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   	Meio: RTP N - Jornal do País

 	Duração: 00:01:19

 	Hora de emissão: 20:49:00 
ID: 32642005

 
08-11-2010

Benfica vence FCP - Andebol

 

Benfica vence FCP por 31-30 - Andebol.
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Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,39 x 5,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32635734 08-11-2010
BENFICA VENCE FC PORTO E
JUNTOS LIDERAM A PAR DO ABC
Nos dois jogos que faltavam realizar do
Campeonato Nacional de Andebol da I
Divisão, a formação do Benfica somou
uma vitória, por 31-30, sobre o FC Por-
to, enquanto Belenenses e Sporting não
foram além de um empate a 27 golos.
Com estes resultados, Benfica lidera,
seguido do ABC de Braga e do FC Porto,
todos com 23 pontos.
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  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 15,95 x 25,39 cm²
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 6,48 x 11,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32633670 08-11-2010

ACONTECE HOJE
FUTEBOL
• 10.ª Jornada da Liga ZON Sagres: Sporting-Guimarães, 19h45,
Alvalade (TVI), com arbitragem de Elmano Santos (Madeira).
• Treino do Nacional, às 16h30 na Choupana.
• Treino do Marítimo, às 10h00 em Santo António.
• Curso de Treinadores de Futebol UEFA Basic - II Nível, época
2010/2011, organizado pela Associação de Futebol da Madeira
(AFM), até dia 31 de Janeiro.
• Bragança e Catarino, jogadores juniores do CD Nacional, inte-
gram o estágio da Selecção Nacional de Sub-18, no Estádio Nacio-
nal, em Lisboa, até quinta-feira.
• Inscrições para o VI Fórum de Treinadores da Madeira, a ter
lugar na UMa, até dia 15.
VELA
• “Rallye Des Îles Du Soleil” (sete catamarans e 15 monocascos)
estão em direcção ao Brasil/Amazónia.
BASQUETEBOL
• Convívio de Minibásquete, destinado a atletas do escalão de Mini-
10, na EB1/PE da Bica de Pau e na EB1/PE da Marinheira.
• Acção de Promoção Escolar, tendo em vista a captação de atle-
tas para a Associação Desportiva Galomar, 9h00/10h00, na
EB1/PE da Assomada - Caniço.
• Apresentação do 6.º Campeonato do Mundo de Basquetebol
INAS-FID, que irá decorrer entre os dias 14 e 21, numa organiza-
ção da ANDDI-Portugal (Associação Nacional de Desporto para a
Deficiência Intelectual) em conjunto com Câmara Municipal de Ton-
dela, 11h00, na Câmara de Tondela.
ANDEBOL
• Reunião com todos os treinadores (Infantis masculinos e femini-
nos) ou coordenadores dos clubes, 15h00, sede da Associação.
DIVERSOS
• Tomada de posse dos novos membros directivos do Grupo Des-
portivo do Estreito, 19h00, na sede dos estreitenses.
• Cristiano Ronaldo é a cara da campanha europeia de sensibiliza-
ção e prevenção sobre doenças respiratórias, sob o mote «Todos
queremos vencer na vida. Respirar é a única forma de o conse-
guir», em 14 capitais de distrito, até dia 17.
• Exposição do Centenário do CS Marítimo na Casa da Cultura de
Câmara de Lobos.
ATLETISMO
• Alberto Paulo (CS Marítimo) participa num estágio de altitude,
em Sierra Nevada (Espanha), até dia 27.
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 5,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32633731 08-11-2010
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 6,55 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32633682 08-11-2010

Marítimo ganha
na casa do líder
Para o nacional de juniores o Marítimo des-
locou-se ontem a Lisboa para defrontar o
Belenenses e venceu por 32-31. Um jogo
que teve duas partes distintas. Na primeira
parte o domínio foi da equipa de Frederico
Machado que esteve melhor e conseguiu
uma vantagem de sete bolas que lhe permi-
tiu ir para o intervalo a vencer por 15-8. Na
segunda metade a equipa da casa reagiu e
equilibrou o jogo conseguindo mesmo redu-
zir a vantagem mas sem colocar em perigo
vitória dos verde-rubros que geriram o jogo
da maneira que mais lhe convinha e de
modo a sair do Restelo com um vitória.

Carlos Jorge
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 6,48 x 7,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32633674 08-11-2010

SAD e Madeira
vencedores
Para o nacional de andebol feminino as duas
formações insulares venceram os jogos que
disputaram ontem. O Madeira SAD venceu a
Juve de Lis por 25-23. Ao intervalo a equipa
de Duarte Freitas vencia por 14-9, mas na
segunda metade a equipa de Leiria equili-
brou mais o jogo e aproximou-se no marca-
dor. Já no outro jogo o Sports Madeira
venceu o Assomada por 38-23 num jogo do-
minado pela equipa de Vítor Rodrigues. Ao
intervalo o Sports Madeira vencia por 15-8 e
na segunda metade a equipa da casa am-
pliou ainda mais a vantagem no marcador.

Carlos Jorge
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Setubalense (O)   Tiragem: 6300

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,04 x 30,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32635988 08-11-2010

 Andebol: Campeonato Nacional da II Divisão

Não se iludam com os números…

Resultados e classificação
Na 7.ª jornada da Zona Sul, 1.ª Fase, os resultados foram os se-
guintes:
- Passos Manuel, 19-Almada, 16; AC Sismaria, 28-Paço D’Arcos, 22;
Juventude de Lis, 14-Ginásio do Sul, 17; Vitória, 33-Alto do Moi-
nho, 25; Marítimo, 27-CDE Camões, 23.
PRÓXIMA RONDA (13 Novembro, 18.00 horas): Almada-Paço
D’Arcos; Passos Manuel-Marítimo; CDE Camões-Vitória (pavilhão
Moniz Pereira); Alto do Moinho-Juventude de Lis; Ginásio do Sul-
AC Sismaria (19.00 horas).
1.º MARÍTIMO, 21 pontos; 2.º Vitória, 17; 3.º CDE Camões, 16; 4.º
AC Sismaria, 15; 5.º Alto do Moinho, 14; 6.º Passos Manuel, 12; 7.º
Paço D’Arcos, 11; 8.º Almada, 9; 9.º Ginásio do Sul, 9; 10.º Juven-
tude de Lis, 8.
ZONA NORTE: 1.º ADA Maia, 21; 2.º AC Fafe, 18; 3.º AA Avança, 15.

Os vitorianos bateram o Alto do Moinho por oito pontos de dife-
rença mas o «score» final é bem mais simpático do que a realida-
de do jogo, sempre intensamente disputado e que só acabou
favorável ao «sete» da casa porque este teve arreganho e cabeça
fria para suplantar um adversário muito competitivo.

VITÓRIA F.C. – 33
ALTO DO MOINHO – 25
Jogo disputado anteontem, no Pavilhão Antoine Velge, pelas 18.00
horas; boa assistência.
ÁRBITROS: António Trinca e Tiago Monteiro; oficiais de mesa: Elsa
Bugia e Fernando Valério.
VITÓRIA: Ricardo Martins e Pedro Martins; Pedro Carvalho (4), Gonça-
lo Neves (2), Bruno Sobreira (7), Rolando Costa (3), Ivan Dias (7),
Tomás Faria (7), André Fonseca (1), João Fuzeta, Mário Fuzeta (2), Rui
Mamede, Artem Kuybida e João Silva.
Treinador: Konstantin Dolgov.
Defesa: 6:0
Livres de 7m não concretizados: 2.
Disciplina: 3 exclusões; cartão vermelho para Mário Fuzeta, aos 46
minutos.
ALTO DO MOINHO: Nuno Sampaio e Tiago Cardoso; Joel (9), Tiago
Pinho (1), Emílio Mourato (1), Luís Delgado (1), Luís Borges (6-3, 7m),
Mauro Castro (4), Luís Ramos (1), Alexandre Pereira (1), Tiago Silva
(1), Bruno Catela, Tiago Fernandes e Edgar Madureira.
Treinador: António Santos.
Defesa: 5:1, 4:2 e mista.
Todos os livres de 7 metros foram concretizados.
Disciplina: 4 exclusões.
MARCHA DO MARCADOR: 5m, 5-3; 10m, 8-5; 15m, 10-9; 20m, 10-10;
25m, 10-13; 30m, 14-13; 35m, 17-14; 40m, 21-17; 45m, 23-19; 50m,
25-20; 55m, 28-23; 60m, 33-25.

Um jogo importante para a con-
solidação classificativa do Vitória
na Zona Sul, encarado pela equi-
pa com muita seriedade e que não
foi, nem de perto, nem de longe,
tão acessível como o resultado
deixa pensar. Os setubalenses en-
traram bem no encontro, com ac-
ções muito rápidas e precisas no
plano ofensivo, mercê de uma su-
cessão de boas combinações en-
tre as primeira e segunda linhas,
pelo que criaram uma vantagem
média de três golos até perto dos
15 minutos. Todavia, por ironia,
este foi o momento em que os
acontecimentos começaram a
complicar-se para o «sete» lide-
rado por Dolgov.

A razão: O trabalho ofensivo ba-
seado na aposta em finalizações
aos seis metros, passou a ser afec-
tado por uma sucessão de falhas
técnicas, facto este que o Alto do
Moinho aproveitou da melhor ma-
neira para responder no ataque
rápido e recuperar no marcador,
sob o impulso de Joel na concre-
tização. Chegaram os homens co-
mandados por António Santos («Pi-
cas»), de forma galopante, a uma
vantagem de três golos e marca-
ram uma inversão táctica global

na condução da partida.
Sinal de alarme para o Vitória

que mostrava na altura alguma
desconcentração. Alarme regista-
do porque em cinco minutos e
aproveitando da melhor maneira
uma episódica desvantagem nu-
mérica do Alto do Moinho com
duas exclusões sucessivas, a equi-
pa uniu-se na acção defensiva e
logrou um punhado de recupera-
ções que lhe permitiu restabele-
cer o equilíbrio e chegar ao des-
canso com a vantagem de um pon-
to.
No segundo tempo, o trabalho dos
vitorianos foi mais equilibrado, es-
pecialmente no aspecto atacante
e a diferença foi sendo alargada
de forma sistemática, para um
«média» de quatro pontos, ainda
que o Alto do Moinho tenha dado
sempre sinais de franca reacção
anímica e técnica. Valeu aqui, em
muito, para parar o ímpeto do
opositor, a excelente entrada em
jogo do guarda-redes Pedro Mar-
tins que defendeu inúmeros rema-
tes e contribuiu deste modo para
consolidar a superioridade que o
conjunto tinha construído, agora,
em termos mais decisivos. É igual-
mente de salientar que no melhor

período do segundo tempo o índi-
ce de concretização do Vitória
subiu muito, com destaque para
as finalizações da primeira linha
que, na primeira parte, tinham
sido o ponto mais fraco da mano-
bra ofensiva.

Na fase final do jogo, e ainda
que o marcador não fechasse pos-
sibilidades de recuperação, o Alto
do Moinho desequilibrou-se tecni-
camente, mesmo no plano físico,

e os vitorianos aproveitaram para
definir com autoridade o triunfo.

Destaques individuais para Pe-
dro Martins, Bruno Sobreira, Gon-
çalo Neves e Tomás Faria, pelo Vi-
tória, enquanto no Alto do Moinho
gostámos de Joel, Luís Borges e
Luís Delgado.

A arbitragem foi medíocre pe-
los desequilíbrios de critério no
aspecto disciplinar.

António Elias

ESFORÇO – Vitorianos souberam reagir prontamente às dificuldades

Jo
sé

 L
ui

s
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Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,87 x 32,48 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 32634746 07-11-2010

> joão carlos taveira

O ABC entrou decidido a re-
solver a questão, já que na
memória dos bracarenses es-
tavam as dificuldades sentidas
em jogos anteriores, como, di-
ante do Sete Fontes. Todavia, os
primeiros instantes foram equili-
brados e a equipa vimaranense
chegou mesmo a conseguir van-
tagem, rapidamente, porém, os
comandados de Jorge Rito de-
ram a volta e, aos cinco minutos
de jogo, já estavam por cima
(4-3) o que acabaria por suceder
até ao final da partida.

Não mais deixou o ABC de co-
mandar e controlar o jogo a seu
belo prazer colocando a nu as
debilidades que a equipa do Xi-
co Andebol esta temporada apre-
senta. Aproveitando as falhas
ofensivas da equipa vimara-
nense ou por seu mérito ou por
demérito do adversário, o ABC
saía em rápidos contra-ataques
que resultavam em golo e que,
nomeadamente a partir dos dez
minutos, se foi avolumando.

Jamais a formação orientada
por Nuno Santos conseguiu
travar o ímpeto do seu adver-
sário. Bem que tentou o técnico
do Xico que, a meio da primeira
parte, pediu o seu minuto para

falar com os jogadores, mas
pouco adiantou. O ABC estava
decidido a arrumar cedo a ques-
tão e até ao final do primeiro
período o placard foi subindo até
aos sete golos de vantagem, fac-
to que permitiu a Jorge Rito

lançar, ainda nos primeiros trinta
minutos, o jovem Nuno Rebelo.

Nos segundos trinta minutos o
ABC limitou-se a gerir e a con-
trolar o jogo. A equipa do Xico
entrou melhor, dominou, em ter-
mos de placard até meio da se-

gunda parte, mas nunca amea-
çou a vantagem dos bracarenses.
A partir daí, o ABC voltou a car-
regar no acelerador e a dilatar a
diferença já que a formação vi-
maranense, fruto do  acerto de-
fensivo dos bracarenses, esteve

cerca de dez minutos sem al-
cançar qualquer golo, enquanto
o ABC nesse período fez sete
tentos. A história do jogo é con-
tada pelos golos que foram suce-
dendo numa partida que contou
com uma arbitragem equilibrada
da jovem dupla portuense.

Vitória sem margem de dúvi-
das da equipa orientada por
Jorge Rito que fica agora a
aguardar pelo resultado dos mais
directos rivais pelos primeiros
lugares.

Nota de destaque para o públi-
co que compareceu em número
razoável. Dá ideia que os adep-
tos do ABC voltam ao Sá Leite
fruto talvez da boa época que,
contrariamente ao que alguns
perspectivavam, está a suceder
ou talvez pela aposta em defini-
tivo na prata da casa.

ANDEBOL I DIVISÃOABC LEVA A MELHOR NO DUELO COM O XICO

R E S U L T A D O S TOTAL CASA FORA

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

1. ABC 23 9 7 0 2 254 218 3 0 1 125 107 4 0 1 129 111
2. Porto 22 8 7 0 1 273 211 5 0 0 184 124 2 0 1 89 87
3. A. Santas 21 9 6 0 3 249 234 3 0 2 136 129 3 0 1 113 105
4. Madeira SAD 21 9 6 0 3 236 227 4 0 0 110 87 2 0 3 126 140
5. Benfica 20 8 6 0 2 282 221 4 0 0 161 101 2 0 2 121 120
6. Sp. Horta 18 8 5 0 3 235 219 3 0 0 92 80 2 0 3 143 139
7. Sporting 16 8 4 0 4 220 202 2 0 2 105 96 2 0 2 115 106
8. Belenenses 16 8 4 0 4 219 216 3 0 1 111 102 1 0 3 108 114
9. MB/C. Sete Fontes 13 9 2 0 7 205 277 1 0 3 95 116 1 0 4 110 161

10. S. Mamede 13 8 2 1 5 196 239 2 0 3 118 131 0 1 2 78 108
11. Xico 11 9 1 0 8 240 302 1 0 3 104 116 0 0 5 136 186
12. S. Bernardo 10 9 0 1 8 233 276 0 1 4 148 164 0 0 4 85 112

Belenenses-Sporting (hoje)
Benfica-Porto (hoje)
ABC, 38; Xico, 27
Madeira , 28; S. Bernardo, 18
MB/Sete Fontes, 23; A. Santas, 30

Sp. Horta-S. Mamede 

ANDEBOL
I DIVISÃO NACIONAL

JORNADA 9

PONTOS

P R Ó X I M A J O R N A D A
Sporting - Xico
Belenenses - Benfica
S. Bernardo - ABC
Porto - MB/C. Sete Fontes
S. Mamede - Madeira SAD
A. Santas - Sp. Horta

ABC 38

Humberto Gomes (Bruno Dias); José
Rolo (7); Fábio Antunes (2); João
Rodrigues (1); Tiago Pereira (3); Rui
Lourenço (8); Jaime Barreiros (3);
Carlos Matos (2); Ricardo Costa (3);
Nuno Rebelo (1); Hugo Rosário; Álvaro
Rodrigues e Luís Bogas (7).

XICO 271 

Ricardo Castro (Ivo Silva e Paulo
Sampaio); João Silva; Jorge Rodrigues
(2); César Gonçalves (6); Pedro
Barbosa; Marino Machado (1); Tiago
Silva (3); Jorge Sampaio (2); Tiago
Magalhães (9); Pedro Correia e Daniel
Costa (3).

ÁÁrrbbii tt rrooss::   Ana Silva e Ana Afonso
(Porto)
IInntteerrvvaalloo: 21 - 14

Sem margem para dúvidas
Vitória sem contestação da equipa bracarense sobre o Xico Andebol, por números que 
podiam ter sido diferentes não fosse alguma desconcentração e deslumbramento já na parte
final do encontro. 

���

“Estivemos bem, na
primeira parte, nas re-
cuperações de bola de-
fensivas e nos contra
ataques. Estivemos
com esse instinto
matador na primeira
parte que cavou a
diferença no marcador
o que nos permitiu 
jogar com alguma cal-
ma na segunda parte.
Mostramos respeito
pelo Xico ao fazermos
um jogo com esta 
intensidade. 

Jorge Rito
(treinador do ABC)

���

Cometemos muitos
erros e quando isso
acontece paga-se caro.
O nosso ataque esteve
precipitado e o ABC fez
muitos golos nas
transições. É claro que
a diferença entre as
equipas é notória.
Trabalho para ver a
equipa do Xico crescer,
mas isso não se tem
verificado. As rotinas
ainda não estão
adquiridas”

Nuno Santos
(treinador do Xico)

FLÁVIO FREITAS

ABC não permitiu veleidades no duelo com os vizinhos de Guimarães
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ABC 
vence Xico
Andebol  
ABC confirmou
favoritismo sobre 
o vixinho Xico
Andebol. venceu 
por 38-27. >> 26
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Correio do Minho   Tiragem: 8000
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  Period.: Diária
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  Pág: 18
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ANDEBOL>>26
ABC confirma favoritismo
no duelo com o Xico
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Jornal da Madeira   Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 13,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32633539 07-11-2010

Hoje realiza-se mais uma jornada
do nacional de andebol feminino
com as duas equipas insulares a
jogar novamente dentro de por-
tas. Pelas 15h00 no Pavilhão do
Funchal o Madeira SAD defronta
a Juve de Lis e pelas 17h00 no
mesmo recinto é a vez do
Sçports Madeira dirimir forças
ante o Assomada. Trata-se de
uma jornada tranquila para as
duas formações uma vez que
são favoritas à vitória. Por outro
lado e nos juniores o Marítimo
tem uma deslocação difícil até
Lisboa para defrontar o Belenen-
ses jogo este agendado para as
15h00 no Pavilhão Acácio Rosa.

Carlos Jorge

Hoje há juniores
e femininos
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O Madeira SAD defrontou ontem
o Assomada e venceu por 55-15,
num jogo onde a equipa de
Duarte Freitas passeou a sua
classe perante um adversário
sem qualidade e sem argumen-
tos para andar a competir neste
campeonato. Ao intervalo o Ma-
deira SAD já vencia por 29-7. A
segunda parte foi quase tirada a
papel químico dos primeiros
trinta minutos com as visitantes
praticamente a ver jogar as ma-
deirenses que não tiveram pro-
blemas em ampliar a vantagem
no marcador, perante uma adver-
sário que veio à Madeira apenas
para cumprir calendário.

Madeirenses
ganham Assomada
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Andebol - Campeonato Nacional da II Divisão

Marítimo vence
e reforça liderança
Em jogo da 7.ª jornada do “nacional”
da II divisão o Marítimo venceu
ontem o Camões por 27-23 e
continua a liderar a classificação,
com quatro pontos de vantagem
sobre o segundo, o Setúbal.

Texto: Carlos Jorge • Foto: Duarte Gomes

A
O Marítimo venceu ontem
em casa o Camões por 27-23

e continua invicto na prova. A
equipa do Camões surpreendeu os
verde-rubros no primeiro tempo,
com uma entrada no jogo muito
forte quer a defender quer a atacar
com alguma facilidade se colocaram
na frente do marcador por 5-1. A
equipa de Marco Freitas demorava a
pegar no jogo, conseguiria reduzir a
desvantagem, mas logo de seguida

seria o adversário a conseguir
aumentar para cinco bolas 11-5. O
desconto de tempo pedido pelo
técnico Marco Freitas acabaria por
surtir algum efeito e no reatamento
os insulares apresentaram-se
melhores tanto a defender, e sobre-
tudo no ataque onde cometeram
menos erros. Mercê deste melhor
período os insulares conseguiriam

para três e foram para o intervalo a
perder por 13-10. O intervalo fez
bem aos insulares que entraram em
campo com outra dinâmica e total-
mente transfigurados para melhor.
Na defesa criaram grandes dificul-
dades ao ataque do adversário que
não conseguiu explanar da melhor
forma o seu jogo acabando por
cometer erros. A jogar melhor o

Marítimo anula a vantagem do
adversário e passa para a frente no
marcador. A partir desta altura os
insulares foram gerindo a vantagem
chegando mesmo a aumentar a dife-
rença no marcador, sem que a equipa
adversário tivesse argumentos para
contrariar a formação local que
acaba por vencer o jogo, mantendo a
invencibilidade na prova. 7

A Verde-rubros foram mais fortes e continuam sem perder na II Divisão.

Pavilhão Club Sport Marítimo
Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fonseca

Marítimo: Tiago Rodrigues, Jorge Ladeira, Ti-
móteo Castro, João Teixeira (5), Rui Santos, Mi-
guel Moreira (2), José França, Sérgio Andrade
(1), Bruno Nunes, Marco Gil, Márcio Abreu (9),
António Franco (3), Diogo Gomes (5) e Paulo
Moura (2).
Treinador: Marco Freitas

Camões: Mário Fonseca, João Costa, Marco
Silva (3), José Rua (1), Pedro Sercio, Ivan Jardim
(1), Hugo Costa (2), Tiago Silva (3), João Oliveira
(7), Miguel Reinaldo (1), Luís Lacerda, João Pal-
mela, Hugo Dias (4) e João Moreira (1).
Treinador: Albano David

Resultado ao intervalo: 10-13

27-23Marítimo Camões
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> p. m. 

A equipa do Xico Andebol parte
para o duelo com o ABC com
uma certeza: nada tem a perder.
Logo, o jogo no Pavilhão Flávio
Sá Leite (17 h), é encarado com
tranquilidade pelos vimara-
nense, mas com o objectivo de
fazer evoluir a qualidade do
colectivo. 

O Xico chega à oitava jornada
no penúltimo lugar da classifi-
cação geral. Apenas venceu um
jogo e está muito longe da pro-
dução revelada na temporada
anterior, acusando em demasia a
saída de vários jogadores da
época passada. Nesse sentido,

Nuno Santos deixa a entender
que o grupo ainda está numa
fase de construção. 

“Esperamos um jogo muito
difícil, mas estamos sempre à
espreita de algo positovo. O
ABC é crónico candidato ao tí-
tulo, com valores individuais
que fazem a diferença”, denotou
o treinador vimaranense. Assim,
estabelece novas metas para esta
partida. “Temos como objectivo
evoluir a qualidade do nosso jo-
go, temos de trabalhar várias
questões técnicas e tácticas. Para
crescer nada melhor que estes
jogos com as grandes equipas
para testarmos as nossas capaci-
dades”, frisou o treinador.

NUNO SANTOS - TREINADOR DO XICO ANDEBOL

“A evolução da equipa
passa por estes grandes jogos”

D.R.

Nuno Santos espera uma boa resposta por parte dos seus pupilos
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ABC ELEIÇÕESLUÍS TELES ASSEGURA QUE O CLUBE NÃO CAI NUM VAZIO

> paulo machado

Os accionistas da SAD do ABC
reúnem-se em assembleia geral,
no dia 22 do corrente, com o ob-
jectivo único de elegerem a ad-
ministração para o mandato de
mais três anos. Será a segunda
reunião, depois de uma primeira
inconclusiva, onde se aguarda
fumo branco. O nome de Luís
Teles — um pouco à  imagem do
que sucede com António Sal-
vador no Sporting de Braga —
reúne consenso. Todavia, este
defende o “aparecimento de no-
vos candidatos” para levar em
frente um projecto assente na
formação e manter a aposta re-
gular na equipa sénior de ande-
bol. 

Único dado oficial e palpável é
que até ao momento não existem
listas candidatas. Certo é, o
clube jamais entrará num vazio

até porque os elementos da
actual estrutura continuam a dar
passos firmes para acautelar o
futuro. “Era importante que
aparecessem candidatos para
continuar o trabalho que o ABC
tem desenvolvido ao longo dos

anos. Há questões que estão a
ser discutidas para garantir bases
concretas em relação ao futuro
do ABC. Não deixamos de tra-
balhar para ver se isso acontece,
com novos candidatos ou os
mesmos, a ver se o ABC não cai
num vazio”, referiu Luís Teles
ao ‘Correio do Minho’.

O presidente do ABC mantém-
-se intransigente em reunir à sua
volta um número maior de
apoios, por parte do tecido em-
presarial na cidade de Braga,
para prosseguir o trabalho de
gestão no ABC. E reforça que a
formação será “sempre” a gran-
de aposta do clube, sem descurar
a referência dos seniores ao mais
alto nível.

“Esperamos que apareçam
candidatos na assembleia”
O impasse em torno do futuro do ABC é real mas pouco alarmante. Luís Teles defende o
aparecimento de novos candidatos, mas a sua continuidade como presidente da SAD con-
tinua a ser o cenário mais previsível. A assembleia eleitoral está agendada para o dia 22.

ARQUIVO

Luís Teles apela ao aparecimento de novos candidatos para o ABC

A Assembleia
Geral do ABC

realiza-se no dia 22,
logo após a jornada du-
pla da equipa sénior a

contar para a Taça
Challenge.
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“Já tivemos
a prova que não
existem jogos
fáceis”
O ABC parte como favorito para
o jogo de hoje com o Xico
Andebol, mas em alerta. O
aviso parte de Luís Teles,
lembrando o exemplo do jogo
com o MB/Colégio Sete Fontes,
onde o ABC denotou muitas
dificuldades para garantir o
triunfo. “É um jogo que
aparentemente poderia pender
no favoritismo para o ABC, mas
já assim era com o Sete Fontes
e percebeu-se que não há jogos
fáceis. O Xico,
independendemente dos
valores individuais em
comparação com o ABC, tem
uma equipa aguerrida. É um
dérbi e há valores emocionais
que podem pesar na discussão
do resultado do jogo”, referiu
Luís Teles.
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ANDEBOL I DIVISÃO FEMININAJUVENTUDE MAR É A ÚNICA EQUIPA DE ANDEBOL EM ESPOSENDE

> sampaio azevedo

Em Esposende para encontrar
uma equipa de andebol é preciso
ir a São Bartolomeu do Mar. Lá
encontra-se a equipa do Centro
Social da Juventude Mar, equipa
que disputa o campeonato na-
cional da I divisão em femini-
nos, e ocupa actualmente a ter-
ceira posição da tabela, com
onze jornadas já realizadas.

E neste clube impera uma par-
ticularidade: é a única equipa do
país constituída por atletas todas
formadas no próprio clube. “É
um feito histórico, é o berlinde”
de que poucos se podem orgu-
lhar, referiu o técnico Paulo
Martins.

Para o técnico, que ao longo de
onze anos se dedica à modali-
dade como treinador, este é “um
feito de se lhe tirar o chapéu, e a
demonstração de que uma equi-

pa para fazer figura ao nível dos
melhores não necessita de recor-
rer a jogadores ‘extra’”.

Metas para a época 2010/2011
As metas pretendidas pelo téc-

nico da equipa feminina Juven-
tude Mar passa por conseguir
um melhor lugar na tabela que a
época anterior. Para Paulo Mar-
tins, as metas em termos de
colectivo são claras. No cam-
peonato e em termos classifica-
tivos, “queremos fazer melhor
do que na época anterior”. Isto
porque no ano anterior a equipa
classificou-se no oitavo lugar, o
que “perante as circunstâncias e
condições foi muito positivo”.
Já quanto à Taça de Portugal, em
que a equipa caiu nos quartos de
final perante a Madeira Sad, ten-
do conseguido mais um feito
histórico para o clube, “é quase
impossível fazer melhor”, refere
Paulo Martins. E conclui: “Não
se pode pedir mais às atletas”.

Equipa da I divisão só com
atletas formadas no clube
Juventude Mar é única equipa de Esposende a competir nos nacionais de andebol. E com 
uma particularidade, já que todas as atletas foram formadas no clube. “É um feito histórico”
de que poucos se podem orgulhar, referiu o treinador Paulo Martins.

DR

Equipa feminina da Juventude Mar disputa o campeonato nacional da I divisão

A equipa femini-
na da Juventude Mar,
em andebol, é a única
do país constituída por
atletas todas formadas

no próprio clube.
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PAVILHÃO DO XICO SERVE
DE “CASA” PARA MB/SETE FONTES
O Pavilhão do Desportivo Francisco de
Holanda será palco, esta tarde, do jogo
entre MB/Colégio Sete Fontes e Águas
Santas, em jogo a contar para a 9.ª
jornada do campeonato de andebol.
A partida tem início às 18 horas. Dado
que o MB/Sete Fontes ainda não dispõe
de pavilhão próprio, joga em casa
“emprestada”.
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Andebol: masculinos
“procuram” Supertaça

Depois de uma paragem para os jogos da
Selecção Nacional masculina, o Campeo-
nato da 1.ª Divisão de Andebol está de re-
gresso. O Madeira SAD inicia, hoje, a 1.ª de
três finais, com vista ao apuramento para a
Supertaça, que se realiza em Portimão e
onde estarão os seis melhores da 1.ª volta
da prova. A equipa insular começa por de-
frontar, esta tarde (17h00), no Funchal, os
aveirenses do São Bernardo, equipa que,
nos últimos anos, tem criado grandes dificul-
dades à “sociedade”. Apesar de os visitan-
tes estarem, na última posição, o Madeira
SAD terá de jogar ao mais alto nível.
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SAD e “Sports” femininos

com jornada dupla

No fim-de-semana prossegue o “Nacional”
de Andebol feminino da 1.ª Divisão, com a
realização de jornada dupla para as forma-
ções insulares. Hoje, pelas 15h00, o Sports
da Madeira vai dirimir forças ante a Juve de
Lis, e pelas 19h00 é a vez do Madeira SAD
defrontar o Assomada. Amanhã, as duas
equipas insulares trocam de adversários,
com o Madeira SAD-Juve de Lis, pelas
15h0,0 e o Sports Madeira-Assomada, às
17h00, todos estes jogos no Pavilhão do
Funchal. A jornada de hoje reveste-se de al-
guma importância para a formação de Vítor
Rodrigues (Sports da Madeira), uma vez que
via defrontar o adversário directo na luta
pelo 4.º lugar, que dá acesso à fase final. O
encontro será dirigido pela dupla madei-
rense, Duarte Santos e Ricardo Fonseca, a
qual está nomeada pela Federação Interna-
cional para dirigir o jogo referente à 2.ª
“mão” da 3.ª eliminatória da Taça EHF femi-
nina, entre as austríacas do Dornbirn Scho-
ren e as dinamarquesas do Copenhaga, no
próximo dia 20.
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Gaia - Madalenense 24-24
Afifense - Infesta 26-26

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO
   J V E D  Gm-Gs  Dif. P
1 Infesta 5 4 1 0 144:131 13 14
2 Ilhavo 4 4 0 0 129:87 42 12
3 Afifense 5 3 1 1 134:128 6 12
4 Arsenal 5 3 0 2 128:107 21 11
5 Fermentões 5 3 0 2 144:133 11 11
6 Gaia 5 2 1 2 138:147 -9 10
7 Monte 5 2 0 3 117:137 -20 9
8 Feirense 4 1 0 3 102:104 -2 6
9 Madalenense 5 0 1 4 108:132 -24 6
10 Leça 5 0 0 5 114:152 -38 5
5ª JORNADA

Monte - Arsenal 26-21
Feirense - Ilhavo ad.
Leça - Fermentões 26-31
6ª JORNADA

Madalenense- Leça
Fermentões - Feirense 

Arsenal - Ilhavo
Monte - Afifense
Infesta - Gaia

O Fermentões venceu o CA 
Leça por 26-31, conquistando 
assim a terceira vitória da tempo-
rada, a primeira fora de portas. O 
CA Leça, último classificado, com 
cinco derrotas, não teve argumen-
tos para travar a formação lidera-
da por Marco Guimarães, que se 
revelou claramente mais forte na 
primeira parte, tendo atingido o in-
tervalo com uma confortável mar-
gem de quatro golos (13-17).O se-
gundo tempo foi mais equilibrado, 
mas, ainda assim, o Fermentões 
voltou a ser mais forte e chegou 
ao final com uma vitória tranquila 
por 26-31.

Com o triunfo conquistado em 
Leça, o Fermentões ascendeu 
ao quinto lugar do Campeonato 
Nacional Andebol 3. No sábado, 
a equipa de Marco Guimarães 
recebe o Feirense, o oitavo clas-
sificado. Um adversário que, na 
teoria, está ao alcance dos vima-
ranenses.

No sábado passado, no jogo 
CA Leça-Fermentões, as duas 
equipas alinharam com os seguin-
tes jogadores:

CA LEÇA: João Silva, Hugo 

Melo (13), José Maia (1), Tiago 
Braga (4), Daniel Mesquita, Igor 
Costa (1), João Souto (1), José 
Martingo (4), Virgílio Pinto, Daniel 
Martins, João Carvalho (2), Pe-

NACIONAL DA 3ª DIVISÃO

Fermentões venceu

dro Martins, Tiago Nunes e Pedro 
Reis.

FERMENTÕES: Bruno Lemos, 
Hélder Cunha, João Carvalho (4), 
João Rodrigues, José Silva (6), 
Nuno Pinheiro (2), Pedro Araújo, 
Luís Martins (3), André Ribeiro 
(3), Alexandre Sousa (2), Arman-
do Silva (2), Ricardo Pinto (9) e 
Adão Mendes.
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BRUNO FREITAS
Após um interregno de duas 

semanas, devido aos jogos da 
Selecção Nacional, regressa no 
próximo fim-de-semana o Campe-
onato Nacional Andebol 1. Na 9ª 
jornada do Campeonato, o Xico 
Andebol não terá tarefa fácil uma 
vez que vai medir forças com o 
velho rival do Minho, o ABC. Os 
bracarenses apresentam-se no-
vamente como um dos candidatos 
ao título e o facto de jogarem em 
casa torna-os ainda mais favoritos 
para o jogo que está marcado para 
sábado, às 17 horas, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

A 9ª jornada fica completa com 
os seguintes jogos: Belenenses-
Sporting, Madeira SAD-São Ber-
nardo, Maria Balaio/Colégio 7 
Fontes-Águas Santas, Benfica-FC 
Porto e Sp. Horta-Académica de 
São Mamede.

O Xico Andebol vai realizar, à 
semelhança de todas as equipas, 
três jogos no espaço de apenas 
uma semana. É que depois do en-
contro com o ABC, que se disputa 
sábado, os vimaranenses des-
locam-se na quarta-feira seguin-
te a Loures para defrontar outro 
candidato aos primeiros lugares, 
o Sporting. O jogo está marcado 
para dia 10, às 21h.30, no Pavi-

NACIONAL DE ANDEBOL1 REGRESSA NO SÁBADO

Xico com tarefa difícil 
ante o rival ABC

lhão Municipal Casal Vistoso. No 
fim-de-semana seguinte, no dia 
13, um sábado, o Xico Andebol 

regressa finalmente a casa para 
defrontar um adversário do seu 
campeonato, o São Bernardo. 

Este importante embate está mar-
cado para as 18 horas.
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