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ABC de Braga venceu Torneio
Internacional de Feira de S. Mateus
A equipa minhota mostrou ser mais forte nos últimos instantes do jogo,
tendo frieza para conservar a vantagem conquistada a dois minutos do fim
FINAL decidiu-se nos minutos finais

FOTOS: RUI DA CRUZ

GUILHERME ALMEIDA E ULISSES PEREIRA junto dos vencedores

ABC DE BRAGA venceu Benfica na final e arrecadou o troféu do Torneio Internacional de S. Mateus
Silvino Cardoso
I O ABC de Braga conquistou o
o 14.o Torneio Internacional de
Andebol da Feira de S. Mateus,
um dos mais importantes do país
e que antecede o início da época
da 1.a Divisão, derrotando o Benfica na final, com dois golos obtidos nos últimos 40 segundos. O
Sporting terminou em último, ao
perder frente aos espanhóis do
Cangas por 23-20.
Na final, a primeira parte foi
muito equilibrada com o Benfica
a ser, no entanto, mais eficaz,
contando com a boa actuação do
guarda-redes Vicente Yeste. No
fundo, a diferença nos 30 primeiros minutos esteve nesse
dois factores. Em andebol praticado, pode dizer-se que não

houve ascendente claro de nenhuma das equipas, mas a vantagem ao intervalo era justa.
No reatamento, o ABC de Braga entrou de rompante e chegou
a colocar em causa a vantagem
dos benfiquistas. Depois de recomposto da surpresa, o Benfica
voltou a acertar com a baliza à
guarda de Humberto Gomes e a
repor a diferença dos três golos a
seu favor. No entanto, uma série
de erros e duas exclusões de dois
minutos, foram bem aproveitados pelos bracarenses para, não
só anularem a desvantagem,
mas para passarem para a frente, a 15 minutos do fim. Os benfiquistas evidenciaram desacerto
e demoraram a responder ao remate fácil dos bracarenses.
À entrada dos últimos cinco

minutos, Dário Andrade empata e ficou tudo em aberto. A emoção aumentou e isso tirou um
ligeiro discernimento ao ABC de
Braga. Contudo, um livre de sete
metros e a exclusão de Dário
Andrade colocaram o Benfica
com dificuldades acrescidas.
Surgiu, entretanto, uma falta de
José Coelho que parecia ser o
fim dos bracarenses. Só que a
equipa de Carlos Resende conseguiu um golo que foi segurando o mais possível perante o
desespero do adversário, com
este a sofrer ainda mais um golo
quando faltavam apenas dois
segundos para o final do duelo.

guiram as vitórias necessárias
para chegarem à final e discutirem a posse o troféu. Os minhotos, através de um andebol directo e prático, conseguiram uma
vitória com três golos à maior.
Por seu turno, o Benfica bateu
o Sporting, que não foi capaz de
segurar a determinação dos encarnados na recta final do encontro. A turma de Jorge Rito
ganhou por seis golos de diferença. l

Benfica melhor que Sporting
Na primeira jornada (sábado),
ABC de Braga e o Benfica conse-

3.º e 4.º lugares
Sporting-Cangas 20-23
Final
ABC de Braga-Benfica 29-27

MACHADO MATOS entregou troféu ao Benfica

RESULTADOS
1.ª Jornada
Cangas-ABC de Braga 27-32
Sporting-Benfica 25-31
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ANDEBOL

Federação e Câmara de Celorico da Beira assinaram protocolo
I A Federação de Andebol de
Portugal e a Empresa Municipal
de Celorico da Beira assinaram
um protocolo de desenvolvimento da modalidade. A cerimónia de assinatura do documento
que estabelece a cooperação para
a prática do andebol no concelho
celoricense, decorreu no Salão
Nobre da Câmara Municipal.

O presidente da Federação,
Ulisses Pereira, mostrou-se confiante nos resultados que
possam vir a surgir dos protocolos que nos últimos dias foram
assinados em outros concelhos
do distrito da Guarda, casos de
Sabugal, Meda e agora em Celorico da Beira.
"É importante que um núme-

ro cada vez maior de crianças e
jovens possam ter acesso à
prática do andebol, seja em que
ponto for do país", começou por
evidenciar, acrescentando:
"Pensamos ser esse o caminho
correcto para que amanhã
possamos ter mais e melhores
atletas, ao mesmo tempo que o
andebol se constitui como factor

cada vez mais importante de
coesão territorial".
"Tenho muitas esperanças
que no final da época desportiva
que agora se inicia, crianças da
Meda, do Sabugal e de Celorico
da Beira estejam já a partilhar a
prática de uma modalidade de
excelência", desejou o presidente
da Federação. l
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ANDEBOL — TORNEIO DE SÃO MATEUS

ABC/UMinho vence
Benfica na final (29-27)
redacção

O ABC/UMinho venceu ontem a 14.ª
edição do Torneio Internacional de Andebol da Feira de São Mateus, ao derrotar na
final o Benfica por 29-27. Ao intervalo, a
formação de Braga perdia por 12-15. Os
bracarenses repetem o triunfo conseguido
em Viseu em 2009, o último ano em que
uma equipa portuguesa tinha ganho o
Torneio de São Mateus.
A primeira parte foi marcada por um
domínio do Benfica que, por diversas
vezes, chegou a três golos de vantagem. O
ABC reagiu , empatou a 10, mas permitiu
depois que o Benfica fizesse um parcial
de 3-0, que lhe proporcionou três golos de
avanço que os pupilos de Jorge Rito —
ex-treinador do ABC, mantiveram até ao
intervalo (12-15).
Os bracarenses entraram bem no segundo tempo, empataram a 16 golos à passagem do minuto 36, mas a história do
primeiro tempo repetiu-se com o Benfica
a fazer um parcial de 0-3 e voltar para a
frente do marcador (16-19).
Bracarenses estiveram melhor
na ponta final do encontro
Mas, desta feita, o ABC/UMinho reagiu
com um parcial de 5-0 e passou para a
frente (22-21, aos 46 minutos).
Daí para a frente, só por uma vez, e
fugazmente, o Benfica passou para o comando (26-27, a três minutos do fim),
com os bracarenses a serem mais eficazes
nos instantes finais, rubricando novo parcial de 3-0 que lhes deu a vitória final por
29-27.
Fábio Vidrago (ABC/UMinho), com seis
golos, foi o melhor marcador da partida.
No final do torneio, procedeu-se à entrega dos prémios, tarefa de que se encar-

DR

Fábio Vidrago foi o melhor marcador

regaram o vereador da Câmara Municipal
de Viseu, Guilherme Almeida; o presidente da FAP, Ulisses Pereira e o presidente da Associação de Andebol de Viseu,
Joaquim Escada.
Faleceu pai de Carlos Resende
No final do jogo e na ausência do
treinador Carlos Resende, motivada pelo
falecimento de seu pai, coube a José Rolo
comentar o triunfo dos bracarenses:
“Estivemos muito unidos, exploramos
muito bem a nossa transição, aproveitando as duplas trocas que o SL Benfica
fazia”, afirmou o mlhor marcador do encontro, com seis golos á sua conta, acrescentando que “é isto o que vamos tentar
fazer e implementar durante a época”.
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Artística de Avanca deu
luta à equipa anfitriã
A equipa avancanense, depois de ter ido para o intervalo a vencer por um golo,
acabou por perder e ficou em último lugar no Torneio Cidade de Fafe
Avelino Conceição
Ainda em fase de preparação, a
equipa da Artística vai tentando
por em pratica as ideias do técnico
Luís Santos, para uma época que se
prevê de grande dificuldade, não
fosse a equipa de Avanca competir
ao lado dos melhores do andebol
nacional. A terceira semana de trabalho fechou com três jogos em
três dias, com formação avancanense a participar no Torneio
Cidade de Fafe, juntamente com os
conjuntos anfitrião, Águas Santas
e Xico Andebol.
O sorteio ditou que o primeiro

I

embate seria entre o Xico Andebol e
Artística de Avanca, com a formação de Guimarães a levar a melhor
no final, ao vencer por uma margem de sete golos (33-27). A equipa
de Luís Santos “pagou caro” a má
primeira parte, onde permitiu uma
vantagem nove golos aos vimaranenses (20-11), o que consumou
praticamente a derrota e a disputa
do terceiro e quarto lugar do torneio, que foi ganho pelo Águas Santas, que bateu na final o Xico Andebol,por30-25.
No segundo confronto, diante
do Fafe, a atitude da Artística de
Avanca foi bem diferente, criando
muitas dificuldades à formação
anfitriã e demonstrando que tem
vindo a subir de rendimento de
jogo para jogo. Obrigando o seu
opositor a trabalhar muito para
não a deixar fugir no marcador,
conseguiu ainda assim fechar a

ARTÍSTICA DE
AVANCA CONTINUA
A PREPARAR
A SUA ESTREIA
NA I DIVISÃO

D.R.

ANDEBOL

TREINADOR volta a testar a equipa frente ao ABC

primeira parte do desafio com a
vantagem mínima (15-14).
Na segunda metade, a turma da
casa “arregaçou as mangas” e partiu para um confortável (20-15),
resultado registado a meio deste
período, mas o conjunto aveirense,
com o mesmo crer que foi a sua
grande arma da época passada,
respondeu com bom andebol que
lhe permitiu passar novamente
para a frente, a dois minutos do
final da partida. Mas uma exclusão
na Artística no restante tempo possibilitouaoFafea“virar”oresultado
aseufavorevencerpor29-28.
A equipa de Luís Santos acabou
por se classificar na quarta e última
posição no Torneio Cidade de Fafe,
sendoderegistarqueNunoFerreira
e Pedro Maia não deram o seu contributo neste jogo. A Artística vigou
a derrotou, ontem de manhã, ao
ganhar aos anfitriões por 28-27,
num jogo de treino que encerrou o
mini estágio de preparação em Fafe.
Estaquarta-feira,aequipadeAvanca tem uma “teste”, agora diante dos
seus adeptos, frente à turma do
ABC,apartirdas20.30horas.l
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EQUIPA MINHOTA EM ALTA

ABC bate Benfica
e vence S. Mateus
DR

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho venceu,
ontem à tarde, a 14.ª edição do Torneio Internacional de Andebol da Feira
de São Mateus, ao derrotar, na final, o Benfica,
por 29-27.
Os bracarenses repetem, assim, o triunfo conseguido em Viseu, em
2009, o último ano em
que uma equipa portuguesa tinha ganho o Torneio
de São Mateus.
A primeira parte foi marcada por um claro domínio do Benfica que, por
diversas vezes, chegou a
ter três golos de vantagem. O ABC reagiu bem,
empatou a 10, mas permitiu, depois, que os encarnados fizessem um parcial
de 3-0, que lhe proporcio-

ABC/UMInho bateu Benfica na final da prova

nou três golos de avanço
que os pupilos de Jorge
Rito mantiveram até ao
intervalo (12-15).
Os bracarenses entraram muito bem no segundo tempo, empataram a
partida a 16 golos à passagem do minuto 36, mas a

história do primeiro tempo repetiu-se com o Benfica a fazer um parcial de
0-3 e voltar para a frente
do marcador (16-19).
Mas, desta feita, o ABC/
/UMinho reagiu muito
bem, fez um parcial de
5-0 e passou para a fren-

te do marcador. Daí para
a frente, só por uma vez,
e fugazmente, o Benfica passou para o comando do marcador, com os
bracarenses a serem mais
eficazes nos instantes finais, rubricando novo parcial de 3-0.
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• ABC vence Benfica na final do Torneio de S. Mateus
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PÁGINA 32

ABC vence
Torneio S. Mateus
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Clube quer reativar a modalidade

Serpinense à procura
de jogadores de andebol
No sentido de recuperar
a prática do andebol, a Associação Desportiva Serpinense (ADS) está a captar
jogadores a partir dos 16
anos para formar uma equipa sénior masculina, com o
objetivo de disputar jogos do

Inatel, nesta modalidade.
Os treinos começaram ontem, dia 22, prosseguem dia
29 de agosto e a 5, 12, 19 e
26 setembro, às 21:00, no
pavilhão gimnodesportivo.
Segundo Paulo Simões,
presidente da direção da

ADS, o clube interrompeu
a prática de andebol há
mais de uma década, pretendendo agora cativar
atletas para a modalidade, que funcionará sob a
orientação técnica de
Paulo Seabra.3
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José Duarte, Presidente da direcção

Ginásio Clube de Tarouca: Andebol é forte aposta
A cumprir o terceiro ano
como presidente do
Ginásio Clube de Tarouca, José Duarte orgulhase do trabalho desenvolvido no presente mandato, para além dos restantes três anos passados
como membro da direcção. O ginásio contempla
várias modalidades mas
é o andebol o desporto que arrasta mais praticantes e simpatizantes.
Fundado a 7 de Dezembro de 1983, o clube disponibiliza à população modalidades como a manutenção, dança/step, ambos
para senhoras (cerca de
30 praticantes), passando pelo cicloturismo - que
conta com cerca de 30 atletas e que realiza anualmente uma viagem pelo norte
de Portugal – terminando
com a caminhada, em que
todos os atletas, praticantes ocasionais e sócios participam. “Tivemos em tempos ginástica artística mas
neste momento a grande
aposta é o andebol, onde
possuímos quatro técnicos
nos vários escalões”, contou José Duarte. Ao todo
são mais de 150 os praticantes que, anualmente, no sarau do ginásio, no
final de Junho, integrados
nas festas do São Pedro,
se apresentam à comunidade.

Andebol é desporto rei
Passou pouco mais de
uma década desde que o
andebol foi introduzido no
Ginásio Clube de Tarouca
e o resultado está à vista.
A equipa juvenil (o último
escalão de formação do
clube) sagrou-se, este ano,
campeão nacional da 2ª
Divisão, numa final emotiva onde “o público contribuiu bastante”. “Pelo trabalho que temos mostrado à população, começa a
surgir um maior interesse
pela modalidade. No jogo
da final, frente ao Infesta,
se não tivéssemos a massa
adepta presenta, talvez não
fossemos campeões. Estivemos a perder até perto
do final e em dois minutos

conseguimos dar a volta ao
resultado e vencer”, declarou o dirigente. Trata-se
de “um trabalho de continuidade que agora deu os
seus frutos”.
A prática do andebol,
no Ginásio Clube de Tarouca, começa nos 6 anos de
idade, até aos 18, desde os
bâmbis até aos juvenis. Ao
todo contam com perto de
90 atletas. “Não podemos
apenas juntar 14 miúdos
e pô-los a jogar. Há um
trabalho de fundo que é
desenvolvido desde os 6
anos. De forma a aproveitar este esforço é que pensamos, este ano, criar uma
equipa de juniores (atletas
até 22 anos), dando segui-

mento às várias equipas de
juvenis que temos formado. A equipa que se sagrou
campeã vai subir, praticamente toda, para o escalão de júnior e como essa
classe tem uma margem de
idade significativa, os que
subiram em anos anteriores a juniores ainda poderiam voltar ao clube e fazer
uma equipa competitiva.
É um projecto ambicioso
mas gratificante”, disse.
A final da prova foi disputada precisamente em
Tarouca, dada a forte tradição ligada à modalidade que se tem implementado no concelho nos últimos anos. “Este ano fomos
os primeiros classificados

do grupo e apurados directamente para a fase final.
Juntou-se a nós o ABC de
Braga, o Infesta e o Paços
de Brandão. Porque passamos à fase final, propusemos à federação que fossemos nós a organizar o torneio (final four)”; explicou.
Para além desta prova,
o município, em colaboração com o ginásio, organiza anualmente, por altura
do carnaval, um torneio de
andebol juvenil. “A federação interrompe os campeonatos e escolhe as melhores equipas para vir competir a Tarouca. Entre Benfica, Porto, Sporting, ABC,
etc.”, esclareceu.
No início da época, e

até à fase final, o ginásio
disputa o campeonato distrital de Viseu, onde se juntam as restantes equipas
dos distritos do interior
norte (Vila Real Bragança
e Guarda), devido à impossibilidade dessas associações realizarem um campeonato com um número
mínimo de equipas. Para a
fase final, a equipa apurada
“reforça-se” com as equipas que ficaram pelo caminho. “Quando a nossa equipa - assim como outras da
fase regular onde competimos - consegue o apuramento, é normal haver
intercâmbio de atletas. O
Sport Vila Real e Benfica, da
Associação de Andebol de
Vila Real, cedeu-nos, para
a fase final do campeonato que agora terminou, o
Jorge Lima e o Fábio. Para
além de outros atletas que
podem vir do Godim, na
Régua, ou de Vila Nova de
Paiva. É uma prática corrente que é muito importante. Por um lado, tornamo-nos mais competitivos nos jogos com as equipas do litoral, que dispõem
de uma grande número
de atletas, por outro lado,
damos oportunidade aos
atletas cujas equipas não
conseguem marcar presença nesta fase, para competirem e também evoluírem
desportivamente. Nos últimos anos temos ido quase
sempre nós e o Lamego
para a segunda fase do
campeonato nacional da
segunda divisão”, declarou.
Na próxima época, com
a equipa de juvenis na primeira divisão, para além de
precisarem de mais apoios,
a equipa deve estar ao nível
das restantes adversárias.
“Tenho confiança que iremos fazer um bom campeonato na primeira divisão
nacional, para a próxima
época”, explicou.

Apoios são bem-vindos
Os apoios nunca são
suficientes mas, numa
associação onde “toda a
gente ajuda”, gerir a época
pode tornar-se numa tarefa
menos penosa. Os atletas
não pagam qualquer cota

e, por isso, o desporto aqui
é completamente gratuito,
apesar de estarem receptivos, claramente, a donativos. “A câmara dá-nos um
apoio monetário anual canalizado principalmente
para remunerar os técnicos - e ainda nos ajuda nas
deslocações das equipas
de andebol aos jogos fora,
facultando o transporte e
motorista”, afirmou.
Para além disso o clube
conta com alguma publicidade, vendem rifas por
altura dos torneios e nas
épocas festivas e, portanto, esse dinheiro, para já,
“tem sido suficiente” para
se governarem ao longo
do ano. “O dinheiro extra
que conseguirmos é todo
‘investido’ na segunda fase
dos campeonatos nacionais de andebol, quando
a equipa de juvenis consegue o apuramento. Temos
deslocações maiores e
outras despesas adicionais.
Toda a gente ajuda - entre
associados, familiares, amigos - e por isso o esforço
é menor. Temos também
um grande apoio por parte
de uma empresa particular
que nos ajuda na aquisição
dos equipamentos, entre
outro material”, contou.
O recinto do ginásio é
da autarquia e está localizado na escola secundária. Durante o tempo de
aulas está sempre ocupado
com as unidades lectivas.
No arranque do ano lectivo, cada associação apresenta à autarquia o tempo
que precisa para treinar
no ginásio e, a partir daí, é
feito o calendário de treinos para a época inteira.
O ginásio é, no fundo,
uma prova de não é preciso ser “grande” para conseguir grandes feitos. A
entreajuda, união e solidariedade são, os pilares que
sustêm todo este projecto.
Uma prova de que no interior, também há valores.
Filipe Ribeiro
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Ginásio Clube de
Tarouca: Andebol
é forte aposta
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Ulisses Pereira

Presidente da Federação
Portuguesa de Andebol
recebido em Vila Real

Ulisses Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Andebol (FPA),
esteve em Vila Real para
uma série de contactos
com organismos locais da
modalidade e foi recebido,
no dia 10 de Agosto, nos
Paços do Concelho, pelo
vice-presidente da Câmara Municipal, Domingos
Madeira Pinto.

As boas relações institucionais entre o Município e o órgão máximo
do andebol nacional foram
o mote para esta visita e
receção, onde o dirigente nacional, acompanhado
pelo Presidente da Associação de Andebol de Vila
Real, Adriano Tavares, foi
presenteado com uma
lembrança.
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ANDEBOL

FC Porto em estágio
Pelo terceiro ano consecutivo o FC Porto, tetracampeão nacional de andebol,
realizou o estágio de preparação para a próxima época em
Resende. O estágio decorreu
desde o dia 18 até hoje e
contemplou um jogo treino
frente aos espanhóis do ademar Léon e treinos bi-diários
no Pavilhão Municipal de
Anreade.

O estágio contém, ainda,
diversas atividades sociais e
de lazer.
António Borges, Presidente
da Câmara Municipal de
Resend, considera a presença portista no Município “um
exemplo de patamar de
desempenho e níveis de
competitividade que são
muito importantes transmitir
aos nossos jovens”.
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Andebol
FC Porto
estagiou
em Resende
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