreja AC
AC Lamego-ACD Monte

6ª JORNADA (30/11)

Estarreja AC-AC Lamego
ACD Monte-Académico

7ª JORNADA (07/12)

ACD Monte-Estarreja AC
AC Lamego-Académico 

8ª JORNADA (14/12)

Estarreja AC-Académico 
ACD Monte-AC Lamego

9ª JORNADA (21/12)

AC Lamego-Estarreja AC
Académico-CD Monte

10ª JORNADA (11/01)

Estarreja AC-ACD Monte
Académico-AC Lamego

11ª JORNADA (18/01)

Académico-Estarreja AC
AC Lamego-ACD Monte

12ª JORNADA (25/01)

Estarreja AC-AC Lamego
ACD Monte-Académico 

Equipas viseenses 
batem-se com aveirenses
ANDEBOL Tal como na época
passada, a Associação de Ande-
bol de Aveiro volta a ser respon-
sável pela organização desta
fase da 3.ª Divisão Nacional,
onde estão Académico de Viseu
e o Andebol Clube de Lamego,
juntamente com a Associação
Cultural e Desportiva do Monte

e o Estarreja Andebol Clube. 
A 1.ª jornada tem dois dérbis

distritais: a ACD Monte recebe
o Estarreja Andebol Clube e o
Andebol Clube de Lamego de-
fronta o Académico em Viseu. 

A primeira fase da prova en-
globa três voltas e a importân-
cia de marcar mais golos, ou

ter melhor performance entre
golos marcados e sofridos, po -
de fazer a diferença no apura-
mento dos dois primeiros.sifi-
cadas.

No caso do Académico, os
jogos que disputa em Viseu,
passará agora a fazê-los no Pa-
vilhão do Inatel. |
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ABC venceu em Fafe

Nuno Rebelo marcou seis golos

O ABC somou, ontem, o 
seu terceiro triunfo conse-
cutivo no campeonato de 
andebol ao vencer no pavi-
lhão do AC Fafe por 27-21, 
em encontro da quarta jor-
nada da competição.

Ainda com um jogo por 
disputar, a equipa de Car-
los Resende, que nas ron-

DM

ANDEBOL: 3.ª VITÓRIA CONSECUTIVA

das anteriores tinha ven-
cido o Madeira SAD e o 
Passos Manuel, segue as-
sim na quarta posição, mas 
apenas com menos três 
pontos que o comadante 
Águas Santas e, também, 
com menos um jogo dis-
putado.

No encontro de ontem, 

destaque para Nuno Perei-
ra com sete golos e Nuno 
Rebelo, com seis, para o 
ABC, e ainda para Cláudio 
Mota, do Fafe, que mar-
cou cinco.

As equipas alinharam e 
marcaram:

AC Fafe: João Santos, 
Armando Pinto (4), Cláu-
dio Mota (5), Miguel Ma-
rinho, Nuno Fernandes 
(2), Hugo Fernandes, José 
Sampaio, João Castilho 
(2), Luís Gonçalves, Vla-
dimiro Pires, Mário Perei-
ra, Luís Pereira, Vítor Ri-
beiro, Pedro Peneda (6) e 
Marco Sousa (2).

ABC: Humberto Gomes, 
Bruno Dias, Fábio Antu-
nes (2), Hugo Rocha (3), 
Pedro Marques (4), Carlos 
Siqueira (2), Diogo Bran-
quinho (1), Emanuel Ri-
beiro, Ricardo Pesquei-

ra, Carlos Martins, Nuno 
Pereira (7), Nuno Rebelo 
(6), Vasco Areias, Tomás 
Albuquerque (1) e João 
Pinto (1).

Sporting
venceu Benfica

Também ontem, no dér-
bi de Lisboa, o Sporting 
recebeu e bateu o Benfi-
ca por 29-28 e segue na 
segunda posição, com 
menos dois pontos que 
o líder, enquanto a equi-
pa de Jorge Rito, com 
oito, está agora no quin-
to posto.

Ainda ontem, o Pas-
sos Manuel goleou o Be-
lenenses por 38-25, en-
quanto na passada terça-
-feira o Águas Santas ti-
nha surpreendido no pa-
vilhão do FC Porto, onde 
venceu por 25-24.
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Andebol André Afra
treina equipa
masculina da Juve Lis

Depois de ter liderado a equipa
feminina de andebol da Juventude
Desportiva do Lis até às
competições europeias nos últimos
anos, André Afra trocou de posição
com Rui Machado e será o técnico
dos seniores masculinos na
temporada que agora começa. Os
rapazes da Juve Lis irão disputar a
3.ª Divisão e, com um plantel
recheado de jogadores experientes,
são candidatos aos primeiros
lugares da competição.
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Andebol

2.ª Divisão – Zona Sul
Resultados
Benfica B-CD Marienses 32-16
Boa-Hora FC-Benavente 22-21
CDE Camões-Alto Moinho 27-20
IFC Torrense-AC Sismaria 19-26
Ílhavo AC-Ginásio Sul 27-29
Samora Correia-NA Redondo 33-25
Vela Tavira-V. Setúbal 15-26

Próxima jornada 28 de Setembro  
AC Sismaria-Samora Correia, Alto Moinho-IFC
Torrense, Benavente-Ílhavo AC, CD Marienses-
CDE Camões, NA Redondo-Boa-Hora FC, V. Se-
túbal-Ginásio Sul, Vela Tavira-Benfica B

1.ª Divisão feminina
Resultados
Col. João Barros-Assomada 36-23
Colégio Gaia-Juventude Mar 27-18
Juventude Lis-Vela Tavira 23-23
Madeira SAD-Maiastars 34-15
Sports Madeira-JAC Alcanena 20-30
CA Leça -Alavarium 26-32
Madeira SAD-JAC Alcanena 29-34

Próxima jornada 28 de Setembro  
Colégio Gaia-CA Leça, Juventude Lis-Assomada,
Juve  Mar-Alavarium, Vela Tavira-Col. João Barros
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Andebol masculino

Rui Lucas assume
equipa sénior 
do Atlético 
da Sismaria

Terminou em bem aquela que foi a
principal novela do andebol regional
dos últimos dias. A equipa sénior
masculina do Atlético Clube da Sis-
maria  já tem treinador para atacar a
época 2013/14. O escolhido foi Rui Lu-
cas, um ex-jogador do Académico
de Leiria que nas últimas temporadas
trabalhou nos escalões de formação
do Dom Fuas, da Nazaré.

No início desta temporada, André
Crespo substituiu Rui Rito no co-
mando técnico da equipa de Leiria
que, pelo quinto ano consecutivo,
disputa a 2.ª Divisão de andebol. No
entanto, o professor de Educação Fí-
sica foi colocado longe de Leiria – em
Santiago do Cacém – pelo que a equi-
pa ficou sem orientação técnica a
poucos dias do arranque do cam-
peonato.

Numa altura em que grande parte
dos treinadores estão colocados, a di-
recção encontrou em Alcobaça a so-
lução para os problemas. Na jornada
do passado fim-de-semana, em que
o AC Sismaria se estreou com uma vi-
tória, no reduto do Torreense por es-
clarecedores 19-26, Rui Lucas já acom-
panhou a equipa.

“Estava disponível e ter a oportu-
nidade de dirigir uma equipa no se-
gundo escalão do andebol português
é um desafio aliciante e, ao mesmo
tempo, uma responsabilidade grande.
Não tenho experiência em treinar
plantéis seniores, mas conheço a
maior parte dos jogadores que, tenho
a certeza, me irão ajudar no trabalho
diário. É um plantel com qualida-
de”, salientou o novo treinador. Que
objectivos tem para esta época, Rui
Lucas? “É uma equipa que sofreu
uma grande renovação, mas acredi-
to que poderemos jogar pelos pri-
meiros lugares. Agora vamos entrar
em campo sempre com o objectivo de
vencer. A começar já no sábado, no
pavilhão da Gândara, com o Samora
Correia.”
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Sexo antes da competição, sim ou não?

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Enquanto Muhammad Ali pas-
sava mês e meio sem actividade se-
xual antes de um combate, Sugar
Ray Leonard recebia a visita da
namorada imediatamente antes
de entrar no ringue. A discussão é
velha, mais do que velha, e re-
monta à Grécia antiga. Platão de-
fendia que os atletas olímpicos de-
viam evitar relações sexuais, mas
o romano Plínio escrevia que os
atletas preguiçosos eram revitali-
zados pelo acto de fazer amor.
Cientifica ou empiricamente, des-
portistas e treinadores optam pela
abstinência ou por uma actividade
sexual normal durante os períodos
que antecedem as competições.
Quem tem razão? Fomos tentar
saber.

Vamos começar pela opinião
dos atletas. O JORNAL DE LEIRIA
contactou dos andebolistas con-
sagrados do País para saber qual o
opinião que têm sobre este as-
sunto. As respostas foram con-
sensuais. “Sou da opinião que se
pode fazer sexo na noite antes
dos jogos, parece-me que não in-
fluencia o rendimento”, diz o in-
ternacional português, Pedro Por-
tela. “O sexo influenciar a perfor-
mance desportiva é um mito. É
algo que  deixa as pessoas reali-
zadas e felizes, e o trabalho corre
bem. Com os atletas de alta com-
petição é igual”, conclui.

Também Paula Malcato, joga-
dora do Colégio João de Barros, não
tem dúvidas. “Ter relações sexuais
antes de uma competição não tem
qualquer influência negativa no
rendimento.” E vai mais longe! “Se
houver, será para melhorar a per-
formance do atleta no jogo, visto
ter relaxado e descomprimido an-
tes da competição.”

Fomos perguntar então ao fi-
sioterapeuta dos quadros do Spor-
ting Clube de Portugal, Rui Faria,
qual a opinião e a resposta não po-
deria ser mais conclusiva. O sexo
antes da actividade desportiva
“não diminui” a performance dos
atletas. “O efeito mais nefasto
que o acto sexual pode provocar
é a sonolência, derivado da eja-
culação. Porém, este facto até
pode ser visto como algo positivo,
desde que realizado num timing
correcto. Se calhar não é aconse-
lhável no dia do jogo, mas na noi-
te anterior, melhorando a quali-
dade do sono e reduzindo os ní-
veis de ansiedade.“

O psicólogo Ricardo Cardoso
está de acordo. “Ter relações se-
xuais antes da competição não
prejudica o rendimento do atleta,

desde que estas relações não o de-
sestabilizem emocionalmente e
não estejam associados a outros
factores, como álcool, poucas ho-
ras de sono ou alimentação”. “Se
for uma relação dentro do padrão
da normalidade até pode ser bas-
tante benéfico.”

No atletismo, Paulo Reis revelou
que na Juventude Vidigalense não
há qualquer tipo de regras relati-
vamente a esse assunto, mas le-
vantou um outro ângulo para a
questão. “Pelo que sei, se for com
um parceiro habitual não prejudi-
ca o rendimento, poderá até bene-
ficiar. Se for com um parceiro oca-
sional, o empenho físico é maior,
pois querem demonstrar todas as
aptidões, e aí já pode ser prejudi-
cial. “

Responsável por uma equipa
de alta competição, Rui Faria re-
vela que os conselhos que dá sobre
este tema são, sempre, no sentido
de não serem alteradas rotinas. “O
jogo mais importante da época
deve ser encarado da mesma for-
ma que um jogo de treino no iní-
cio da temporada. As alterações de
rotinas para um determinado jogo,
conferindo um carácter especial
sobre aquele momento, pode efec-
tivamente ter um efeito negativo
sobre a concentração e ansiedade,
maior que qualquer prática se-
xual. 

Mito Ao longos dos tempos, a actividade sexual antes do rendimento desportivo foi abolida por
muitos técnicos. Mas, afinal de contas, no momento certo, até pode fazer bem.

Fazer amor na noite da competição melhora a qualidade do sono e reduz os níveis de ansiedade

RICARDO GRAÇA

Tradição
Futebol das privações
A vida dos futebolistas famosos,
como ela é retratada pelos media,
parece estar sempre intimamente
ligada à sua sexualidade. São
escândalos, trocas de namorada,
traições. Não é preciso sair de País
para conhecer um dos mais
mediáticos alvos dos paparazzi.
Cristiano Ronaldo, curiosamente,
nunca terá dado sinal de alguma
fraqueza depois de uma noite
mais agitada, mas o ex-jogador do
Arsenal, Freddie Ljungberg, por
exemplo, fraquejava depois de
uma madrugada activa. “Já
experimentei e os meus pés
pareciam de cimento quando
devia chutar a bola.” De qualquer
maneira, o futebol parece ser das
modalidades em que a
abstinência mais foi imposta. Os
estágios da Alemanha em 1994 e
da Inglaterra em 1998 e 2010 eram
inacessíveis a mulheres. Já a
Holanda, em 1978, chegou ao
segundo lugar do Mundial com
portas escancaradas ao amor. No
quente Brasil é que não havia
volta a dar. “Sexo antes do jogo
sempre me ajudou”, admitiu
Romário. “Jogo muito melhor
quando faço sexo”, disse Ronaldo
'Fenómeno'.

Podemos então
concluir que ter
relações sexuais
antes da
competição não
prejudica o
rendimento do
atleta, desde que
estas relações não
o desestabilizem
emocionalmente e
não estejam
associadas a outras
coisas como álcool
poucas horas de
sono e alimentação
Ricardo Cardoso
psicólogo

Em destaque Se me questionarem sobre o
momento ideal para realizar o
acto sexual, aí aconselho a noite
que antecede a competição.”

Cada vez mais se chega, pois, a
uma grande conclusão. “As rela-
ções sexuais antes da competi-
ção não afectam decerto o rendi-
mento do atleta. Podemos afir-
mar com toda a certeza que toda
esta discussão gira à volta de uma
hormona – testosterona - e de um
grande conceito social intima-
mente ligado ao homem, a agres-
sividade“, reforça Ricardo Cardo-
so. Ora, “o pensamento social de
que para se ter boa performance é
preciso agressividade é mais um
mito do que uma verdade.“

Mas serão alguns treinadores e
jogadores parvos? Obviamente
que cada um sente o que sente,
mas Rui Faria explica o que pode
estar por detrás de tanta objecção
ao acto sexual pré-competição.
“A ejaculação é o maior efeito ad-
verso, pois pode influenciar a con-
centração. Se realizado no dia da
competição, pode efectivamente
ter um efeito negativo, pelo que
nesse caso é desaconselhável. Po-
rém, a ciência é cada vez mais
consensual neste tema, tendo vá-
rios estudos mostrado que os efei-
tos não são significativos, ao pon-
to desta prática ser abolida em
períodos competitivos.”
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ANdEbOl – cAmPEONATO NAcIONAl

g Joga-se este fim de semana a ter-
ceira jornada do Campeonato
Nacional de Andebol, com o Sporting
da horta a receber no pavilhão o Fafe.
O jogo está agendado para amanhã,
dia 21, a partir das 21h00.

Nos outros encontros da jornada,
jogou-se já, na luz, o benfica/Porto,
com os campeões nacionais a levarem
a melhor sobre a equipa da casa (24-
27). Amanhã o Sporting recebe o
Avanca, o Madeira SAd joga em casa
do iSMAi, o AbC recebe o Passos
Manuel e o belenenses joga em casa

do Águas Santas.
Nas contas da tabela, Porto e

benfica lideram com 9 e 7 pontos res-
petivamente. Ambas as equipas têm
três jogos. Seguem-se Águas Santas (6
pontos), Sporting (4 pontos), AbC (3),
Sporting da horta (3), iSMAi (3),
Madeira SAd (2), Fafe (2), Avanca
(2), belenenses (2) e Passos Manuel
(1), sendo de salientar que AbC,
Sporting da horta, iSMAi e Passos
Manuel têm apenas um jogo enquanto
que as restantes equipas somam já dois
encontros. MP

Sporting da Horta
recebe fafe
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ANdEbOl

sPOrTING clubE 
dA hOrTA 

rEcEbE FAFE
PÁGINA O9
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