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AGENDA

HOJE
FUTEBOL - II LIGA
Oliveirense-Estoril
13.a jornada. Estádio Municipal
de Aveiro, às 20h30.
AMANHA
ANDEBOL
ABC Braga-Sporting
15.a jornada. Pavilhão Flávio Sá
Leite (Braga), às17h 00.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjornal.pt
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“Acreditar” que ABC pode
amanhã vencer Sporting
TREINADOR do ABC/UMinho, Jorge Rito, reconhece a diferença entre as
equipas, mas considera fundamental “acreditar que pode ganhar”.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Quando amanhã, pelas 17 horas,
ABC/UMinho e Sporting entrarem no Pavilhão Flávio Sá Leite
para se defrontarem em jogo a
contar para a 15.ª jornada do capeonato nacional Andebol 1, as
equipas partem com diferença
de 10 pontos (43-33), com os
‘leões’ em vantagem.
O clube bracarense, que vem
de quatro vitórias consecutivas,
sendo as duas últimas fora, em
casa do Boa Hora (26-32) e do
Avanca (19-29), procura consolidar o quarto lugar e, quiçá, a
aproximação aos candidatos, os
três ‘grandes’.

O Sporting, que em 15 jogos
conta 14 vitórias e apenas uma
(em casa do ISMAI) derrota,
busca em Braga três pontos para
alcançar o FC Porto, que já tem
mais um jogo disputado.
“A questão fundamental na
abordagem ao jogo é jogadores
e treinadores acreditarem que
podem ganhar” - referiu, ontem,
o treinador do ABC, Jorge Rito.
“Não fizemos um jogo bem
conseguido na primeira volta”,
admitiu, acrescentando que “nós
analisámos esse jogo, percebemos os nossos erros e para este
jogo vamos ter de corrigir erros
e melhorar os aspectos que consideramos fundamentais para
discutir o resultado”.

+ confiança
“Pode acontecer mais
ISMAIS” - alertou ontem
Jorge Rito, numa alusão
à única derrota que, em
15 jogos, os ‘leões’ sofreram neste campeonato.

PHOTOREPORT.IN

Jorge Rito, treinador do ABC/UMinho realçou que Sporting tem “plantel de Champions”

Questionado se a diferença de
10 pontos se ajusta ao valor das
equipas, Jorge Rito elogia no
Sporting um campeonato “praticamente imaculado”, lembrando
que a turma leonina só sofreu
“um deslize com o ISMAI”.
De resto, “conseguiu ganhar

aos outros dois candidatos ao título, ao Benfica e ao Porto prosseguiu, frisando que para o
ABC nesta fase o objectivo é
“apurarmo-nos para os seis primeiros”.
O treinador do ABC admite
que, em termos de “abundância”

no plantel os dois clubes neste
momento são “duas realidades
distintas”.
Segundo Jorge Rito, o Sporting
não está a fazer “mais do que a
sua obrigação”, pois, salientou,
é uma equipa “com plantel de
Champions”.
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Novo projecto do Xico Andebol conta com apoio da autarquia

Clube vai avançar com andebol escolar
ANDEBOL

| Redacção |

A iniciativa de Natal promovida
pelo Xico Andebol reuniu atletas, dirigentes, patrocinadores,
sócios e colaboradores do clube,
traduzindo-se numa manifestação de rejuvenescimento e de vitalidade que teve um dos seus
pontos altos quando foi recordado Mário Macedo, dirigente desportivo recentemente falecido.
“Figura ímpar, de uma dedicação total ao clube e aos jovens.

Perdemos um dos expoentes
mais elevados do desporto vimaranense e do Xico Andebol. Era
uma pessoa respeitada e respeitadora, de uma singeleza e simpatia assinalável e de uma vida
dedicada aos jovens”, lembrou
Diogo Leite Ribeiro, presidente
do Xico Andebol, referindo-se a
Mário Macedo.
Agradecendo a dedicação e o
apoio dos jogadores e das suas
famílias, dos treinadores, seccionistas, colaboradores e patrocinadores, o dirigente desportivo

alertou para a necessidade do
Xico Andebol ter mais associados e mais pessoas envolvidas
no quotidiano do clube.
“Guimarães, em especial os jovens, precisa do Xico! Necessitamos de congregar esforços e
vontades para que o Xico Andebol tenha um futuro promissor”,
referiu Diogo Leite Ribeiro
anunciando que, juntamente
com a autarquia vimaranense, o
Xico Andebol desenvolverá um
projecto de andebol no contexto
escolar.

DR

O jantar de reuniu atletas, dirigentes, patrocinadores, sócios e colaboradores do clube
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Andebol Vitória em Besteiros
mantém aspirações à 2.ª fase
DR

Estudantes venceram Besteiros em jogo quezilento

111 Os seniores masculinos da Académica foram,
no último fim de semana,
vencer a Campo de Besteiros (36-26), prosseguindo
a sua recuperação na tabela classificativa, mantendo
as aspirações de passar a

2.ª fase.
Frente a uma equipa
aguerrida, que levantou
muitas dificuldades no
plano físico à equipa academista – houve cartões
vermelhos diretos neste
jogo, três para os da casa e

um para a Briosa – tornando o espetáculo desportivo
num jogo feio e quizilento.
Com a AAC a impor-se
gradualmente no jogo, o
intervalo chegou com cinco golos de diferença no
marcador, com vantagem

para a Académica (13-18).
Na 2.ª parte registou-se
precisamente o mesmo resultado, terminando com
uma vitória de 10 golos
de diferença para os estudantes. Destaque nesta
partida para os 10 golos de
Luís Santos e os 8 de Duarte
Messias.
Com este resultado, os
estudantes ocupam o 4.º
lugar na série de Aveiro da
3.ª Divisão, com 13 pontos, menos cinco que Alavarium e AC Viceu e oito
pontos de diferença para
o líder Estarreja.
Os iniciados mostraram
que são sérios candidatos
a vencer a 1.ª fase, depois
de uma vitória frente ao
Feirense B por claros 40-26.
Já os veteranos da Académica mostraram, mais
uma vez, que ainda estão
em grande “forma” e arrebataram o 2.º lugar no 1.º
Festand Andebol Masters
do Porto.
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jorge rito e o jogo de amanhã (17h00) com o sporting

ABC/UMinho

«Temos de acreditar
que podemos vencer»
pedro vieira da silva

ABC/UMinho recebe, amanhã, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
o Sporting, conjunto que sofreu apenas uma
derrota nas 15 partidas
disputadas no Andebol 1.
Jorge Rito, técnico dos minhotos, dá a receita para
bater os leões: «acreditem
que podemos ganhar».
«Em primeiro lugar, a
questão fundamental para jogadores, treinadores
e adeptos é esta: acreditar que pode ganhar. Sabemos que não fizemos
um jogo muito bem conseguido na primeira volta
(derrota por 30-23), analisámos esse jogo e conseguimos perceber os nossos erros e porque é que
eles surgiram. É evidente que, neste jogo, vamos
ter de corrigir esses erros
e melhorar em alguns aspetos que consideramos
fundamentais para podermos discutir o resultado», destacou o técnico da turma academista.
Nesta altura, a diferença entre as duas equipas

O

Jorge Rito, acompanhado por Nuno Silva, fez a antevisão do embate com o Sporting

é de 10 pontos, com vantagem para os leões, e isso reflete a diferença entre as duas equipas? Jorge
Rito concorda.
«O campeonato do
Sporting tem sido praticamente imaculado, porque

sameiro araújo em entrevista à rum

Braga vai erguer um pavilhão municipal
e Sá Leite será alvo de «intervenções»
A vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga, numa longa entrevista ao programa Campus Verbal,
da Rádio Universitária do Minho, revelou que a autarquia espera ver concluído até 2021 um projeto para a
construção de um pavilhão municipal.
O Pavilhão Flávio Sá Leite será alvo apenas de «algumas
intervenções» porque, na opinião da vereadora, fazer
uma grande obra num equipamento tão antigo seria
um «desperdício de recursos».
A anterior direção do ABC tinha um projeto «pronto para ir para concurso» e que custaria dois milhões
de euros, «um valor exorbitante» e uma transformação que continuaria a não cumprir com os requisitos
necessários para jogos da Liga dos Campeões, destacou Sameiro Araújo, que defende a «requalificação» da
catedral do andebol mas não com o projeto anterior.
«Se estamos a pensar construir um pavilhão de raiz
para a cidade, não se justifica investir numa coisa que
iria ser sempre um pavilhão antigo», sustentou a vereadora do Desporto da autarquia bracarense.

teve apenas um deslize
com o ISMAI. Conseguiu
ganhar a Porto e Benfica, os outros candidatos.
Nós temos feito o nosso campeonato e o nosso objetivo é ficar entre
os seis primeiros. É evidente que se estivermos
a falar da abundância do
plantel do Sporting comparativamente com o que
temos no ABC/UMinho...
são realidades distintas. O
Sporting, não tem feito
mais do que a sua obrigação, porque tem um plantel de Liga dos Campeões
e está a provar isso em
Portugal. Mas pode acontecer mais "ISMAI's" durante o seu percurso. Não
somos apontados como
favoritos, mas os jogadores gostam de jogar estas
partidas e temos condições de discutir o resultado», disse.

«Se controlarmos
o ritmo do jogo
as coisas ficam
menos difíceis»
O Sporting tem um plantel fantástico, carregado

de soluções e, habitualmente, o técnico dos leões
faz uma grande rotatividade durante os jogos e,
claro, isso permite à equipa jogar sempre num ritmo elevado.
Jorge Rito diz que isso
é uma «grande vantagem»
e uma dificuldade grande para o ABC/UMinho.
«Esse é um fator que joga a favor do Sporting, e
nós temos de ter uma estratégia tendo em conta
esse aspeto. E teremos de
saber comportarmo-nos
em campo face às armas
que temos. Se aceleramos
ou diminuímos a velocidade do jogo e se controlamos o ritmo do jogo sabemos que as coisas
ficam mais a nosso favor.
Há uma série de aspetos
que nós, em alguns momentos, podemos controlar», destacou Jorge Rito.
O técnico dos academistas espera que, amanhã, a catedral do andebol registe «uma boa casa».
«E com o público a ajudar é mais fácil», enfatiza
Jorge Rito.
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ABC
PREPARA RECEÇÃO
AO SPORTING
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CAPIM UDERA
NA PROUGUE E CORA É SEGUNDO
O Chartres venceu o seu jogo, com Ricardo
Candeias afazer toda a partida e a defender 15
de 36 remates, da 13.a jornada da Proligue
francesa e manteve a liderança, enquanto o
Nancy, de José Costa, é segundo. Resultados:
Chartres (Ricardo Candeias)-Cherbourg, 3227; Grenoble-Nancy (José Costa, 4), 25-30;
Massy (Nuno Gonçalves, 2)-Creteil, 22-24;
Selestat (Tiago Pereira,2)-Dijon, 25-25. -AF
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