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ANDEBOL

> Bracarenses vão visitar ‘dragões’ com os mesmos pontos.

NACIONALPAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE MEADO DE PÚBLICO 

>rui serapicos

Ambas as equipas revelaram al-
gumas permeabilidades nos pro-
cessos defensivos, abrindo es-
paços aos adversários. 

Boas defesas dos guarda-redes
animaram as bancadas, meio
vazias. A entrada era “aberta” a
toda a Universidade do Minho
— estudantes, professores e co-
laboradores. Mas nem assim a
assistência atingiu  metade da
capacidade do Pavilhão Flávio
Sá Leite.

O ABC assumiu o comando do
marcador ainda no primeiro
minuto por José Pedro Coelho,
que viria a cotar-se como o ele-
mento mais concretizador. 

Aos 25 minutos de jogo o mar-
cador tinha registado um parcial
de 18-10. 

Após uma recuperação, ainda
que ligeira, dos fafenses, atin-
giu-se o intervalo com  vanta-
gem de seis golos (20-14).  Nes-
te momento já tinha terminado o
Benfica-FC Porto, com van-
tagem tangencial para os encar-
nados. Isto significa que o ABC
entrou no segundo tempo a saber
que podia ir no sábado visitar

em igualdade pontual os portis-
tas.

Segunda parte com menos golos
A segunda parte foi uma con-

tinuidade de processos idênticos
à primeira, embora  com o Fafe a
acompanhar mais na concretiza-

ção os bracarenses, num parcial
de 7-7 aos 20 minutos iniciais da
etapa complementar (27-21 aos
50 m de jogo).

A dupla de arbitragem optou
por um critério de rigor extremo,
recorrendo às exclusões tempo-
rárias com uma frequência tal-

vez desproporcionada para o
carácter das faltas cometidas.

Apesar da redução de golos em
comparação com o que se tinha
passado no primeiro tempo, até
ao fim ainda se assistiram a lan-
ces de espectacularidade, em
boas defesas dos guarda-redes.

ABC adiantou-se e geriu
avanço no segundo tempo
O ABC venceu ontem por vantagem de sete golos o Fafe, em jogo da terceira jornada do
Andebol 1. Bracarenses estão a dois pontos dos líderes Sporting e Benfica.

ROSA SANTOS 

Fábio Antunes marca para o ABC de “chapéu”

ABC/AAUM 311 

Bruno Dias (g.r), Humberto Gomes
(g.r.), José Rolo (3), Fábio Antunes (3),
Hugo Rocha (2), Pedro Seabra (2),
Sérgio Caniço (3), Virgílio Pereira,
Miguel Sarmento (2), Ricardo Pesqueira
(1), Carlos Martins, José Ricardo Costa
(2), José Pedro Coelho (9),  Luis Bogas
(3) e Nuno Rebelo

AC FAFE 241 

Miguel Marinho, Pedro Sousa (g.r.),
Armando Pint (3), José Santos (2),
Cláudio Mota (4), Vladimiro Pinto, Luis
Nunes (9), Eduardo Sampaio, João
Castilho (1), Luis Gonçalves, Luis
ferreira, César Gonçalves (1), Mário
Peeira, Luis Pereira, João Afonso (3),
Pedro Sousa e Nuno Lobo (1)
Árbi t ros:  José Bessa e Pedro Fontes
Intervalo: 20-14

lll

“Entrámos mal no jogo.
Defensivamente e ofensi-
vamente, como nas fases
de transição, não estive-
mos nada bem. 
Muitos erros de articu-
lação nas trocas de 
marcação. No ataque não 
conseguimos fazer o jogo
fluído. Na segunda parte
conseguimos melhorar em
alguns aspectos e alguns
jogadores encaixaram 
melhor”.

Nuno Santos 
(treinador AC Fafe)

lll

“Fizémos uma excelente
primeira parte em termos
ofensivos e na segunda
houve muitas exclusões, 
o que desvirtuou  quer 
o jogo do ABC quer o jogo 
do Fafe. Tornou-se um jogo
feio. Os árbitros fizeram o
trabalho deles e eu o meu.
A gente às vezes não 
concorda com os árbitros.
Mas não vale a pena. Vale
a pena é eu preocupar-me
com o que posso me-
lhorar”.

Carlos Resende
(treinador ABC/AAUM)
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ABC/UMinho vence AC Fafe
no jogo de estreia em casa
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> redacção

O Xico Andebol der-
rotou ontem, em ca-
sa, o Belenenses, por
27-26, e somou a se-
gunda vitória no cam-
peonato, a par do
ABC que também le-
vou a melhor sobre o
AC Fafe, por 31-24,
no dérbi minhoto da
3.ª jornada da prova.
No jogo grande da
ronda, o Benfica ven-
ceu o FC Porto por
28-17, e reparte lide-
rança com o Sporting.

R E S U L T A D O S

P R Ó X I M A  J O R N A D A

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Sporting 9 3 3 0 0 102 73 2 0 0 68 48 1 0 0 34 25

2. Benfica 9 3 3 0 0 90 78 2 0 0 57 49 1 0 0 33 29

3. Porto 7 3 2 0 1 97 77 1 0 0 33 28 1 0 1 64 49

4. Águas Santas 7 3 2 0 1 84 70 1 0 0 26 24 1 0 1 58 46

5. ABC/UMinho 7 3 2 0 1 83 75 1 0 0 31 24 1 0 1 52 51

6. Xico 7 3 2 0 1 85 86 2 0 0 57 53 0 0 1 28 33

7. Madeira SAD 5 3 1 0 2 77 80 1 0 1 53 54 0 0 1 24 26

8. Belenenses 5 3 1 0 2 74 78 1 0 0 28 23 0 0 2 46 55

9. Sp. Horta 4 2 1 0 1 53 61 1 0 0 27 26 0 0 1 26 35

10. AC Fafe 3 3 0 0 3 80 94 0 0 1 29 33 0 0 2 51 61

11. CDE Camões 3 3 0 0 3 63 97 0 0 2 40 69 0 0 1 23 28

12. Avanca 2 2 0 0 2 44 63 0 0 1 22 30 0 0 1 22 33

ABC/UMinho, 31; AC Fafe, 24
Benfica, 28; Porto, 27
Camões, 19; Águas Santas, 32
Madeira SAD, 25; Sporting, 34
Xico, 27; Belenenses, 26
Sp. Horta-Avanca 

Avanca - AC Fafe

Sp. Horta - Madeira SAD

Sporting - CDE Camões

Belenenses - Benfica

Porto - ABC/UMinho

Águas Santas - Xico

ANDEBOL - I DIVISÃO JORNADA 3

PONTOS

Xico Andebol vence Belenenses por 27-26
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Académica preparada
para a nova época
Andebol Jogadores deram preciosa ajuda ao pagarem parte das inscrições.
Temporada promete ser complicada mas o objectivo é chegar à 2.ª fase
A Académica tem garantidos
19 atletas para disputar o “Na-
cional” da 3.ª divisão, numa
equipa com média de idades
de 24 anos. 

Paulo Barreto continua a co-
mandar a equipa técnica, pelo
segundo ano consecutivo e de-
finiu como objectivo chegar à
2.ª fase da competição.

Depois de um defeso difícil e
em que esteve em risco a par-
ticipação da equipa nas com-
petições oficiais, esta acabou
por ser garantida pelos pró-
prios atletas que asseguraram
parte do valor dos custos das

inscrições e dos seguros des-
portivos. 

A secção de andebol assumiu
o compromisso de continuar
a procurar um apoio que per-
mita devolver as verbas aos
atletas que, na grande maioria

são estudantes, bem como per-
mita a aquisição de material
desportivo, resina e assegure
os transportes.

A equipa vai disputar o “Na-
cional” da 3.ª divisão (Zona 3)
que se inicia a 3 de Novembro
(dia em que a Associação Aca-
démica de Coimbra completa -
rá 125 anos) e terá como ad-
versários as equipas do Juve
Lis, NDA Pombal, Batalha AC,
SIR 1.º Maio, Ass. 20 Kms Al-
meirim, Empregados Comér-
cio e Albicastrense. |

ARQUIVO

Académica continua a procurar apoios para comprar material desportivo e assegurar os transportes

Andebol AAC 2012/2013
Atleta                                  Idade                     Profissão                          Clube 2011/12                                Posição

Adérito Esteves     24             Jornalista                      AAC                          2.ª linha
Bruno Campinos   26             Estudante                      AAC                           1.ª linha
Diogo Lopes            21             Estudantes                     AAC                          2.ª linha
Fábio Florêncio      22             Estudante                      AAC                          2.ª linha
Fábio Santos           20             Estudante                      AAC                  1.ª e 2.ª linha
João Cotas              21              Estudante                      AAC               Guarda-redes
João Jorge              25             Licenciado                      AAC                           1.ª linha
João Maio                23             Estudante               S. Bernardo                 Universal
José Moniz              28             Estudante                      AAC               Guarda-redes
Luís Coelho             29    Eng. Electrotécnico         Ac. Viseu                      2.ª linha
Manuel Soeiro         21              Estudante                      AAC                  1.ª e 2.ª linha
Nélson Cardoso     32        Operador caixa                 AAC                       Universal
Nuno Alves              23             Estudante               S. Bernardo        Guarda-redes
Nuno Viseu              19              Estudante                      AAC                           1.ª linha
Ricardo Meira         25             Estudante               S. Bernardo                 Universal
Tiago Barata           18             Estudante                      AAC                          2.ª linha
Tiago Carmo           23             Estudante                  Sismaria                       1.ª linha
Tiago Fonseca        32             Estudante                      AAC                  1.ª e 2.ª linha
Wilson Ferrari         27             Estudante      Futel Nacional (Brasil)          2.ª linha

Plantel conta com
seis reforços para a
nova temporada.
Do grupo de 19 atletas,
15 são estudantes.
A média de idades 
é de 24 anos
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No próximo dia 16 de
Novembro, a partir das 20h30,
o Museu do Sporting em Leiria
organiza a XXXII edição das
Noites Verdes da Batalha, uma
das maiores manifestações de
'fé' leonina que se conhecem.

O evento engloba várias ver-
tentes - música, humor, audio-
visuais, surpresas, entrega dos
galardões (Rugidos de Leão) -, e
culmina, como sempre, com a
intervenção do presidente do
conselho directivo do Sporting,
Godinho Lopes.

Em relação aos galardoados
com os prémios Rugido de
Leão, já são conhecidos os pre-
miados. São eles Emanuel Silva
(canoagem), João Silva (triatlo),
Ricardo Correia (andebol),
Alex (futsal), Patrícia Mamona
(atletismo), Alexis Santos
(natação), Conceição Alves

(ídolo do passado - atletismo),
André Martins (futebol profis-
sional), Diego Capel (futebol
profissional), e Rúben Coelho
(funcionário Sporting).

Pela primeira vez haverá
um sorteio em que todos os
presentes estão habilitados a
vários prémios, entre eles
acompanhar a equipa de fute-
bol do Sporting ao estrangeiro
num jogo para a Liga Europa;
assistir a um jogo do Sporting
em Alvalade, para duas pesso-
as, na tribuna presidencial; e
uma camisola autografada por
todo o plantel.

Neste momento já estão
vendidos mais de 450 bilhetes,
o que faz antever uma noite de
intenso fervor clubista. As ins-
crições podem ser efectuadas
no Museu do Sporting, na
cidade de Leiria. l

Museu do Sporting dá a
conhecer ‘Rugidos de Leão’

D.
R.

ENTREGA DE PRÉMIOS NA BATALHA
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ABC/UMinho vence dérbi

AC Fafe num lance de ataque

No final da partida, o treinador do 
ABC estava satisfeito com a vitória, mas 
lamentou ter sido um jogo feio. 

«Uma excelente primeira parte em 
termos ofensivos e uma melhor parte 
em termos defensivos na segunda. Foi 
um jogo com muitas exclusões, e isso 
desvirtuou quer o jogo do ABC quer o 
jogo do Fafe. Acabou por ser um jogo 
feio. Creio que foi uma vitória justa do 
ABC, sobretudo depois da boa primeira 
parte que fizemos.  Vencemos com toda a 
justiça», considerou Carlos Resende.

Por seu turno, o técnico do Fafe, 
não gostou da primeira parte da sua 

equipa.
«Entramos muito mal no jogo, quer 

defensivamente quer ofensivamente. E 
mesmo nas fases de transição, não esti-
vemos nada bem. Houve muitos erros de 
articulação, sobretudo no que se refere 
às trocas de marcação. No ataque, não 
conseguimos fazer o jogo fluir. Estive-
mos constantemente a cair na falta, o 
que facilitou quem está a defender. Na  
segunda parte, conseguimos melhorar 
alguns aspetos, trocámos alguns joga-
dores que se encaixaram melhor nas 
características jogo do ABC», analisou 
Nuno Santos.

«Vitória justa do ABC»

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho estreou-
se ontem em casa com uma 
vitória expressiva (31-24), 
frente ao AC Fafe, naque-
le que foi o primeiro dérbi 
minhoto da época. 

Com um Pavilhão Flá-
vio Sá Leite com bastan-
te público, os homens de 
Carlos Resende começa-
ram melhor o encontro, 
marcando o primeiro golo 
ainda no primeiro minuto 
da partida. 

Aliás, ao contrário do 

ABC, o AC Fafe entrou 
mal na partida, defenden-
do mal e com pouco dis-
cernimento no ataque. A 
equipa de Nuno Santos só 
marcou o primeiro golo 
aos seis minutos de 
jogo.

O ABC che-
gou a disparar 
no marcador, 
com destaque 
para José Pe-
dro Coelho que, 
à sua conta, aos 20 
minutos já tinha seis go-
los. Ainda assim, convém 

salientar a prestação de 
Bruno Dias, guarda-redes 
do ABC, que foi fazendo 
boas defesas.

Entretanto, o ABC pa-
receu ter adormecido, 

permitindo uma 
aproximação do 

Fafe. Ao inter-
valo, o ABC 
vencia  por 
20-14. 

No segun-
do tempo, o AC 

Fafe entrou me-
lhor aproximou-se bastan-
te, chegando a estar com 

apenas quatro golos de di-
ferença, mas o ABC /UMi-
nho retomou as rédeas da 
partida e do marcador, ven-
cendo a partida por ex-
pressivos 31-24.  

Se a nível atacante, do 
lado do ABC é de justiça 
destacar José Pedro Coe-
lho, com nove golos apon-
tados, e do lado do Fafe, 
Luís Nunes, também com 
nove golos, não se pode 
esquecer os guarda-re-
des, provavelmente os 
melhores jogadores em 
campo.

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/
UMinho venceu pela segunda vez na prova e apanhou o Porto, o seu próxi-mo adversário 

ESTREIA VITORIOSA EM CASA COM MUITA GENTE

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: José Bessa e Pedro Fontes, 
do Porto

ABC 31
Humberto Gomes e Bruno Dias; José 
Rolo (3), Fábio Antunes (3), Hugo 
Rocha (2), Pedro Marques (2), Sérgio 
Caniço (4), Virgílio Pereira, Miguel 
Pereira (2), Ricardo Pesqueira (1), 
Carlos Martins, José Costa (2), José 
Coelho (9), Luís Bogas (3), e Nuno 
Rebelo

Treinador: Carlos Resende

AC Fafe 24
Miguel Marinho e Pedro Sousa; 
Armando Pinto (3), José Santos (2), 
Cláudio Mota (4), Vladimiro Pires,  
Luís Nunes (9), José Sampaio, João 
Castilho (1), Luís Gonçalves, Luís 
Ferreira, César Gonçalves (1), Mário 
Pereira, Luís Pereira, João Ferreira e 
Nuno Gomes (1)

Treinador: Nuno Santos

Ao intervalo: 20-14.

CARLOS RESENDE
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DESPORTO PÁGINA 23

ABC com vitória fácil 
frente ao AC Fafe
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O Benfica recebeu e bateu o FC Porto pela margem 
mínima (28-27) e segue na frente da tabela classificati-
va, com nove pontos, os mesmos que o Sporting que, 
ontem, venceu folgadamente no pavilhão do Madeira 
SAD (34-25).

A jogar em casa, o Xico Andebol conseguiu a segunda 
vitória no campeonato ao bater o Belenenses por 27-
26, e soma seis pontos, tantos quantos o ABC, Águas 
Santas e FC Porto.

Benfica venceu FC Porto
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Técnicos coincidem
na «justa» vitória do Sporting

A Associação dos Canhas - Centro de Cultura e Recreio Pon-
tassolense (CCRP) organiza, no fim-de-semana, dias 29 e
30, a 2.ª Maratona de Futsal, no Campo de Jogos da Mada-
lena do Mar. Sábado, a “Maratona” começa às 10h e pro-
longa-se até às 22h, e no domingo, tem início de novo às
10h para terminar às 14h.A cerimónia de entrega de pré-
mios está agendada para as 14h15. Segundo os organiza-
dores desta Associação sem fins lucrativos, são seis as
equipas inscritas: Pomar D. João; A.C. Madalena; Real Ma-
dalena; Amigos do Beto, Cajarana F.C. e Apito Dourado.

Passeio de Cicloturismo
Associação dos Canhas - Centro de Cultura e Recreio Pon-
tassolense (CCRP) que realizou, este mês, um passeio de bi-
cicletas denominado de “Cicloturismo CCPR 2012”.A
partida aconteceu na sede da organização (nos Canhas) e
terminou na Avenida da Ponta do Sol. A iniciativa esteve in-
serida nas comemorações dos 511 anos do Concelho da
Ponta do Sol.1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

O Sporting fez valer o melhor jogo e
capacidade colectiva, para bater ontem
oMadeira SADpor 34-25, em jogo rela-
tivoà3.ª jornadadocampeonatonacio-
nalda Idivisãodeandebol,disputadono
pavilhãodo Funchal.
O líder contou com a réplica possível

daSAD,maspraticouumandebol supe-
rioraoadversário,manifestandocarácter
e capacidade, quer ao nível do jogo
ofensivo quer defensivo.
Com uma entrada forte no jogo por

parte das duas equipas, o equilíbrio ve-
rificou-se apenas nos primeiros dezmi-
nutos (5-7), já que a partir de então o

Sporting assumiu o comando, aumen-
tandoprogressivamenteavantagemque
ao intervalo era já de oito bolas (10-18).
A segunda parte não destoou da pri-

meira, comoSporting a aumentar ainda
mais o “score” que lhe era favorável e
queaosdezminutossecrifravaem13-24.
A SAD ainda esboçou uma ténue reac-
ção, mais os leões” repuseram a hege-
monia para garantir os 34-25 finais.

Ficha de jogo
No Pavilhão do Funchal, sob arbitra-

gemdeDuarteSantoseRicardoFonseca
(Madeira), asequipas jogaramcom:MA-

DEIRA SAD (25): Telmo Ferreira, André
Correia, Xavier Barradas, Eduardo Pinto,
Gonçalo Vieira (3), Leandro Nunes (1),
CarlosSiqueira (2),MarcoGil, JoãoMen-
des (5), LuísCarvalho,DiogoBrazão, Luís
Nabais (3),NunoRoque, JoãoPauloPinto
(6) e Nélson Pina (5). SPORTING (34):
Hugo Figueira, Pedro Portela (5), Novica
Rudovic (3), Bruno Moreira (5), Sérgio
Barros (1), Frankis Marzo (1), Rui Silva (3),
Pedro Solha (4), Ricardo Dias (4), João
Pinto (4), Nuno Silva, Ricardo Correia,
Daniel Muresan e Fábio Magalhães (4).
Ao intervalo: 10-18. 2.ª parte: 15-16. 1

Duarte Santos

O Madeira SAD não conseguiu evitar aquela que foi a sua segunda derrota no campeonato nacional de Andebol, perante um adversário de bom nível.

ANDEBOL
1.ª Divisão Masculina

Marítimo
na Taça
A sede da Federa-
ção Portuguesa
de Andebol foi,
ontem palco so
sorteio da 1.ª eli-
minatória da Taça
de Portugal sénior
masculina. Com
jogos marcados
para 3 de Novem-
bro, o sorteio
ditou que o Marí-
timo receba o
Boa-Hora. Os ven-
cedores dos oito
jogos da 1.ª elimi-
natória passam
depois para os 32
avos-de-final.

O Sporting fez valer o seu melhor jogo e capacidade colectiva para obter o
seu terceiro triunfo, impondo o segundo desaire consecutivo ao renovado
Madeira SAD, que ofereceu a réplica possível.

Superioridade leonina
7 MADEIRA SAD OFERECEU A RÉPLICA POSSÍVEL FRENTE A ADVERSÁRIO FORTE E EXPERIENTE

2.ª Maratona de Fusal
pela Associação dos Canhas

7 MADEIRA SAD E SPORTS DA MADEIRA JOGAM SÁBADO EM LEIRIA

Ditou o sorteio que o 2.º jogo das meias-
finais da Supertaça feminina deAndebol, sá-
bado, dia 19, a partir das 18h00, em Leiria,
colocasse frente-a-frente o Madeira SAD
(vencedor doCampeonato, da Taça e da Su-
pertaça da época passada) e o Sports daMa-
deira. Umdérbi regional que antecedeoou-
tro jogo que opõe o Colégio João de Barros
à Juventude de Lis. Entretanto, o Club Sports
daMadeira preparou esta prova, com treinos
no Pavilhão dos Salesianos, tendo a colabo-
ração de vários clubes. Aomesmo tempo, o
“Sports” participou num torneio de prepara-
ção, em jogos de 30minutos, no Pavilhãodo
Funchal, com os juvenis masculinos do CS
Marítimo, doMadeira SADedoAcadémico Época no sector feminino começa no fim-de-semana.

O treinador do Madeira SAD,Aleksander Donner mostrou-se
conformado com o desfecho da partida, afirmando haver-se
tratado de «uma justa vitória do Sporting».
«Não há nada a dizer, o Sporting ganhou bem. Não vamos
dramatizar pelo facto de termos perdido, até porque nos
cabe continuar a trabalhar para tentar dar a volta à situa-
ção», afirmou o técnico, após a segunda derrota consecutiva
da sua equipa no campeonato.
Já Frederico Santos, treinador do Sporting, enalteceu a pos-
tura da sua equipa no jogo, realçando o facto de haver-se
tratado de um triunfo conseguido num reduto onde é sem-
pre difícil vencer.
«Acho que a nossa vitória é inquestionável», começou por
adiantar o responsável técnico leonino, atribuindo mérito aos
seus jogadores.
«Foram inexcedíveis, estiveram em grande nível, vencendo
um adversário de valor, sempre muito complicado de ultra-
passar», sublinhou.
«Estamos extramamente satisfeitos pela conquista destes
três pontos na nossa caminhada que é longa, mas hoje acho
que demos uma boa demonstração das nossas capacida-
des», considerou Frederico Santos.1

DS

Dérbi nas “meias” da Supertaça
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Andebol

Benfica venceu o 
FC Porto e lidera a 
par do Sporting
Benfica e Sporting continuam 
na frente do campeonato de 
andebol e com o máximo de 
pontos após a 3.ª jornada, 
mas agora sem a companhia 
do FC Porto, que perdeu 
ontem no recinto das águias 
(28-27). O portista Ricardo 
Moreira falhou um livre de 
sete metros nos últimos 
segundos. Um pouco antes, 
os “leões” conseguiram uma 
vitória importante (25-34) no 
pavilhão do Madeira SAD, vice-
campeão na época anterior.
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> rui serapicos

“Salvaguardando todo o respeito
que nos merece cada adversário,
é honesto da nossa parte pensar-
mos que nós temos a obrigação
de ganhar quando jogamos em
casa”, disse ao CM o treinador
do ABC, Carlos Resende, em
comentário ao jogo com o Fafe,
hoje à noite, no Pavilhão Sá
Leite.

Carlos Resende destaca que o
Fafe coloca dificuldades ao ad-
versário. Lembra o recente jogo
com o Benfica, elogiando o
rendimento dos fafenses na
acção ofensiva. “Uma prestação
de grande nível”, considera, ob-
servando que se não tivessem
sentido dificuldades na coesão
defensiva os minhotos poderiam
ter surpreendido os “encarna-
dos” e frisando que “para nós é
essencial defender bem”.

Carlos Resende aponta no Fafe
como jogador mais cotado Luís
Nunes mas lembra que “também
jogam os outros e todos mere-

cem atenção”. Qustionado sobre
se nesta jornada, em que se de-
frontam na Luz Benfica e FC
Porto tem preferência pela

vitória de algum daqueles, o tre-
nador do ABC responde que
“para nós, importante, nesmo
são os nossos jogos. Agora o
Fafe e a seguir o FC Porto.

Nuno Santos atribui 
favoritismo ao ABC

“O ABC, à partida, é favorito”,
admite Nuno Santos, o treinador
do Fafe. No entanto, salienta,
“nós estamos a preparar o jogo
da melhor forma. E se tivermos
ao nosso alcance um resultado
positivo não o vamos enjeitar”.

Questionado sobre se o Fafe
está na sua máxima força, refere
apenas “algumas mazelas”, mas
diz esperar “ter os jogadores to-
dos aptos”. 

O campeonato vai apenas com
duas jornadas e Nuno Santos en-
trou esta época para o clube. Por
isso, realça, “a equipa está ainda
em evolução. 

Mas estamos assim nós como
está assim qualquer outra
equipa”. 

Nuno Santos reconhece que
Fafe é, à partida, “um dos clubes
com planteis mais limitados,
mas é com estes jogadores que
vamos à luta”.

Indagado sobre a relevância
que atribui nesta jornada ao fac-
tor casa,  responde que o ABC “é
um clube forte”, sublinhando
que é uma equipa equilibrada
que joga para a primeira metade
da tabela e o factor casa, “é im-
portante em qualquer jogo, mas
mais ainda no recinto do ABC
que tem grande tradição”.

Jogos da terceira jornada:
Sp. Horta-Avanca
ABC-Fafe
Benfica-FC Porto
CDE Camões - Águas Santas
Madeira SAD-Sporting
Xico Andebol-Belenenses

ANDEBOL

> Terceira jornada com Benfica-FC Porto e Xico Andebol-Belenenses.

I DIVISÃOÀS 21H00 NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC recebe hoje Fafe
antes de visitar FC Porto
O Fafe joga com o ABC hoje às 21h00 no Pavilhão Sá Leite em jogo da terceira jornada do
Andebol 1. Treinadores de ambas as equipas atribuem favoritismo aos bracarenses.

RUI SERAPICOS

Carlos Resende

“O factor 
casa é importante 

em qualquer jogo, mais
ainda no recinto 

do ABC que 
tem grande 
tradição”.

RUI SERAPICOS

Nuno Santos
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ABC/UMinho recebe hoje
AC Fafe às 21 horas
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> r.s.

Ulisses Pereira anunciou ontem a
recandidatura à presidência da
Federação de Andebol de Portu-
gal, cargo que ocupa desde Abril.

“Estas eleições revestem-se de
especial importância. Marcam o
início do ciclo olímpico 2012-
2016 numa altura em que o país
e o mundo atravessam uma situa-
ção económica e financeira
muito delicada, que não deixa
ninguém de fora”, refere, em no-
ta à comunicação social, vincan-
do que a Federação de Andebol
de Portugal “não é uma ex-
cepção, e nos últimos anos tem
assistido a uma diminuição de
recursos públicos e privados para
as suas actividades, tal como as
associações e os clubes  filia-

dos”.
Ulisses Pereira considera que

esta situação leva a “uma mu-
dança de paradigma da gestão da
modalidade e obriga-nos a ser
inovadores e a uma postura aten-

ta, responsável e proactiva na
busca de soluções que garantam
o desenvolvimento e o sucesso
do andebol português”.

Ulisses Pereira propõe-se pro-
mover “a proximidade entre os
agentes da modalidade”, dando
voz às associações regionais e de
classe, bem como aos clubes,
para um projecto comum a favor
do andebol”. 

O envolvimento de figuras de
referência do andebol o ajusta-
mento dos quadros competitivos,
o reforço da relação com as asso-
ciações regionais e de classe, e a
auscultação prévia das associ-
ações e clubes na tomada de de-
cisões relevantes para o andebol
são medidas que destaca ter
tomado nos últimos meses.

CICLO OLÍMPICO 2012-2016 NO HORIZONTE

Ulisses Pereira recandidata-se
à presidência da federação

RUI SERAPICOS

Ulisses Pereira
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� Ulisses Pereira anunciou ontem
a sua recandidatura à Federação de
Andebol de Portugal, com o intuito
de prosseguir o objectivo de tornar
o andebol “mais sustentável, mais
desenvolvido, mais competitivo e
mais forte”. Ulisses Pereira aponta
aspectos que revestem de especial
importância as eleições na FAP,
marcadas para 10 de Novembro,
como o início do ciclo olímpico
2012/2016 e a crise económica e
financeira que o país e o mundo
atravessam e que “não deixa nin-
guém de fora”.

“A FAP não é excepção e nos
últimos anos tem assistido a uma
diminuição da mobilização de
recursos públicos e privados para
as suas actividades”, refere Ulisses
Pereira, considerando que tal “leva
à mudança de paradigma da ges-
tão da modalidade”. Segundo Ulis-
ses Pereira, “esta situação leva a
que se adeqúe as decisões da Fede-
ração em função das condições
financeiras actuais e das priorida-
des da modalidade” e “desenvolver
uma forte cultura de inovação”.

“Para isso, defendo a promoção
da proximidade entre todos os

agentes da modalidade, dando voz
às associações regionais e de classe,
bem como aos clubes, para um
projecto comum a favor do ande-
bol”, defende Ulisses Pereira, que
foi eleito presidente da FAP a 31 de
Março, sucedendo ao demissioná-
rio Henrique Torrinha, que alegou
“razões pessoais e de saúde” para
continuar o mandato que termina
a 31 de Dezembro.

O actual presidente recorda que,
nos últimos seis meses, já foram
tomadas medidas que vão ao
encontro dos objectivos propostos,

como o envolvimento de figuras
de referência da modalidade no
dia-a-dia da Federação e o ajusta-
mento dos quadros competitivos.
“O reforço da relação com as asso-
ciações regionais e de classe e a
auscultação prévia das associações
e clubes na tomada de decisões
relevantes para o andebol portu-
guês” foram outras das medidas,
segundo Ulisses Pereira, postas em
prática.

Estabilidade financeira
Ulisses Pereira considera que
“foram ainda dados passos signifi-
cativos, tendo em vista a indispen-
sável estabilidade financeira da
Federação, como a reestruturação
do passivo de curto prazo, trans-
formando-o em longo prazo”. A
FAP, de acordo com o presidente,
“está ainda em vias de concluir o
pagamento de todas as dívidas a
árbitros e associações regionais e a
estabelecer acordos para o paga-
mento faseado a fornecedores”.

Ulisses Pereira considera que
“há ainda um longo caminho a
percorrer e que passa sobretudo
pelo ajustamento da Federação à
conjuntura económica actual, pela
diminuição dos custos dos clubes,

aumentando a sua sustentabilida-
de, mas também pelo aumento da
competitividade, a todos os níveis,
de clubes e selecções, no panorama
nacional e internacional”.

“Esperam-nos muitos e moti-
vantes desafios para honrar e
prestigiar o andebol”, acrescentou,
lembrando ao mesmo tempo que
“vimos reforçada a representação
portuguesa nos órgãos dirigentes
da Federação Europeia de Andebol
(EHF) e anunciada a candidatura à
organização do Campeonato da
Europa de 2015, no escalão Sub/19
feminino”.

Ulisses Pereira referiu que,
oportunamente, divulgará o pro-
grama com as linhas gerais da
candidatura, assim como a consti-
tuição da equipa que o acompa-
nhará neste desafio, à excepção do
Conselho de Arbitragem, um
órgão que, como sempre defendeu,
“deve ser constituído de forma
independente”. “Tenho objectivos
bem definidos para o andebol, que
passam por consolidar a mudança
operada com as eleições de 31 de
Março e centrar a Federação na
sua vocação”, refere ainda Ulisses
Pereira, na carta de intenções
divulgada ontem.l

ANDEBOL

Ulisses Pereira quer
a modalidade mais forte
O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) 
já traçou os principais objectivos para o próximo mandato

O AVEIRENSE quer continuar 
o projecto iniciado em Março

D
.R
.
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Ulisses Pereira anuncia
recandidatura à FAP

ANDEBOL P26
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AC Fafe visita ABC
e Xico recebe Belenenses

ABC joga hoje perante o seu público

A terceira jornada do 
campeonato de andebol 
da primeira divisão joga-se 
hoje, com o ABC de Bra-
ga a receber o AC Fafe e 
o Belenenses a viajar até 

DM

HOJE HÁ ANDEBOL

Guimarães para defrontar 
o Xico Andebol.

Nos dois casos, os jogos 
iniciam-se às 21h00, com 
o de Braga a ser dirigido 
pela dupla José Bessa/Pe-

dro Fontes (Porto), e o de 
Guimarães, pelos braca-
renses Alberto Alves/Jor-
ge Fernandes.

No Flávio Sá Leite, onde 
o ABC procura a segunda 

vitória consecutiva na pro-
va, e tal como referimos 
na nossa edição de ontem, 
os estudantes da Universi-
dade do Minho têm entra-
da gratuita.

O jogo “grande” da ron-
da está marcado para o Pa-
vilhão da Luz, em Lisboa, 
onde o Benfica defronta 
o FC Porto, a partir das 
20h00, com arbitragem de 
Mário Coutinho e Rami-
ro Silva. As duas equipas 
venceram os dois encon-
tros já disputados.

A ronda completa-se 
com o Madeira SAD-Spor-
ting (19h00), Camões-
-Águas  Santas e Sporting 
da Horta-Avanca (21h00).

A classificação é lidera-
da por FC Porto, Sporting 
e Benfica, com seis pon-
tos cada um.
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Insulares querem regressar aos triunfos hoje.

O jogo está
marcado para
as 19h00, no
Pavilhão do
Funchal e,
frente-a-frente,
vão estar duas
equipas que
estão de olhos
no “topo” da
tabela. Recen-
temente, na
Supertaça, em
Fafe, os “leões”
ganharam à
tangente, por
uma bola.

Jogograndeesta tarde (19h) noPa-
vilhão do Funchal. O Sporting, um
dos líderes da 1.ª Divisão masculina
de Andebol (a par do FC Porto e do
Benfica) joga com o Madeira SAD,
naquele que será o primeiro grande
“teste” dos lisboetas na prova.
“Leões” que somaram duas vitórias
emcasa (Odivelas), diantedeAvanca
(33-22) e do Sporting da Horta (35-
26), ao passo que os insulares regis-
tam um triunfo no Funchal (28-20),
frente ao Belenenses, e um desaire
naMaia, peranteoÁguas Santas (24-

26), adversários estes, na prática,
mais complicados. No 1.º jogo ofi-
cial da épocas,Madeira SADeSpor-
ting defrontaram-se nasmeias-finais
da Supertaça, emFafe, e na altura, os
lisboetas levaram a melhor por um
golo (25-24),masmesmoassim só se
superiorizaram na 2.ª parte, pois ao
intervalo a SAD estava na frente por
cincobolas (15-10).Umbomjogoem
prespectiva, numa jornada em que
outros dois canditados ao título se
defrontam: FC Porto-Benfica... 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - 3.ª JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA

Madeira SAD de “garras” para o Sporting
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texto. Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com

O Xico Andebol recebeu
e venceu o Andebol Clube de Fafe
por 30-27, em jogo da primeira
jornada do Andebol 1. Num jogo
em que ambas as equipas se apre-
sentaram com novos treinadores,
Vitor Tchikoulaev foi mais feliz que
Nuno Santos, no seu regresso a
Guimarães. 

Perante uma casa bem
composta, Xico e Fafe propor-
cionaram um bom jogo de ande-

bol, equilibrado e com constantes
alternâncias no comando do mar-
cador mas em que, naturalmente,
se percebeu que estamos no início
da época. Os primeiros minutos
foram muito equilibrados, com em-
pates sucessivos até aos 10 minutos
(5-5), com o Xico Andebol a con-
seguir a primeira vantagem de dois
golos aos 11 minutos (7-5). 

O AC Fafe reagiu e deu
a volta ao marcador. A equipa de
Nuno Santos passou para a frente
aos 19 minutos (9-10). Tomando-
lhe o gosto, seguiu até aos 9-12 (25

m.) e ‘parou’. O Xico aproveitou
esse momento menos bom para
empatar a partida antes do apito
para o intervalo (13-13). 

No segundo tempo, a
formação da casa pareceu querer
tomar conta da partida bem cedo
e chegou à vantagem de três
golos aos 38 minutos (18-15). Tal
como havia acontecido na etapa
primeira, o AC Fafe voltou a
colar-se no marcador (18-17), mas
nova investida dos vimaranenses
deu uma vantagem de quatro golos
(21-17), o que obrigou Nuno San-
tos a solicitar um ‘time-out’ e pouco
depois trocar de guarda-redes,
fazendo entrar Luís Ferreira. 

O domínio do Xico
manteve-se, mas à entrada dos
cinco minutos finais (27-23) a par-
tida estava praticamente decidida.
Daí até ao final, a reacção dos
fafenses ainda foi prejudicada por
um erro numa substituição, que
deixou a equipa a jogar com cinco
atletas, e não permitiu melhor que
o 30-27 final. Jaime Barreiros (9
golos) e Daniel Santos (7 golos),
no Xico Andebol, e Luís Nunes
(10 golos) no AC Fafe foram os
melhores marcadores. =

Xico Andebol entrou na nova
época com o pé direito
Foi positiva a estreia dos vimaranenses no campeonato nacional
de andebol, ao vencer o Fafe de Nuno Santos.
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zANDEBOL

CPVV venceu 
torneios 
em casa e 
em Aveiro

A equipa de juvenis/juniores femi-
ninos da Casa do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV) venceu o torneio de apre-
sentação que a insituição valonguense 
promoveu no passado sábado, no seu 
pavilhão desportivo.

A abrir, a CPVV venceu o Colégio de 
Gaia por 31-14, enquanto o Alpendorada 
levava de vencida a Sanjoanense (36-26). 
Na segunda ronda, para os 3º e 4º luga-
res, a Sanjoanense superou facilmente 
o Colégio de Gaia (28-10) e, na final, a 
CPVV venceu o Alpendorada por 33-30.

No domingo, em juvenis femininos, 
a CPVV venceu o torneio do Alavarium, 
depois de superar o Colégio de Gaia (35-
18) e o clube organizador (37-34).

Este foi o terceiro torneio participa-
do pela CPVV, tendo vencido todos os 
que participou. Como o RA já noticiou, 
a equipa de juvenis participou anterior-
mente no torneio do Alpendorada, ten-
do ganho às espanholas do Guardés (27-
24), ao Penafiel (25-14) e ao clube local 
(28-23). No torneio de São Bernardo, a 
CPVV venceu a equipa local por 29-25 e 
a LAAC por 23-11.
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nA A.A. brAGA

Novos cursos
para treinadores

A Associação de Andebol de 
braga vai retomar, em breve, a 
abertura de inscrições para os cur-
sos de treinadores de andebol de 
Grau i, já enquadrados pelo Pro-
grama nacional de Formação de 
Treinadores publicado pelo iPdJ. 
nesta 1ª fase, a Associação abriu 
as pré-inscrições para os referi-
dos cursos. Os candidatos terão 
de preencher os dois primeiros 
critérios para os cursos de Grau 
i, ou seja, devem ter 18 anos ou 
mais e a escolaridade obrigatória 
à data de apresentação da can-
didatura. A ficha de inscrição está 
disponível no sítio da Associação 
e depois de preenchida deve ser 
enviada para geral@aab.pt.
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BRUNO FREITAS
O Xico Andebol começou o 

campeonato com um triunfo sobre 
o Andebol Clube de Fafe, por 30-
27. Uma entrada com a mão direi-
ta diante de um adversário directo, 
que luta pelo mesmo tipo de ob-
jectivos. O jogo foi intenso, com a 
incerteza no resultado a perdurar 
até aos minutos finais. A equipa 
de Vicktor Tchikoulaev acabaria 
por ser mais forte, conquistando 

VenCeU VizinhO e riVAl AndebOl ClUbe de FAFe

Xico entra a ganhar
após jogo bem disputado
Vicktor Tchikoulaev estreou-se da melhor forma no comando técnico do Xico, 
no encontro que assinalou o regresso de nuno Santos a Guimarães.

um triunfo justo, que abre boas 
perspectivas para a difícil tempo-
rada que agora começou.

O primeiro tempo foi muito dis-
putado, com o resultado a fixar-se 
em 13-13 no final dos 30 minutos 
iniciais.  O Xico Andebol chegou 
a ter uma vantagem de dois go-
los (9-7), que acabou por perder 
depois de Pedro Correia ter sido 
suspenso. Os fafenses estiveram 
a ganhar por três golos de dife-
rença (9-12), mas com uma recta 
final extremamente eficaz, o Xico 
Andebol chegou ao intervalo com 
um empate saboroso.

A história do jogo foi bem dife-
rente na 2ª parte. O Xico Andebol 
assumiu, decididamente, as réde-
as do encontro, construindo uma 
vantagem na ordem dos dois ou 
três golos, que acabaria por reve-

lar-se decisiva. O Andebol Clube 
de Fafe ainda procurou reagir, 
mas a atitude combativa dos joga-
dores vimaranenses foi decisiva 
ao ponto de a três minutos do fi-
nal o Xico Andebol ter o encontro 
praticamente resolvido, com uma 
vantagem de cinco golos (30-25).  
Uma vantagem que apenas não 
se manteve até ao final, uma vez 
que uma substituição mal feita 
levou a que a equipa de Vicktor 
Tchikoulaev tivesse que disputar 
dois minutos com menos dois jo-
gadores de campo.

O destaque vai para a actuação 
de Jaime barreiros, que terminou 
o jogo com nove golos marcados. 
O experiente jogador começou o 
campeonato da melhor forma, de-
pois de se ter destacado na etapa 
final da temporada passada.

AndebOl (1ª diViSÃO)
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 FC Porto 1 1 0 0 37-21 16 3
2 Madeira SAD 1 1 0 0 28-20 8 3
3 Xico  1 1 0 0 30-27 3 3
4 Sp. Horta 1 1 0 0 27-26 1 3
5 A. Santas 1 0 0 1 26-27 -1 1 
6 AC Fafe 1 0 0 1 27-30 -3 1
7 Belenenses 1 0 0 1 20-28 -8 1
8 CDE Camões 1 0 0 1 21-37 -16 1
9 ABC 0 0 0 0 0-0 0 0 
10 Avanca 0 0 0 0 0-0 0 0
11 Benfica 0 0 0 0 0-0 0 0
12 Sporting 0 0 0 0 0-0 0 0

1ª JOrnAdA

Sporting - Avanca (19/9) 
benfica - AbC (19/9) 
Xico - AC Fafe 30-27
Madeira SAd - belenenses 28-20 
Sp. horta - Águas Santas 27-26 
Cde Camões - FC Porto 21-37
2ª JOrnAdA

Avanca - AbC
Sporting - Sp. horta
Águas Santas - Madeira SAd
FC Porto - Xico
AC Fafe - benfica
belenenses - CDE Camões

XICO ANDEBOL AC FAFE
Miguel Marinho

Armando Pinto (3)
José Santos (1)

nuno Gomes
luís nunes (10)
Cláudio Mota (1)

Vladimiro Pires (1)
José Sampaio (4)
João Castilho (1)

luís Gonçalves
luís Ferreira
João Freitas

César Gonçalves (2)
João Ferreira (4)
NUNO SANTOS

ricardo Castro
daniel Santos (7)
Tiago Cunha
Gustavo Castro (2)
Pedro Correia (1)
Mário Peixoto
André Caldas (4)
rui Oliveira
Pedro Carvalho
luís Sarmento
João Gonçalves
rui lourenço
Jaime barreiros (9)
Filipe Magalhães (4)
V. TCHIKOULAEV

ÁRBITROS: Mário Coutinho e ramiro Silva

Pavilhão do d.F.h.

AnTeS dO JOGO

Nuno Santos
homenageado

O ex-treinador do Xico Andebol 
foi homenageado pela direcção 
de Alves Pinto antes do início do 
encontro. Apesar de estar do ‘ou-
tro lado da barricada’, nuno San-
tos foi distinguido com a entrega 
de uma lembrança. Uma singela 
homenagem que teve por objecti-
vo distinguir os feitos alcançados 
pelo treinados ao serviço do ‘seu’ 
Xico. nuno Santos alcançou um 
feito inédito com as cores do Xico 
Andebol, ao conquistar a Taça de 
Portugal, bem como um título do 
Campeonato nacional da divisão 
de elite. Além disso, tem o seu 
nome ligado a muitas conquistas 
nas camadas jovens, com diver-
sos títulos nacionais.
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