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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

Silvino Cardoso

� O ABC de Braga conquistou o
o 14.o Torneio Internacional de
Andebol da Feira de S. Mateus,
um dos mais im por tantes do país
e que antecede o início da época
da 1.a Divisão, de  rrotando o Ben -
fica na final, com dois golos ob -
tidos nos úl ti mos 40 segundos. O
Sporting ter minou em último, ao
perder fren te aos espanhóis do
Cangas por 23-20.

Na final, a primeira parte foi
mui to 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 pri -
mei ros minutos esteve nesse
dois factores. Em andebol pra ti -
ca do, pode dizer-se que não

hou ve ascendente claro de ne -
nhuma das equipas, mas a van -
ta gem ao intervalo era justa.

No reatamento, o ABC de Bra -
ga entrou de rompante e chegou
a colocar em causa a vantagem
dos benfiquistas. Depois de re -
com posto 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 aprovei ta -
dos pelos bracarenses para, não
só anularem a desvantagem,
mas para passarem para a fren -
te, a 15 minutos do fim. Os ben fi -
quistas evidenciaram desacerto
e demoraram a responder ao re -
mate fácil dos bracarenses. 

À entrada dos últimos cinco

minutos, Dário Andrade em pa -
ta e ficou tudo em aberto. A emo -
ção 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 con -
se guiu um golo que foi segu -
rando 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.

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

guiram as vitórias necessárias
para chegarem à final e discu ti -
rem a posse o troféu. Os min ho -
tos, através de um andebol di re -
cto 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 en -
carnados na recta final do en -
con tro. A turma de Jorge Rito
ga n hou por seis golos de dife -
ren ça. l

RESULTADOS

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

3.º e 4.º lugares
Sporting-Cangas 20-23

Final
ABC de Braga-Benfica 29-27

ABC DE BRAGA venceu Benfica na final e arrecadou o troféu do Torneio Internacional de S. Mateus
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FINAL decidiu-se nos minutos finais

GUILHERME ALMEIDA E ULISSES PEREIRA junto dos vencedores

MACHADO MATOS entregou troféu ao Benfica
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ANDEBOL

Federação e Câmara de Celorico da Beira assinaram protocolo
� A Federação de Andebol de
Por tugal e a Empresa Municipal
de Celorico da Beira assinaram
um protocolo de desenvol vi -
men to da modalidade. A ceri mó -
nia de assinatura do docu mento
que estabelece a coo pe ra ção para
a prática do andebol no concelho
celoricense, decorreu no Salão
Nobre da Câmara Mu nicipal. 

O presidente da Federação,
Ulisses Pereira, mostrou-se con -
fiante nos resultados que
possam vir a surgir dos pro to co -
los que nos últimos dias foram
as sinados em outros concelhos
do distrito da Guarda, casos de
Sa bugal, Meda e agora em Ce lo -
rico da Beira.

"É importante que um nú me -

ro cada vez maior de crianças e
jo vens 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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redacção

O ABC/UMinho venceu ontem a 14.ª
edição do Torneio Internacional de Ande-
bol 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 segun-
do tempo, empataram a 16 golos à pas-
sagem 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 co-
mando  (26-27, a três minutos do fim),
com os bracarenses a serem mais eficazes
nos instantes finais, rubricando novo par-
cial 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 entre-
ga dos prémios, tarefa de que se encar-

regaram o vereador da Câmara Municipal
de Viseu, Guilherme Almeida; o presi-
dente da FAP, Ulisses Pereira e o presi-
dente 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, aproveitan-
do as duplas trocas que o SL Benfica
fazia”, afirmou o mlhor marcador do en-
contro, com seis golos á sua conta, acres-
centando que “é isto o que vamos tentar
fazer e implementar durante a época”. 

DR

Fábio Vidrago foi o melhor marcador

ANDEBOL — TORNEIO DE SÃO MATEUS

ABC/UMinho vence
Benfica na final (29-27)
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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 tra-
balho fechou com três jogos em
três dias, com formação avanca-
nense a participar no Torneio
Cidade de Fafe, juntamente com os
conjuntos anfitrião, Águas Santas
e Xico Andebol.

O sorteio ditou que o primeiro

embate seria entre o Xico Andebol e
Artística de Avanca, com a forma-
ção de Guimarães a levar a melhor
no final, ao vencer por uma mar-
gem de sete golos (33-27). A equipa
de Luís Santos “pagou caro” a má
primeira parte, onde permitiu uma
vantagem nove golos aos vimara-
nenses (20-11), o que consumou
praticamente a derrota e a disputa
do terceiro e quarto lugar do tor-
neio, que foi ganho pelo Águas San-
tas, que bateu na final o Xico Ande-
bol, por 30-25.

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

primeira parte do desafio com a
vantagem mínima (15-14).

Na segunda metade, a turma da
casa “arregaçou as mangas” e par-
tiu 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 pos-
sibilitou ao Fafe a “virar” o resultado
a seu favor e vencer por 29-28.

A equipa de Luís Santos acabou
por se classificar na quarta e última
posição no Torneio Cidade de Fafe,
sendo de registar que Nuno Ferreira
e Pedro Maia não deram o seu con-
tributo 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.
Esta quarta-feira, a equipa de Avan-
ca tem uma “teste”, agora diante dos
seus adeptos, frente à turma do
ABC, a partir das 20.30 horas.l

ANDEBOL

TREINADOR volta a testar a equipa frente ao ABC

D
.R
.

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

ARTÍSTICA DE
AVANCA CONTINUA
A PREPARAR 
A SUA ESTREIA 
NA I DIVISÃO
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho venceu, 
ontem à tarde, a 14.ª edi-
ção do Torneio Internacio-
nal de Andebol da Feira 
de São Mateus, ao derro-
tar, na final, o Benfica, 
por 29-27.

Os bracarenses repe-
tem, assim, o triunfo con-
seguido em Viseu, em 
2009, o último ano em 
que uma equipa portugue-
sa tinha ganho o Torneio 
de São Mateus. 

A primeira parte foi mar-
cada por um claro domí-
nio do Benfica que, por 
diversas vezes, chegou a 
ter três golos de vanta-
gem. O ABC reagiu bem, 
empatou a 10, mas permi-
tiu, depois, que os encar-
nados fizessem um parcial 
de 3-0, que lhe proporcio-

nou três golos de avanço 
que os pupilos de Jorge 
Rito mantiveram até ao 
intervalo (12-15). 

Os bracarenses entra-
ram muito bem no segun-
do tempo, empataram a 
partida a 16 golos à passa-
gem do minuto 36, mas a 

história do primeiro tem-
po repetiu-se com o Ben-
fica 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 Benfi-
ca passou para o coman-
do do marcador, com os 
bracarenses a serem mais 
eficazes nos instantes fi-
nais, rubricando novo par-
cial de 3-0.

ABC bate Benfica
e vence S. Mateus

ABC/UMInho bateu Benfi ca na fi nal da prova

DR

EQUIPA MINHOTA EM ALTA
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• ABC vence Benfica na final do Torneio de S. Mateus
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DESPORTO 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 As-
sociação Desportiva Serpi-
nense (ADS) está a captar 
jogadores a partir dos 16 
anos para formar uma equi-
pa sénior masculina, com o 
objetivo de disputar jogos do 

Inatel, nesta modalidade.
Os treinos começaram on-

tem, 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, pre-
tendendo agora cativar 
atletas para a modalida-
de, que funcionará sob a 
orientação técnica de 
Paulo Seabra.3 
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A cumprir o terceiro ano 
como presidente do 
ginásio clube de tarou-
ca, José duarte orgulha-
se do trabalho desenvol-
vido no presente man-
dato, para além dos res-
tantes três anos passados 
como membro da direc-
ção. O ginásio contempla 
várias modalidades mas 
é o andebol o despor-
to que arrasta mais prati-
cantes e simpatizantes.

Fundado a 7 de Dezem-
bro de 1983, o clube dispo-
nibiliza à população moda-
lidades como a manuten-
ção, dança/step, ambos 
para senhoras (cerca de 
30 praticantes), passan-
do pelo cicloturismo - que 
conta com cerca de 30 atle-
tas e que realiza anualmen-
te uma viagem pelo norte 
de Portugal – terminando 
com a caminhada, em que 
todos os atletas, pratican-
tes ocasionais e sócios par-
ticipam. “tivemos em tem-
pos ginástica artística mas 
neste momento a grande 
aposta é o andebol, onde 
possuímos quatro técnicos 
nos vários escalões”, con-
tou José Duarte. Ao todo 
são mais de 150 os pra-
ticantes que, anualmen-
te, no sarau do ginásio, no 
final de Junho, integrados 
nas festas do são Pedro, 
se apresentam à comuni-
dade.

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 emoti-
va onde “o público contri-
buiu bastante”. “Pelo tra-
balho que temos mostra-
do 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. esti-
vemos a perder até perto 
do final e em dois minutos 

conseguimos dar a volta ao 
resultado e vencer”, decla-
rou o dirigente. trata-se 
de “um trabalho de conti-
nuidade que agora deu os 
seus frutos”.

A prática do andebol, 
no Ginásio clube de tarou-
ca, 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 aprovei-
tar este esforço é que pen-
samos, este ano, criar uma 
equipa de juniores (atletas 
até 22 anos), dando segui-

mento às várias equipas de 
juvenis que temos forma-
do. A equipa que se sagrou 
campeã vai subir, pratica-
mente toda, para o esca-
lão de júnior e como essa 
classe tem uma margem de 
idade significativa, os que 
subiram em anos anterio-
res a juniores ainda pode-
riam voltar ao clube e fazer 
uma equipa competitiva. 
É um projecto ambicioso 
mas gratificante”, disse.

A final da prova foi dis-
putada precisamente em 
tarouca, dada a forte tra-
dição ligada à modalida-
de que se tem implemen-
tado no concelho nos últi-
mos anos. “este ano fomos 
os primeiros classificados 

do grupo e apurados direc-
tamente para a fase final. 
Juntou-se a nós o ABc de 
Braga, o infesta e o Paços 
de Brandão. Porque passa-
mos à fase final, propuse-
mos à federação que fosse-
mos nós a organizar o tor-
neio (final four)”; explicou.

Para além desta prova, 
o município, em colabora-
ção com o ginásio, organi-
za anualmente, por altura 
do carnaval, um torneio de 
andebol juvenil. “A federa-
ção interrompe os campe-
onatos e escolhe as melho-
res equipas para vir com-
petir a tarouca. entre Ben-
fica, Porto, sporting, ABc, 
etc.”, esclareceu.

no início da época, e 

até à fase final, o ginásio 
disputa o campeonato dis-
trital de Viseu, onde se jun-
tam as restantes equipas 
dos distritos do interior 
norte (Vila real Bragança 
e Guarda), devido à impos-
sibilidade dessas associa-
ções realizarem um cam-
peonato com um número 
mínimo de equipas. Para a 
fase final, a equipa apurada 
“reforça-se” com as equi-
pas que ficaram pelo cami-
nho. “Quando a nossa equi-
pa - assim como outras da 
fase regular onde compe-
timos - consegue o apu-
ramento, 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 campeona-
to 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 cor-
rente que é muito impor-
tante. Por um lado, torna-
mo-nos mais competiti-
vos nos jogos com as equi-
pas do litoral, que dispõem 
de uma grande número 
de atletas, por outro lado, 
damos oportunidade aos 
atletas cujas equipas não 
conseguem marcar presen-
ça nesta fase, para compe-
tirem e também evoluírem 
desportivamente. nos últi-
mos anos temos ido quase 
sempre nós e o lamego 
para a segunda fase do 
campeonato nacional da 
segunda divisão”, decla-
rou.

na próxima época, com 
a equipa de juvenis na pri-
meira divisão, para além de 
precisarem de mais apoios, 
a equipa deve estar ao nível 
das restantes adversárias. 
“tenho confiança que ire-
mos fazer um bom campe-
onato 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 recepti-
vos, claramente, a donati-
vos. “A câmara dá-nos um 
apoio monetário anual - 
canalizado principalmente 
para remunerar os técni-
cos - 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 publi-
cidade, vendem rifas por 
altura dos torneios e nas 
épocas festivas e, portan-
to, 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 nacio-
nais de andebol, quando 
a equipa de juvenis conse-
gue o apuramento. temos 
deslocações maiores e 
outras despesas adicionais. 
toda a gente ajuda - entre 
associados, familiares, ami-
gos - 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 loca-
lizado na escola secundá-
ria. Durante o tempo de 
aulas está sempre ocupado 
com as unidades lectivas. 
no arranque do ano lecti-
vo, cada associação apre-
senta à autarquia o tempo 
que precisa para treinar 
no ginásio e, a partir daí, é 
feito o calendário de trei-
nos para a época inteira. 

o ginásio é, no fundo, 
uma prova de não é preci-
so ser “grande” para con-
seguir grandes feitos. A 
entreajuda, união e solida-
riedade são, os pilares que 
sustêm todo este projecto. 
Uma prova de que no inte-
rior, também há valores. 

Filipe Ribeiro

JOSé DuaRTE, PRESiDEnTE Da DiREcçãO

Ginásio clube de Tarouca: andebol é forte aposta
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Ulisses Pereira, Presi-
dente da Federação Por-
tuguesa 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 câma-
ra Municipal, Domingos 
Madeira Pinto. 

As boas relações ins-
titucionais entre o Muni-
cípio e o órgão máximo 
do andebol nacional foram 
o mote para esta visita e 
receção, onde o dirigen-
te nacional, acompanhado 
pelo Presidente da Asso-
ciação de Andebol de Vila 
real, Adriano tavares, foi 
presenteado com uma 
lembrança.

uliSSES PEREiRa
Presidente da Federação 
Portuguesa de andebol 
recebido em Vila Real
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FC Porto em estágio 

ANDEBOL

Pelo terceiro ano consecu-

tivo o FC Porto, tetracam-

peão nacional de andebol,

realizou o estágio de prepara-

ção para a próxima época em

Resende. O estágio decorreu

desde o dia 18 até hoje e

contemplou um jogo treino

frente aos espanhóis do ade-

mar 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 presen-

ça 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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