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Diferendo em terreno separa Madeira 
da sua primeira grande privatização

Há precisamente um ano, e já com 

atraso face ao programa de ajusta-

mento fi nanceiro assinado com o 

Governo central, a Madeira prome-

tia a privatização de 25 empresas 

públicas até ao fi nal de 2013. De-

pois de ter vendido a participação 

nos aeroportos do arquipélago, na 

sequência da alienação da ANA, o 

governo regional só agora se pre-

para para avançar pelo próprio pé. 

O alvo é a empresa de transportes 

Horários do Funchal, mas um di-

ferendo com os donos do terreno 

onde a empresa está instalada tem 

vindo a adiar o processo.

O diploma que estabelece as re-

gras da privatização da transpor-

tadora regional – que tem a exclu-

sividade da rede de autocarros no 

Funchal – já está pronto e aguarda 

por publicação, prevendo a venda 

integral e a concessão a privados, 

por um período que deverá rondar 

os 15 anos, seguindo a prática nor-

mal deste sector.

Para preparar a operação, que es-

tá a ser assessorada pela consultora 

Deloitte e pela sociedade de advo-

gados PLMJ, o Governo de Alberto 

João Jardim desfez-se no fi nal do 

ano passado de parte de uma sub-

sidiária da Horários do Funchal. Em 

Novembro, 15% da Teleféricos da 

Madeira foram alienados por 4,1 mi-

lhões de euros à Etergest, do grupo 

continental FGI, que cedeu parte da 

quota a Jaime Ramos, secretário-

geral do PSD-Madeira. Esta empresa 

também é uma das 25 que integram 

a lista das privatizações, mas a re-

gião ainda mantém o estatuto de ac-

cionista, através da Electricidade da 

Madeira, que detém a 100% (e que 

também deveria ter sido alienada 

em 2013).

Apesar de este primeiro passo na 

Teleféricos da Madeira ter sido em 

Novembro do ano passado, a venda 

da Horários do Funchal continua a 

precisar de um impulso mais for-

te para avançar. É que a operação 

tem vindo a ser adiada por causa de 

Venda da transportadora Horários do 
Funchal, uma das 25 empresas públicas 
que a região prometeu alienar em 2013, 
está a avançar. Mas uma expropriação 
está a adiar o processo

um processo de expropriação dos 

terrenos onde estão localizadas a 

sede, ofi cinas e estação central da 

empresa. A intenção do Governo 

era ter lançado a privatização da 

transportadora em Janeiro, mas a 

expectativa de um acordo com os 

proprietários dos 28 mil metros 

quadrados na Fundoa de Baixo le-

vou ao adiamento.

Em causa está uma diferença de 

algumas centenas de milhares de 

euros entre o valor que a região está 

disposta a pagar e o que os donos 

dos terrenos estão a pedir. Até há 

cerca de uma semana, essa diferen-

ça era de 130 mil, oferecidos pelo 

Governo, e cerca de um milhão de 

euros, exigidos pelos proprietários. 

Nos últimos dias, houve uma apro-

ximação, embora os valores conti-

nuem distantes: a oferta subiu para 

260 mil e a contraproposta desceu 

para 750 mil euros. O Governo já 

foi aconselhado a avançar para a 

privatização mesmo sem um acor-

do, fazendo depender a venda da 

empresa de um desfecho positivo 

da expropriação. Mas, por agora, a 

posição parece ser outra.

Está previsto que, dentro de um 

mês, a comissão administrativa da 

Levada de Santa Luzia, proprietária 

dos terrenos, se reúna em assem-

bleia geral para analisar a proposta 

do governo regional, que está a ser 

representado pela Direcção Regio-

nal do Património. Mas não há só 

questões fi nanceiras a difi cultar um 

entendimento entre as partes. Os 

representantes da comissão, Eduar-

do Welsh e Gil Canha, fazem parte 

do executivo da Câmara Municipal 

do Funchal, eleitos pela coligação 

que em Setembro derrubou o PSD 

de Alberto João Jardim.

Divergências antigas 
O diferendo que está a atrasar a 

venda da Horários do Funchal não 

é, aliás, de agora. Já antes de, em 

1986, ter iniciado a construção das 

instalações da empresa, o governo 

regional tentou a expropriação dos 

28 mil metros quadrados inscritos 

em nome da comissão, que é res-

ponsável pela gestão de águas de 

rega provenientes da ribeira de 

Privatizações
Raquel de Almeida Correia 
e Tolentino de Nóbrega

Governo Regional da Madeira reconhece atraso e promete mais vendas 

A
s primeiras promessas 
são de Janeiro de 2012, 
seguidas da publicação 
de uma lista detalhada de 

empresas a privatizar, que no 
conjunto acumulam prejuízos 
de quase 17 milhões de euros e 
um passivo que ultrapassa os 
820 milhões.  Agora, o secretário 
regional do Plano e Finanças da 
Madeira garante que “no primeiro 
semestre de 2014 já serão 
concretizados alguns processos 
de alienação”. Em declarações ao 
PÚBLICO, Ventura Garcês afirma 
que há operações “numa fase 
muito avançada” e que “em breve 
serão dados mais pormenores”.

Reconhecendo que “os 
trabalhos conducentes à 

alienação das participações 
sociais estão atrasados face ao 
que estava previsto” no Programa 
de Ajustamento Económico e 
Financeiro (PAEF) da Madeira, 
Garcês reafirma que “a região 
continua empenhada em 
concretizar esta medida, mas nos 
moldes que melhor defendam o 
interesse público”. O secretário 
regional admite que foi “muito 
optimista” na definição do 
calendário, atendendo não só à 
“burocracia associada a todos os 
procedimentos”, mas também 
ao facto de “o prazo previsto 
poder levar a que das alineações 
não resultasse a maximização 
da valorização das empresas”. 
Aponta, como exemplo, o caso 

da Empresa de Electricidade, que 
considera que “hoje está muito 
mais valorizada, em virtude 
da regularização da dívida do 
Estado que entretanto ocorreu”.

Em relação ao calendário 
estabelecido pelo PAEF, assinado 
pelo Governo Regional a 27 de 
Janeiro de 2012, verifica-se um 
atraso de quase dois anos. Nesse 
documento, já estava prevista, 
por exemplo, a alienação 
das sociedades desportivas, 
da Cimentos Madeira e da 
Horários do Funchal, com 
uma expectativa de encaixe 
de 25 milhões de euros. A 6 
de Fevereiro de 2013, a região 
publicou uma resolução em que 
detalhava a intenção de vender 

Empresas que a Madeira prometeu vender acumulam perdas de 17  

Fonte: Região Autónoma da Madeira, empresas, PÚBLICO 
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dos dispostos a concorrer à priva-

tização. O PÚBLICO sabe que tem 

havido contactos com investidores 

nacionais e internacionais, maiori-

tariamente do sector. No entanto, 

as contas da empresa de transportes 

não são atractivas. No fi nal de 2012, 

a divida alcançava 33,3 milhões de 

euros e os prejuízos 2,1 milhões.

Contactado pelo PÚBLICO, o pre-

sidente da Horários do Funchal, 

Alejandro Gonçalves, não quis 

pronunciar-se sobre a privatização, 

nem sobre a negociação em curso 

com os proprietários dos terrenos, 

alegando que tais processos estão a 

ser conduzidos pela Secretaria Re-

gional do Plano e Finanças e pela 

respectiva Direcção Regional do Pa-

trimónio. Referiu, porém, que “os 

resultados negativos não afectam” 

o interesse dos investidores.

Saneamento fi nanceiro
A Horários do Funchal, que tem ao 

serviço 516 viaturas, emprega hoje 

cerca de cinco centenas de pesso-

as. Em 2012, transportou 22,2 mi-

lhões de passageiros – menos 10,2% 

do que no ano anterior. Por força 

de um protocolo assinado com o 

Governo Regional da Madeira em 

Setembro de 2012, a empresa viu 

reduzido o subsídio à exploração 

que recebe [pago para compensar 

os custos com serviço público] em 

802 mil euros, passando a receber 

3,1 milhões.

O protocolo visa regularizar o pa-

gamento de uma dívida de cerca de 

11 milhões de euros referentes a in-

demnizações compensatórias pelo 

serviço público prestado pela trans-

portadora rodoviária entre os anos 

de 2010 e 2012. A dívida será paga 

em 51 prestações mensais, até De-

zembro de 2016. Além do pagamen-

to faseado, a Horários do Funchal 

aceitou “perdoar” 15% do passivo 

governamental, num acordo que 

teve por objectivo o saneamento 

fi nanceiro da empresa em véspe-

ras da privatização.

A acontecer nos próximos meses, 

como espera o governo regional, a 

venda da transportadora será, po-

rém, apenas a ponta do iceberg. A 

Madeira garante que avançará em 

breve com o programa que detalhou 

em Fevereiro do ano passado e que 

tinha sido prometido em Janeiro de 

2012, quando Alberto João Jardim 

assinou o programa de ajustamento 

fi nanceiro da região. Mas, tendo em 

conta a complexidade destes pro-

cessos e os resultados fi nanceiros, 

a lista das 25 empresas não será fácil 

de limpar.

até Junho

25 empresas no ano passado 
e uma em 2014, para além das 
reestruturações a iniciar em 
muitas outras participadas.

O relatório da sétima 
avaliação do PAEF, referente 
ao terceiro trimestre de 2013, 
dava nota negativa ao programa 
de privatizações, referindo 
que está com “execução 
significativamente atrasada”. 
O Orçamento da Madeira para 
2014, aprovado em Dezembro 
passado, prevê um encaixe de 
15,2 milhões de euros com estas 
alienações. A assessoria jurídica 
do processo foi adjudicada, por 
ajuste directo, à SRS Rebelo 
de Sousa. Estes advogados 
são também consultores do 

grupo Sousa, considerado o 
principal interessado na venda de 
participações públicas.

A lista de empresas a alienar 
abrange diferentes áreas, como 
os cimentos, energia, turismo e 
agro-alimentar. A maioria registou 
prejuízos em 2012, com destaque 
para a Administração dos Portos 
da Região Autónoma da Madeira, 
cujas infra-estruturas se pretende 
concessionar a privados, com 
um resultado líquido negativo de 
quase 20,7 milhões de euros. Em 
termos de passivo global destas 
entidades, o valor alcança 824,9 
milhões de euros, muito graças 
ao balanço da Electricidade da 
Madeira, que chegou aos 541,5 
milhões.  

Santa Luzia, mas, já naquela altura, 

divergências acentuadas sobre o va-

lor da indemnização e consequente 

contestação em tribunal travaram 

o processo.

Quando o diploma da venda for 

publicado, a operação não demo-

rará menos de três a quatro meses 

a fi car concluída. Mas, mesmo que 

o tempo jogue a favor, há muitas 

incertezas sobre se aquela que é a 

primeira grande privatização con-

duzida pela Madeira terá sucesso. 

No caso dos aeroportos, a alienação 

dos 20% detidos na ANAM tornou-se 

obrigatória quando, no continente, 

o Governo vendeu 100% da holding 

ANA ao grupo francês Vinci. De res-

to, houve apenas a redução da par-

ticipação na Teleféricos da Madeira 

e também na SAD no Marítimo (de 

40 para 2%).

As incertezas em relação à venda 

da Horários do Funchal estão rela-

cionadas com a existência de priva-

Executivo liderado 
por Alberto João 
Jardim planeia 
acelerar vendas de 
empresas em 2014

Processo de 
expropriação, 
dívida e prejuízos 
podem afastar 
investidores

milhões 

Joaquim Guerreiro e Cátia Mendonça

portes Energia Turismo
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Diferendo sobre terreno 
trava primeira grande 
privatização na região. 
Programa de alienações 
está atrasado um ano p18/19

Primeira grande 
privatização na 
Madeira parada
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Belenenses fica fora do grupo A
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2014/02/17/belenenses_fica_fora_do_grupo_a.html

/

 
17 de fevereiro de 2014 08:59h
 
 Os azuis do Restelo podem igualar ainda o Sp. Horta, mas perdem no confronto direto com os
açorianos na luta pelo sexto lugar.
 
 O Belenenses vai ficar de fora do grupo A da fase final do campeonato nacional de andebol.
 
 Os azuis do Restelo venceram este domingo o Avanca, por 25-17, em jogo da 21ª jornada, e subiu ao
sétimo lugar, com 37 pontos.
 
 No entanto, o clube lisboeta não poderá chegar à sexta e última vaga da 'poule' de luta pelo título,
uma vez que está atualmente a dois pontos do Sporting da Horta, mas perde na diferença de golos do
confronto direto com os açorianos.
 
 A 22ª jornada, a derradeira da primeira fase da prova, está marcada para os dias 19 (Sporting-Fafe)
e 22 de fevereiro (Avanca-ABC, FC Porto-Belenenses, Sp. Horta-ISMAI e Benfica-Passos Manuel). O
embate entre o Águas Santas e o Madeira SAD realizou-se já no passado dia 6, com o triunfo do
Águas Santas.
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Belenenses vence Avanca (25-17) e sonha com o Grupo A
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460444

/

 
O Belenenses recebeu e venceu o Avanca, por 25-17, e mantém a esperança de se apurar para o
Grupo A da segunda fase da Liga portuguesa de andebol.
Edgar Landim, com cinco golos, foi o melhor marcador do Belenenses que ao intervalo já vencia por
14-8.
Para se apurar para o Grupo A, a equipa do Restelo está obrigada a vencer o FC Porto na próxima
jornada, a última da primeira fase, e esperar que o Sporting da Horta não vença na receção ao ISMAI.
 Resultados da 21.ª jornada:
Quarta-feira, 29 janeiro:
Fafe - FC Porto, 21-29
Quarta-feira, 12 fevereiro:
Passos Manuel - Sporting, 23-31
ISMAI - Águas Santas, 22-28
Sábado, 15 fevereiro:
ABC - Sporting da Horta, 44-24
Madeira SAD- Benfica, 17-31
Domingo, 16 fevereiro:
Belenenses - Avanca, 25-17
 Classificação:
 1. Sporting 58 pontos/ 21 jogos
 2. FC Porto 56/ 21
 3. Benfica 56/ 21
 4. Águas Santas 54/ 22
 5. ABC 52/ 21
 6. Sp. Horta 39/ 21
 7. Madeira SAD 37/ 22
 8. Belenenses 37/ 21
 9. P.Manuel 33/ 21
10. Fafe 31/ 21
11. Maia-ISMAI 30/ 21
12. Avanca 25/ 21
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Madeira SAD perde com o Benfica e falha Grupo A
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460256

/

 
O Benfica venceu fora a Madeira SAD, por 31-17, partida referente à 21.ª e penúltima jornada da
primeira fase do campeonato nacional de andebol.
António Areia, com 10 golos, foi o melhor marcador do Benfica que ao intervalo já vencia por 13-7.
Com este resultado, os encarnados igualam o FC Porto no segundo lugar e deixam a Madeira SAD fora
do Grupo A. Já com os 22 jogos da primeira fase realizados, os insulares ficam no sétimo lugar com 37
pontos, menos dois que o Sporting da Horta que confirma a presença no apuramento de campeão
apesar da derrota em Braga.
 Resultados da 21.ª jornada:
ABC - Sp. Horta, 44-24
Madeira SAD - Benfica, 17-31
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ANDEBOL 1
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

Dois jogos, duas vitórias gordas.
ABC/UMinho voltou a vencer o
Sporting da Horta (44-24), de-
pois de na quarta-feira ter elimi-
nado os açorianos da Taça de
Portugal.

A chave da partida esteve na
constante rotatividade dos joga-
dores academistas, sendo que o
Sp. Horta começou a acusar de-
masiado cedo a fadiga dos seus
jogadores fulcrais. A poucos
dias de completar 43 anos, o
bem conhecido Yuriy Kostets-
kyy continua a ser o cérebro do
jogo ofensivo dos açorianos,
mas a marcação individual de
Pedro Seabra deixou pouca mar-

gem ao ucraniano para impor o
seu remate da segunda linha.

Do lado dos academistas, des-
taque para o excelente jogo do
lateral direito, Nuno Rebelo. Ora
a lateral, ora na ponta, foi o joga-
dor mais esclarecido, tendo so-
mado uma dezena de golos, a
sua maioria ainda nos primeiros
30 minutos.

A defesa em linha dos açoria-
nos causou algumas dificuldades
ao jogo apoiado do ABC. Nos
primeiros 15 minutos a bola
nunca entrou no pivot. Valia o
jogo exterior de Rebelo e a efi-
cácia de Fábio Antunes na ponta.
Em apenas dois minutos, o ABC
disparou no marcador após per-
das de bola infantis dos açoria-
nos. Com 14-7, Filipe Duque pe-
diu um minuto para recompor a

sua equipa, mas já não foi a tem-
po. Hugo Rocha, Nuno Grilo e
Nuno Rebelo encarregaram-se
de levar os academistas para oito

golos de vantagem ao intervalo.
Na segunda parte, mais do

mesmo. Superioridade dos da
casa em todas as fases de jogo.
Destaque para a excelente entra-
da em jogo do guarda-redes Bru-
no Dias. Uma mão cheia de
grandes intervenções e grande
perspicácia no lançamento do
contra golpe, principalmente na
esquerda, onde Fábio Antunes
surgiu endiabrado.

Carlos Resende utilizou todos
os jogadores e a equipa nunca
perdeu fulgor. Boa exibição do
ponta esquerda, Diogo Branqui-
nho, com um nível de eficácia
assinalável. ABC/UMinho mos-
trou organização de jogo, bom
remate exterior, mesmo nos no-
ve metros, mas pouca criativida-
de no jogo com o pivot.

ABC/UMinho embalou Horta 
com 10 golos de Nuno Rebelo
ACADEMISTAS SOMARAM MAIS UMA VITÓRIA. Sporting da Horta foi presa demasiado fácil para um
ABC/UMinho disposto a repetir o resultado de quarta-feira, para a Taça de Portugal. E fez melhor!

FLÁVIO FREITAS

ABC/UMinho fez jogo de alta rotação e foi para o intervalo com oito golos de vantagem

Carlos Resende
(Trein. ABC/UMinho)
“Conseguimos manter
um padrão qualitativo
bastante elevado”

“Esta foi uma boa vitória para
nós. O Sp. Horta entrou muito
bem. Julgo que o nosso adversá-
rio fez um bocadinho o jogo que
nos interessava e isso foi bom
para nós. Como temos um plan-
tel mais preenchido que o Horta
a diferença esteve exactamente
aí. Rodamos a equipa e conse-
guimos sempre manter um pa-
drão qualitativo bastante eleva-
do e a um ritmo muito interes-
sante. Com a excepção desta, 
temos apenas um jogo por se-
mana. Qualquer jogador tem
que estar apto para este calen-
dário. Infelizmente, a nossa rea-
lidade não nos obriga a ter jogos
à quarta e ao fim-de-semana.
Não há que poupar muito. Os
nosso atletas mais novos pode-
rão ficar com a sensação de que
são menos utilizados. Mas eles
jogaram um bocadinho hoje e
amanhã [hoje] jogarão pelos ju-
niores. Da equipa que terminou
o jogo, cinco deles jogam pelos
juniores. Temos esse cuidado em
dar tempo à sua formação.”

Filipe Duque
(Trein. Sp. Horta)
“Com o acumular 
da fadiga as coisas
ficaram complicadas”

“O jogo não nos correu muito
bem a partir de certa altura. Es-
tivemos perto, sempre na luta, 
à semelhança do jogo de quarta-
-feira para a Taça. Faltou-nos um
bocadinho de gás para fazermos
as nossas transições ofensivas.
Com menos algumas soluções
e com o acumular da fadiga dos
meus jogadores, as coisas fica-
ram muito complicadas. Em
poucos minutos ficamos com
uma diferença de dois para 
10 golos. O nosso plantel é limi-
tado, mas não temos as mesmas
ambições que o ABC. Queremos
que o Sp. Horta se mantenha na
1.ª divisão. Esse é o nosso objec-
tivo. De lembrar que, com mais
alguns jogadores, vencemos, 
à semelhança do ano passado, 
o ABC em nossa casa. Numa se-
mana com três jogos, com o acu-
mular de viagens e a fadiga de
alguns jogadores, foi complicado
para a minha equipa discutir 
o resultado até ao fim.”

§cabinas

ABC/UMINHO 44
Humberto Gomes, Bruno Dias, Emanuel
Ribeiro, Fábio Antunes (6), Hugo Rocha
(4), Pedro Seabra (2), Carlos Siqueira (1),
Diogo Branquinho (4), Ricardo Pesqueira
(2), Carlos Martins (3), Nuno Grilo (6),
Nuno Rebelo (10), Vasco Areias (1), 
Tomás Albuquerque (2) e João Pinto (3).
Treinador: Carlos Resende.

SP. HORTA 24
Nuno Silva (1), Rui Barreto (4), Tiago
Rodrigues (4), Jorge Silva (3), Bruno
Castro (2), Nuno Silva (1), Tiago Silva (1),
Paulo Contente, Yuriy Kostetskyy (5),
Afonso Almeida (1), Diogo Simão (3) 
e Bernardo Rosa.
Treinador: Filipe Duque.
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Pavilhão Flávio Sá Leite - Braga.
Intervalo: 21-13

ABC/UMinho conquistou
uma vitória folgada, numa
exibição convincente. 
O treinador Carlos Resende
rodou toda a equipa, sen-
do que cinco jogadores
ainda jogarão hoje pelos
juniores. Equipa bracaren-
se nunca perdeu fulgor,
mesmo com as constantes
substituições.

+ mais

P J     V   E    D    M     S

1. Sporting 58 21 18 1 2   674 522
2. FC Porto 56 21 17 1 3 614 478 
3. SL Benfica 56 21 17 1 3 650 491 
4. Águas Santas 54 22 16 0 6 630 577
5. ABC/UMinho 52 21 15 1 5 625 488
6. SC Horta 39 21 9 0 12 538 593
7. Madeira SAD 37 22 7 1 14 549 657
8. Belenenses 34 20 7 0 13 463 489
9. Passos Manuel 33 21 6 0 15 530 595

10. AC Fafe 31 21 4 2 15 507 628
11. ISMAI 30 21 4 1 16 517 640
12. AA Avanca 24 20 2 0 18 436 575

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Belenenses - AA Avanca

ABC/UMinho, 44; Sp. Horta, 24

Madeira SAD, 17; Benfica, 31

ISMAI , 22; Ag. Santas, 28

P. Manuel, 23; Sporting, 31

AC Fafe, 21; FC Porto, 29

AA Avanca - ABC/UMinho

FC Porto - Belenenses

Sporting - AC Fafe

Ág. Santas - Madeira SAD (28-24)

Sp. Horta . ISMAI

Benfica - Passos Manuel

Andebol 1
ABC/UMinho vitorioso continua 
a seis pontos do líder Sporting
A 21.ª jornada do Andebol 1 não apresentou novoidades relativamente à
classificação geral. Os primeiros cinco classificados venceram os seus en-
contros, e mantêm um fosso de 13 pontos para o sexto, o Sp. Horta.
O líder Sporting venceu fora o Passos Manuel e manteve dois pontos de
vantagem sobre o FC Porto, que venceu em Fafe por 21-29. O Benfica so-
mou mais uma vitória, desta vez na deslocação à Madeira. Equipa de Jor-
ge Rito manteve a igualdade pontual com os dragões. O Águas Santas
venceu o ISMAI e segue com mais dois pontos que o ABC/UMinho.

§21.ª jornadaANDEBOL 1
JORNADA 21
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Águas Santas cilindra kosovares na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3688827

/

 
Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 Goleada por 41-22 deixa o Águas Santas perto dos "quartos" da Taça Challenge de andebol, feito
inédito na história dos maiatos.
 
 O Águas Santas começou neste sábado da melhor forma o seu percurso europeu, ao vencer o Besa
Famiglia, do Kosovo, por 41-22, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge
em andebol.
 
 Com esta vitória, a equipa portuguesa deu um passo importante para, pela primeira vez na história
do clube, passar aos quartos de final da prova, ficando apenas obrigada a não perder por mais do que
19 golos.
 
 O Águas Santas entrou muito forte no encontro, apostando no contra-ataque, em ataques rápidos e
beneficiando da eficácia de Pedro Cruz, que, apenas nos primeiros 30 minutos, marcou por 10 vezes.
 
 O Besa Famiglia, por outro lado, apresentou-se com uma equipa com pouca qualidade técnica,
recorrendo a maior parte das vezes à força para conseguir chegar à baliza adversária.
 
 Os portugueses aproveitaram da melhor forma os erros ofensivos, respondendo em contra-ataques
eficazes.
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A ternura dos quarenta 
em apenas quatro dias

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho bateu, 
ontem à tarde, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, a tur-
ma açoriana do Sporting 
da Horta por expressivos 
44-24, em partida relati-
va à 21.ª jornada do Na-
cional da I Divisão em 
andebol.

Na passada quarta-feira, 
recorde-se, a turma acade-
mista, em partida relativa 
à Taça de Portugal, já ti-
nha vencido o conjunto 

AVELINO LIMA

AÇORIANOS VOLTARAM A SOFRER MAIS DE 40 GOLOS

Hugo Rocha, nas alturas, prepara-se para fazer mais um golo para a turma academista

«Foi uma boa vitória. O Sporting da 
Horta até entrou bem, deu-nos luta 
e manteve o ritmo de jogo que nós 
desejávamos.Temos um plantel vasto e 
rodámos a equipa mantendo um padrão 
elevado de qualidade e jogámos sempre a 
um ritmo interessante. Alguns jogadores, 
sobretudo os mais novos, podem ficar 
com a sensação de que jogam pouco, 
mas isso não é verdade. Alguns miúdos 
jogaram hoje (ontem) e, amanhã (hoje) 
vão jogar pelos juniores. Acabámos o 
jogo com cinco juniores», disse, no 

final, o técnico do ABC/UMinho, Carlos 
Resende.

Filipe Duque, treinador do Sporting  
da Horta, reconheceu a superioridade 
do ABC, sublinhando que o jogo «não 
correu bem» à sua equipa. 

«Estivemos perto, ali na luta, depois 
faltou-nos um pouco de gás para fazer-
mos as transições defensivas. O cansaço 
foi fundamental. O plantel é curto, a meta 
é a manutenção e, na primeira volta, 
com mais opções, vencemos este ABC/
/UMinho nos Açores», finalizou.

Resende e o final do jogo 
«com cinco juniores»

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

ABC/UMinho 44
Humberto Gomes e Bruno Dias; 
Fábio Vidrago (6), Hugo Rocha (4), 
Pedro Marques Seabra (2), Carlos 
Siqueira (1), Diogo Branquinho (4), 
Emanuel Ribeiro, Ricardo Pesqueira 
(2), Carlos Martins (3), Nuno Grilo 
(6), Nuno Rebelo (10), Vasco Areias 
(1), Tomás Albuquerque (2) e João 
Pinto (3)

Treinador: Carlos Resende

Sp. Horta 24
Nuno Silva (1) e Paulo Contente; 
Tiago Rodrigues (3), Filipe Pinto, 
Jorge Silva (3), Bruno Castro (2), Yuriy 
Kostetskyy (6), Afonso Almeida (1), 
Diogo Simão (3) e Bernardo Rosa

Treinador: Filipe Duque 

Ao intervalo: 21-13

que viajou desde os Aço-
res por 40-26.

Em apenas quatro dias, 
a catedral do andebol 
viu a turma bracarense, 
que ocupa a quin-
ta posição no 
campeona-
to, marcou 
84 golos. 
Notável.

Na tarde 
de ontem, o 
modesto Spor-
ting da Horta ainda 
deu um ar da sua graça 

— a entrada em jogo até 
foi boa — mas, depois, os 
açorianos voltaram a per-
der o Norte...

Como foi possível 
o ABC/UMinho   

perder nos 
Açores?

Os números 
conseguidos pelo 
ABC/UMinho nes-

ta partida e, tam-
bém, na quarta-fei-

ra, levam-nos a fazer a 
seguinte pergunta: como 

foi possível a turma aca-
demista, que leva apenas 
cinco derrotas no campe-
onato, ter perdido (29-28), 
na primeira volta, na cida-
de da Horta, na Ilha do 
Faial, nos Açores, contra 
esta equipa?

Mas vamos ao jogo. A 
história desta partida resu-
me-se em poucas linhas.

O conjunto academista 
já vencia ao intervalo por 
21-13 e, na segunda parte, 
os locais ainda alargaram a 
vantagem (marcaram 23 e 
sofreram apenas 11), ape-
sar de Carlos Resende ter 
aproveitado para rodar a 
equipa.

Dez golos de Rebelo
Destaque para os 10 go-

los apontados por Nuno 
Rebelo e para os seis de 
Fábio Antunes e Grilo.

A turma açoriana, que 
passou esta semana no 
Continente – jogou com 
o AA Avanca no domingo 
e, depois, na quinta-feira 
e, ontem, com o ABC/UMi-
nho – mostrou, no Sá Leite, 
as suas muitas fragilidades 
apesar de ocupar... o sex-
to lugar na tabela, mas a 
13 pontos do quinto, pre-
cisamente o ABC.

Num curto 
espaço de três dias, o Sporting 

da Horta 
sofreu 84 golos e marcou 50 no Sá 

Leite
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ABC vence
e HC Braga perde
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LIGA DOS CAMPEÕES

FC Porto empatou
O FC Porto empatou ontem com os franceses do 

Dunquerque (25-25), numa partida da nona jornada do 
grupo B da Liga dos Campeões de andebol entre duas 
equipas já afastadas dos oitavos de final da prova.

A uma jornada da final da fase de grupos, e sem 
hipóteses de atingir a fase seguinte da competição, a 
equipa portista equilibrou a partida, estando ao intervalo 
a perder por apenas um golo 14-13.
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TAÇA EHF

Sporting perde em Mafra
O Sporting perdeu ontem em Mafra por 30-27 com 

os franceses do Montpellier, na segunda jornada do 
Grupo A da Taça EHF, não conseguindo dar sequência 
ao triunfo a abrir na Dinamarca, frente ao Skjern.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• 19.ª Jornada da Liga ZON Sagres: MARÍTIMO-Vit.
Setúbal, 16h00, Barreiros, árbitro: Rui Silva (Vila
Real). Arouca-Nacional, 16h00,Arouca, árbitro:
Jorge Sousa (Porto). Vit. Guimarães-Rio Ave,
16h00, Guimarães. Paços de Ferreira-Benfica,
17h00, Mata Real (SportTV1), árbitro: DUARTE GO-
MES (Lisboa). Gil Vicente-FC Porto, 19h15, Barce-
los (SportTV1), árbitrro: Paulo Baptista (Portalegre).
• 30.ª Jornada da Liga2: Sp. Farense-MARÍTIMO
B, 15h00, Faro, árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa).
Desp. Chaves-UNIÃO DA MADEIRA, 15h00, Cha-
ves, árbitro: Hugo Pacheco (Porto). FC Porto B-Lei-
xões, 15h00 (Porto Canal). Atlético-Moreirense,
11h15 (SportTV Live). Sporting B-Tondela, 15h00.
O árbitro madeirense MARCO FERREIRA estará no
Oliveirense-Sp. Covilhã. • 2.ª Fase Camp. Nacional
de Seniores, 1.ª Jornada: Gondomar-CAMACHA,
15h00, Gondomar. • 12.ª Jornada Divisão de
Honra Regional: São Vicente-Pontassolense,
15h00. Porto-Santense-Ribeira Brava, 16h00. Câ-
mara de Lobos-Bairro da Argentina, 16h00. Porto
da Cruz-Marítimo C, 16h00. • 4.ª Jornada 1.ª Divi-
são Regional: Machico-Carvalheiro, 16h00. San-
tana-Andorinha, 16h00. • 4.ª Jornada Fase Nacio-
nal de Iniciados: NACIONAL-Olhanense, 11h00,
Choupana. • 4.ª Jornada Fase Nacional de Juve-
nis: MARÍTIMO-Oeiras, 11h00, Santo António. •
24.ª Jornada de “La Liga”: Getafe-REAL MADRID,
16h00 (SportTV Live). • Inscrições para o Curso de
Treinadores de Futebol UEFA “C” - Raízes/Grau I,
até dia 28, na sede da AFM.
ANDEBOL
• 1.ª Divisão Fem.: MADEIRA SAD-Leça, 12h00,
Pav. Funchal. SPORTS DA MADEIRA-Juve Mar,
15h00, Pav. Funchal. • 2.ª Divisão Masc.: FC Gaia-
MARÍTIMO, 15h00, Gaia.
VOLEIBOL
• Camp. Regional Minis B – 2.ª Fase Concentrada,
9h30/12h30, Pav. Santa Cruz. • Divisão A1 Masc.:
Benfica-MARÍTIMO, 18h00, Lisboa.
TÉNIS-DE-MESA
• 1.ª Divisão Masc.: SÃO ROQUE-Juncal, 9h00, S.
Roque. • 2.ª Divisão Masc.: 1.º de Maio-Caraman-
chão, 10h30. • Madeirenses no 10.º Torneio
Aberto Torreense/Cidade do Seixal, até hoje. • O
madeirense MARCOS FREITAS e o técnico António
Jorge Fernandes no Open Internacional do Kuwait
(prova do “World Tour” em Singulares e Pares), até
hoje.
MOTOCICLISMO
• 6.º Passeio Honda PCx Madeira: 9h15, concen-
tração em frente às “Vespas”. Passeio até Ma-
chico e Caniçal. Almoço-convívio, restaurante “O
Escondidinho”.
PATINAGEM DE VELOCIDADE
• Atletas do CDR Prazeres no 1.º Centro de Estágio
do Grupo de Elite da Patinagem de Velocidade, até
hoje.
AQUATLO/AQUABIKE
• Inscrições para o IV Aquatlo e Aquatlo Jovem Vila
da Calheta e III Aquabike do Paul do Mar, até terça-
feira.
JOGOS OLÍMPICOS
• Jogos Olímpicos de Inverno, em Sóchi, na Rús-
sia, até dia 23.
PESCA DESPORTIVA
• 1.ª Prova do Campeonato Regional de Juniores
Sub-16 e Juniores Sub-21, 10h00/14h00, Praia do
Paul do Mar.
ORIENTAÇÃO
• Início da época 2014:10h30 - Partidas da Praça
junto ao Mercado Municipal de Santa Cruz. 12h30
- Final e entrega de prémios.
JUDO
• Inscrições para os Momentos “IPOON”, pelo
Clube Naval do Funchal, até sexta-feira.
ATLETISMO
• Inscrições para a III Meia-Martona do Funchal, a
ter lugar no dia 2 de Março.
VELA
• 4.ª Prova do Campeonato da Madeira de Vela Li-
geira -Brisa/Caixa Geral de Depósitos e 2.ª de Apu-
ramento Regional ao Campeonato de Portugal de
Juvenis, 13h, Baía do Funchal. Entrega prémios,
18h30, Quinta Calaça, sede do Naval.
KITESURF
• O madeirense Paulino Pereira, em parceria com
o “Maktub Bar”, realiza gravações promocionais
na ilha, até hoje.
BODYBOARD
• Carina Carvalho (Ludens Clube de Machico) no
Mundial de Bodyboard, ilha de Oahu-Havai, até dia
28.
PADEL/TÉNIS
• Torneio de Abertura em Ténis e Padel, pelo
Smash TC, Ribeira Brava, até hoje. • Inscrições
para o Campeonato Regional para o escalão Juve-
nil Sub-14, na Associação, até terça-feira.
AUTOMODELISMO
• 5.ª Prova do Campeonato ACMOS - escalas 1/10
TT Buggy e 1/10 SCT, 10h30, qualificações, finais,
14h30, Pista da Cancela. Página 30
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Andebol: Benfica
mais forte do que
o Madeira SAD

Terminou a 1.ª fase do Campeo-
nato Nacional da 1.ª Divisão
masculina de Andebol. No Pavi-
lhão do Funchal, o Madeira SAD
recebeu e perdeu frente ao Ben-
fica, por claros 17-31, com 7-13
ao intervalo e 10-18 na 2.ª parte.
À entrada para esta 22.ª jornada,
a “sociedade” já não tinha possi-
bilidade de integrar o grupo que
vai discutir o título e não conse-
guiu travar um conjunto “encar-
nado” que é um sério candidato
ao “trono”. Com a manutenção
como meta principal, o Madeira
SAD, orientado por Sandra Fer-
nandes, teve em João Mendes (5
golos), Diogo Gomes e Luís Mar-
ques (ambos com 4) os jogadores
mais produtivos. Do lado do Ben-
fica, realce para a exibição de
Antonio Areia (10 golos), acompa-
nhado por Elledy Semedo (7) e
Dario Andrade (6). Em 22 jogos
nesta fase regular, a SAD registou
sete vitórias, um empate e 14
derrotas. O Benfica, com menos
um jogo, segue em 3.º
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Modalidades - Andebol - Andebol (nacional): Benfica e ABC não facilitam
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-benfica-abc/52fff52ae4b0e283cb519189.html

/

 
Resultados da 21ª jornada do campeonato nacional de andebol, nível 1: Sábado, 15 de fevereiro:
ABC/UMinho-Sp. Horta, 44-24 Madeira SAD- Benfica, 17-31 Belenenses-Avanca, (domingo, 18 h)
Quarta-feira, 29 janeiro: Fafe-FC Porto, 21-29 Quarta-feira, 12 fevereiro: Passos Manuel-Sporting, 23-
31 Maia/ISMAI-Águas Santas, 22-28 Classificação dos primeiros: Sporting, 58/21; FC Porto, Benfica,
56/21; Águas Santas, 54/22; ABC/UMinho, 52/21; Sp.Horta, 39/21.
 
 há 5 horas
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Modalidades - Andebol - Andebol: Águas Santas arrasa na Europa, Sporting perde em
casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-provas-europeias-sporting-aguas-santas/52fff369e4b0041528e6c649.html

/

 
Além do empate do FC Porto na Liga dos Campeões, houve desefechos opostos para outras duas
equipas portuguesas nas competições europeias de andebol, neste sábado. O Sporting perdeu em
Mafra, por 27-30 com os franceses do Montpellier, na segunda jornada do Grupo A da Taça EHF, não
conseguindo dar sequência ao triunfo a abrir na Dinamarca, frente ao Skjern. Diego Simonet, autor de
12 golos, foi a grande figura do conjunto gaulês, que se impôs na segunda metade, depois de o
intervalo ter chegado com uma igualdade a 14. Pedro Solha, com sete tentos, e Pedro Portela e Bruno
Moreira, ambos com seis, lideraram os marcadores dos leões. Já o Águas Santas iniciou neste sábado
da melhor forma o seu percurso europeu, ao vencer o Besa Famiglia, do Kosovo, por 41-22, em
encontro da primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge em andebol. Ao intervalo, os maiatos
já venciam por expressivos 21-8. Com esta vitória, a equipa portuguesa, orientada por Paulo Faria,
deu um passo importante para, pela primeira vez na história do clube, passar aos quartos de final da
prova, ficando apenas obrigada a não perder por mais do que 19 golos.
 
 há 5 horas
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Andebol

FC Porto empata com 
Dunquerque, Sporting 
perde com Montpellier
O FC Porto empatou ontem 
com os franceses do 
Dunquerque (25-25), num 
jogo da 9.ª jornada do grupo B 
da Liga dos Campeões entre 
duas equipas já afastadas 
dos oitavos-de-final. Gilberto 
Duarte foi o melhor marcador 
da partida, com oito golos. 
Na Taça EHF, o Sporting 
perdeu em Mafra por 30-27 
com o Montpellier, na 2.ª 
jornada do Grupo A, no qual 
ocupam o segundo lugar. Na 
estreia na Taça Challenge, 
o Águas Santas cilindrou o 
Besa Famiglia, do Kosovo, 
por 41-22, na primeira mão 
dos oitavos-de-final. A nível 
interno, o Benfica venceu fora 
o Madeira SAD por 31-17, na 
penúltima jornada da primeira 
fase do campeonato, e igualou 
o FC Porto no segundo lugar. 
O ABC derrotou o Sporting da 
Horta por 44-24.
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Tudo na mesma no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=139232

/

 
16-02-2014 22:29
 
 Sporting, FC Porto e Benfica ganham.
 
 As equipas da frente não desperdiçaram a jornada 21 e venceram os respectivos jogos do
campeonato de andebol.
 
 21ª Jornada da Fase Regular do Nacional de Andebol
 
 Resultados
 
 ABC Braga 44-24 Sporting da Horta
 
 Maia ISMAI 22-28 Águas Santas
 
 Passos Manuel 23-31 Sporting
 
 Fafe 21-29 FC Porto
 
 Madeira SAD 17-31 Benfica
 
 Belenenses 25-17 Avanca
 
 Classificação
 
 1- Sporting 58 pontos
 
 2-  FC Porto 56 pontos
 
 3-  Benfica 56 pontos
 
 4-  Águas Santas 54 pontos (+1 jogo)
 
 5-  ABC Braga 52 pontos
 
 6-  Sporting Horta 39 pontos
 
 7-  Madeira SAD 37 pontos (+1 jogo)
 
 8-  Belenenses 37 pontos
 
 9-  Passos Manuel 33 pontos
 
 10-Fafe 31 pontos
 
 11-Maia ISMAI 30 pontos
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 12-Avanca 24 pontos
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Benfica bate Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2014/02/16/benfica_bate_madeira_sad.html

/

 
16 de fevereiro de 2014 12:30h
 
 Os encarnados estão no terceiro lugar do Andebol 1 com 56 pontos.
 
 A formação encarnada não teve dificuldades em vencer o Madeira SAD, este sábado, alcançando um
triunfo folgado por 31-17, em encontro da 21ª jornada da fase regular.
 
 O triunfo começou a ser conquistado desde cedo com o sete "encarnado" a alcançar ao intervalo uma
vantagem de seis golos (13-7). António Areia foi o melhor marcador do Benfica com 10 golos.
 
 Neste momento, a formação das águias está no terceiro lugar com 56 pontos, atrás de FC Porto (56
pts) e Sporting (58 pts). Confira a
 
 Madeira SAD 17-31
 
 AC Fafe 21-29
 
 Passos Manuel 23-31
 
 Ismai 22-28
 
 44-24 Sporting Horta
 
 Belenenses - Avanca (18h, domingo)
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Benfica vence Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460256

/

 
O Benfica venceu fora a Madeira SAD, por 31-17, partida referente à 21.ª e penúltima jornada da
primeira fase do campeonato nacional de andebol.
António Areia, com 10 golos, foi o melhor marcador do Benfica que ao intervalo já vencia por 13-7.
Com este resultado, os encarnados igualam o FC Porto no segundo lugar e deixam a Madeira SAD fora
do Grupo A. Já com os 22 jogos da primeira fase realizados, os insulares ficam no sétimo lugar com 37
pontos, menos dois que o Sporting da Horta que confirma a presença no apuramento de campeão
apesar da derrota em Braga.
 Resultados da 21.ª jornada:
ABC - Sp. Horta, 44-24
Madeira SAD - Benfica, 17-31
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Champions: FC Porto empata em Dunquerque (25-25)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460264

/

 
O FC Porto conquistou este sábado o quinto ponto no grupo B da Liga dos Campeões de andebol, ao
empatar em casa dos franceses do Dunquerque (25-25).
Tal como no jogo da semana passada frente ao Kielce, Gilberto Duarte voltou a estar em grande
evidência e a ser o melhor marcador do encontro, com oito golos.
Com uma jornada por disputar, o FC Porto está no quinto lugar do grupo, com mais dois pontos que
os franceses.
Na última jornada, os dragões visitam o terreno dos alemães do Kiel, líderes do grupo. O Dunquerque
visita os dinamarqueses do Kolding, segundos classificados.
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Sporting reencontra adversário que já defrontou... de vermelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460168

/

 
Dificilmente algum adversário do Sporting trará recordações tão amargas como o Montpellier: apesar
da brilhante vitória (22-16) na 1.ª mão dos 1/16 de final da Taça EHF, em outubro de 1996, na Nave
de Alvalade, a segunda volta foi nefasta! E tudo começou com o roubo dos equipamentos leoninos em
França, o que obrigou o Sporting a jogar insolitamente. de vermelho! Isto porque o Montpellier
disponibilizou aos leões o seu equipamento alternativo, que era daquela cor!
Para agravar a situação, Luís Gomes fraturou o nariz aos 30 segundos de jogo e com o resultado final
a ser idêntico ao da 1.ª mão, a eliminatória foi decidida nos livres de 7 metros: o Sporting perdeu por
4-1 (Tchikoulaev foi o único a converter) e o gigante guarda-redes Daouda Karaboué parou o último
tiro de Ricardo Andorinho, eliminando a formação orientada por Luís Hernâni!
Mais de 17 anos depois, o Montpellier volta a surgir no caminho do Sporting e o treinador Frederico
Santos reconheceu: O Montpellier tem muitos pontos fortes. É uma equipa formada por excelentes
jogadores, a começar na baliza e oferecendo uma grande variedade de combinações ofensivas,
avaliou. Com muita ambição e entrega, o Sporting irá tentar fazer o melhor, procurando contrariar o
favoritismo do adversário que também tem pontos fracos.
O jogo disputa-se esta tarde, a partir das 17 horas, em Mafra.
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Sporting vende cara a derrota na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460268

/

 
O Sporting perdeu por 27-30 com o Montpellier, na segunda jornada da fase de grupos da Taça EHF
de andebol.
Perante um dos candidatos à vitória na competição, os leões chegaram ao intervalo com empate (14-
14) e estiveram a vencer na segunda parte mas não conseguiram travar a reação da formação
francesa, que passou para a frente do marcador aos 52 minutos.
Foi um jogo difícil, como esperávamos, muito bem disputado pela equipa do Sporting. A qualidade do
adversário foi evidente, mas apresentámo-nos perante uma grande massa adepta e provámos que
temos qualidade e condições para discutir todos os jogos. Foi o que tentámos fazer e estamos
satisfeitos pelo que fizemos. Apesar de o resultado não ser aquele que nós ambicionávamos, era um
jogo em casa que pretendíamos ganhar e não foi possível, disse Frederico Santos, treinador do
Sporting, no final do jogo.
Pedro Solha, com sete golos, foi o melhor marcador do Sporting, que fica empatado com o Skjern
Handbold no segundo lugar do grupo.
 Classificação do Grupo B:
1 . Montpellier 4 pontos/ 2 jogos
2. Skjern Handbold 2/ 2
2. Sporting 2/ 2
4. HC Zomimak-M 0/ 2
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Depois do triunfo (40-26) sobre
o Sp. da Horta a meio da semana
e que deu ao ABC/UMinho o
apuramento para os quartos-de-
final da Taça de Portugal, hoje a
partir das 17 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, há lugar a novo
duelo entre as duas formações,
desta feita a contar para a 21.ª
jornada do campeonato.

O técnico dos bracarenses,
Carlos Resende, acredita na sua
equipa e espera voltar a levar a
melhor sobre a formação açorea-
na. “Esperamos vencer. Temos
qualidade para isso e a vitória
enquadra-se dentro do conjunto
de resultados que queremos para
a nossa equipa, mas por outro la-
do não podemos olhar em dema-
sia para o resultado a meio da se-

mana...achar que o jogo vai ser
fácil so pela última partida, seria
o primeiro passo para termos di-
ficuldades acrescidas”.

Quando confrontado sobre o
último encontro diante do mes-
mo adversário e se existem se-
gredos entre as duas equipas, o
técnico do ABC/UMinho refere
que “hoje em dia não há lugar a
segredos, nós conhecemos o Sp.
da Horta e eles conhecem-nos a
nós. Há um total conhecimento
entre as duas formações e temos
de ter a noção de que aquilo que
faz a diferença são os detalhes”.
Para Carlos Resende é necessá-
rio encarar o encontro “com
muita seriedade”, até porque o
Sporting da Horta “vai entrar
mais precavido em relação aqui-
lo que se passou no último jo-
go”.

Quem partilha da opinião de

Carlos Resende é Bruno Dias,
guarda-redes do ABC/UMinho e
que não tem dúvidas da dificula-
de da partida de mais logo, lem-
brando ainda a derrota da pri-
meira volta nos Açores. “Temos
de encarar o jogo com toda a se-
riedade, porque vais ser ainda
mais complicado. Não nos pode-
mos esquecer que perdemos lá
no primeiro jogo e por isso se
não queremos voltar a ter outro
percalço, temos de estar no nos-
so melhor”.

Para o final mas não menos im-
portante, um apelo de treinador e
jogador para que o púbilco bra-
carense ocorra ao Flávio Sá Lei-
te. “É importantíssimo que ve-
nha muita gente ver o jogo e que
nos apoie de forma a vencermos
de novo o encontro”, conclui
Carlos Resende, técnico do
ABC/UMinho.

DR

Carlos Resende e Bruno Dias na conferência de imprensa antes da partida de hoje

Técnico do ABC pede o apoio do público

Carlos Resende espera repetir a dose diante do Sporting da Horta
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Estarreja, moralizado,
quer derrotar “leões”
Expectativa A equipa estarrejense “transpira” confiança para o encontro
frente ao Sporting e não se intimida com o valor do adversário

Avelino Conceição

A equipa do Estarreja Andebol
Clube recebe hoje a formação
do Sporting, em jogo da terceira
jornada da segunda fase do
Campeonato Nacional de Ju-
venis. Com ambos os conjuntos
a liderarem o Grupo A - Zona 2
com duas vitórias, a par do Ben-
fica, espera-se um desafio de
alto nível andebolístico.

No seio do grupo estarrejense
reina a confiança na obtenção
de mais um resultado positivo
na terceira ronda da competi-
ção, que vai ditar quem são as
duas equipas que vão lutar, nu -
ma terceira fase, pela conquista
do título nacional. E a equipa
orientada por Carlos Tavares
tem vindo a trabalhar ardua-
mente nesse sentido e motiva-
ção não lhe falta.

Mas segundo o treinador, o
jogo com o Sporting “vai ser bas-
tante difícil, como é natural”, por-
que se trata de um adversário
que tem fortes aspirações de
chegar ao título nacional. “Mas

nós estamos bastantes concen-
trados e queremos ganhar o jogo,
por isso terão que contar con-
nosco, referiu Carlos Tavares.

O desafio, cujo início está
agendado para esta tarde, a
partir das 16 horas, está a criar
uma onda de euforia nas hos-
tes estarrejenses, uma vez que
não é todos os dias que o Es-
tarreja Andebol Clube de-
fronta uma equipa deste nível,
que no entanto não preocupa

a jovem formação aveirense.
Quem não se diz nada inti-

midado com o valor do Spor-
ting é o guarda-redes do Estar-
reja, uma das “peças-chave”
neste lote de jogadores muito
promissores. “Acreditamos mui -
to no nosso valor, estamos super
motivados e a equipa tem tra-
balhado imenso”, começou por
referir Daniel Castro. “Como é
óbvio respeitamos o adversário,
mas tudo faremos para vencer

e continuar na senda das vitó-
rias, somando mais três pon-
tos”, rematou o guardião.

Mas uma coisa é certa, o con-
fronto com o Sporting levará
muita gente ao Pavilhão Muni-
cipal de Estarreja, para assistir
a um jogo que será dirigido por
Ramiro Silva e Mário Coutinho,
árbitros da Associação de An-
debol de Aveiro, uma das me-
lhores duplas nacionais da mo-
dalidade. |

Andebol
Nacional de Juvenis

Daniel Castro é o porta-voz de um grupo super motivado

D.R.
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Juvenis do Estarrreja
motivados para vencer
o favorito Sporting
Andebol | P26
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FC Porto empata em Dunquerque na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3688818&page=-1

/

 
Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 Num duelo entre duas equipas já arredadas dos "oitavos", o FC Porto empatou 25-25 em França.
 
 O FC Porto empatou neste sábado com os franceses do Dunquerque (25-25), numa partida da nona
jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol entre duas equipas já afastadas dos oitavos de
final da prova.
 
 A uma jornada da final da fase de grupos, e sem hipóteses de atingir a fase seguinte da competição,
a equipa portista equilibrou a partida, estando ao intervalo a perder por apenas um golo 14-13.
 
 Gilberto Duarte foi o melhor marcador do FC Porto e da partida, com oito golos, seguido pelo seu
companheiro João Ferraz, com sete. Entre os franceses, Causse, Mokrani e Butto marcaram quatro
golos cada um.
 
 Na fase de grupos da Liga dos Campeões, a equipa portista parte para a última jornada no penúltimo
lugar, com duas vitórias, um empate e seis derrotas (cinco pontos), tendo atrás de si apenas o seu
adversário deste sábado.
 
 O FC Porto conseguiu apenas duas vitórias, frente aos franceses do Dunquerque (22-21), em casa, e
com os dinamarqueses do Kolding (27-24).
 
 O grupo B da Liga dos Campeões de andebol é liderado pelos alemães do Kiel, com 14 pontos e
menos um jogo, seguidos pelos dinamarqueses, com 12, e dos polacos do Kielce, com 10.
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Sporting perde com Montpellier na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3688799&page=-1

/

 
Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 Formação leonina saiu derrotada de Mafra por 30-27, depois de ter batido o Skjern na Dinamarca.
 
 O Sporting perdeu neste sábado em Mafra por 30-27 com os franceses do Montpellier, na segunda
jornada do Grupo A da Taça EHF de andebol, não conseguindo dar sequência ao triunfo a abrir na
Dinamarca, frente ao Skjern.
 
 Diego Simonet, autor de 12 golos, foi a grande figura do conjunto gaulês, que se impôs na segunda
metade, depois de o intervalo ter chegado com uma igualdade a 14.
 
 Por seu lado, Pedro Solha, com sete tentos, e Pedro Portela e Bruno Moreira, ambos com seis,
lideraram os "leões".
 
 No início do jogo, a equipa portuguesa impôs algum domínio, com um maior ritmo de jogo e ataques
junto da baliza adversária, o que lhe permitiu inaugurar o marcador.
 
 Mas, ao fim de 10 minutos, os franceses alteraram a estratégia, aumentando o ritmo e a
movimentação em campo, dominando a partida em vários momentos.
 
 Num jogo muito equilibrado, o intervalo chegou com uma igualdade a 14 golos, depois de vantagens
alternadas.
 
 Na segunda parte, com a claque a apoiar em força, a equipa de Alvalade adiantou-se e foi mantendo
a liderança do marcador, ainda que com algum esforço.
 
 A partir de metade da etapa complementar, os franceses impuseram a sua valia e conseguiram
passar para a frente, acabando por vencer por três golos.
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Liga dos Campeões de Andebol: FC Porto empata em Dunquerque
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=685465

/

 
HOJE Ã s 21:28
 
 O FC Porto somou, este sábado, mais um ponto no Grupo B da Liga dos Campeões de Andebol, ao
empatar no terreno dos franceses do Dunquerque, 25-25.
 
 Com este resultado, o FC Porto mantém-se no quinto lugar do grupo, com mais dois pontos que os
franceses.
 
 Na última jornada, os dragões jogam em casa do Kiel, líder do grupo, ao passo que o Dunquerque
visita o segundo classificado, os dinamarqueses do Kolding.
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Nacional Andebol: Benfica vence Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=685458

/

 
HOJE Ã s 19:41
 
 O Benfica venceu, este sábado, a Madeira SAD, por 31-17, em jogo da 21.ª e penúltima jornada da
primeira fase do Campeonato Nacional de andebol.
 
 Com este resultado, as águias igualam o FC Porto no segundo lugar e deixam a Madeira SAD fora do
Grupo A, no sétimo lugar, com 37 pontos. Menos dois que o Sporting da Horta que confirma a
presença no apuramento de campeão apesar da derrota em Braga.
 
 Resultados da 21.ª jornada:
 
 ABC - Sp. Horta, 44-24
 
 Madeira SAD - Benfica, 17-31
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Bruno Dias e Carlos Resende projetaram Sp. Horta

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC volta hoje a me-
dir forças com o Sporting 
da Horta, às 17h00, no pa-
vilhão Flávio Sá Leite.

Apenas três dias depois 
de terem cilindrado os aço-
rianos para a Taça de Por-
tugal (40-26), os academis-
tas voltam a medir forças 
com o mesmo oponente, 

ABC quer repetir triunfo  
da Taça frente ao Horta

ACADEMISTAS RECEBEM HOJE AÇORIANOS NO SÁ LEITE

Carlos Re-
sende pede o apoio dos adeptos para o jogo de hoje, fulcral para chegar ao 4.º lugar

no mesmo pavilhão, só 
que agora para o campeo-
nato nacional de andebol 
da I Divisão.

O técnico Carlos Resen-
de espera «repetir o 

triunfo» da passa-
da quarta-feira 
para continuar 
a acalentar hi-
póteses de des-

tronar o Águas 
Santas no quarto 

posto.
O treinador dos acade-

mistas expôs os prós e 
contras de jogar com o 
mesmo adversário num 
curto espaço temporal. 
«Esperamos vencer por-
que temos qualidade para 
isso e porque se enquadra 
num conjunto de resulta-
dos que necessitamos para 

chegar à posição que pre-
tendemos no final.

Por outro lado, para con-
seguir o resultado é extre-
mamente importante não 
olhar para o jogo da pas-
sada quarta-feira, porque o 
ser humano tem uma ten-
dência, que é  inata, onde 
nos momentos mais fáceis 
não usa toda a concentra-
ção necessária. Isso seria 
o primeiro passo para che-
gar ao fim do jogo sem o 
resultado desejado.

Carlos Resende prefe-
re olhar para o Sporting 
da Horta como «das pou-
cas equipas que conse-
guiu derrotar o ABC na 
primeira volta», desta-
cando a importância de 
ganhar vantagem no con-
fronto direto.

Guarda-redes
Bruno Dias
pede «seriedade»

Por seu turno, o guar-
da-redes Bruno Dias pede 
«seriedade» na abordagem 
ao jogo com o Sporting da 
Horta, por forma a «evitar 
percalços».

O guarda-redes do ABC 
falou ainda dos benefícios 
que um jogador da sua po-
sição pode tirar em defron-
tar o mesmo oponente num 
espaço de três dias. 

«Há algum benefício. Es-
tamos mais despertos para 
aquilo que eles fizeram no 
último jogo e temos mais 
em mente a forma como 
remataram. 

Torna um pouco mais 
fácil o nosso trabalho», 
disse.

ANTÓNIO SILVA
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• ABC/UMinho recebe esta tarde Sporting da Horta
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Águas Santas vence Besa Famiglia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3688768

/

 
Vitória incontestável e que deixa a equipa portuguesa muito perto da próxima fase de Taça Challenge,
em andebol
 
 O Águas Santas venceu este sábado o Besa Famiglia por 41-22, na primeira mão da segunda
eliminatória da Taça Challenge, ficando em posição priviligada para a deslocação ao Kovoso, na
segunda mão, marcada para o próximo sábado.
 
 Pedro Cruz, com 14 golos, foi o melhor marcador do encontro.
 
 Apesar do ambiente adverso que a equipa portuguesa encontrará no Kosovo, a diferença de 19 golos
no marcador coloca o Águas Santas numa excelente posição para garantir um lugar nos quartos de
final da competição, feito nunca alcançado pelos maiatos. Até agora, o Águas Santas caiu sempre na
terceira ronda.
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FC Porto empata em Dunquerque - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Atletismo/interior.aspx?content_id=3688719

/

 
Campeão português alcança primeiro ponto fora na Liga dos Campeões
 
 O FC Porto empatou em casa do Dunquerque, a 25 golos, em jogo da nona jornada do Grupo B da
Liga dos Campeões em andebol. A equipa portista conseguiu, desta forma, o primeiro ponto fora de
casa.
 
 O FC Porto dominou durante muito tempo a partida, tendo chegado ao intervalo a vencer por 14-12.
No segundo tempo, com um excelente jogo dos elementos de primeira linha e ainda de Mike Schubert,
os portistas chegaram a ter uma vantagem de quatro golos, a menos de cinco minutos do final (21-
25), mas alguma precipitação levou a que não voltassem a concretizar a partir daí, o que impediu o
triunfo.
 
 Com este empate, o FC Porto somou cinco pontos e, a uma jornada do fim, entregou definitivamente
a "lanterna vermelha" do grupo à equipa francesa.
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Leões não resistiram ao Montpellier - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3688824

/

 
Sporting derrotado pela equipa francesa na segunda jornada do Grupo A da Taça EHF de andebol
 
 O Sporting perdeu em Mafra por 30-27 com os franceses do Montpellier, na segunda jornada do
Grupo A da Taça EHF de andebol, não conseguindo dar sequência ao triunfo a abrir na Dinamarca,
frente ao Skjern.
 
 Diego Simonet, autor de 12 golos, foi a grande figura do conjunto gaulês, que se impôs na segunda
metade, depois de o intervalo ter chegado com uma igualdade a 14. Por seu lado, Pedro Solha, com
sete tentos, e Pedro Portela e Bruno Moreira, ambos com seis, lideraram os leões.
 
 No início do jogo, a equipa portuguesa impôs algum domínio, com um maior ritmo de jogo e ataques
junto da baliza adversária, o que lhe permitiu inaugurar o marcador. Mas, ao fim de 10 minutos, os
franceses alteraram a estratégia, aumentando o ritmo e a movimentação em campo, dominando a
partida em vários momentos.
 
 Num jogo muito equilibrado, o intervalo chegou com uma igualdade a 14 golos, depois de vantagens
alternadas.
 
 Na segunda parte, com a claque a apoiar em força, a equipa de Alvalade adiantou-se e foi mantendo
a liderança do marcador, ainda que com algum esforço. A partir de metade da etapa complementar,
os franceses impuseram a sua valia e conseguiram passar para a frente, acabando por vencer por três
golos.
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O Pavilhão do Fun-
cal é palco hoje, às
17h, do jogo Ma-
deira SAD-Benfica,
da 21.ª jornada da I
Divisão andebol.
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Modalidades - Andebol - Andebol: FC Porto empata em Dunkerque para a Liga dos
Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-fc-porto-champions/52ffb59be4b0cd8fd24f72c7.html

/

 
O FC Porto empatou neste sábado (25-25), em França, na visita ao pavilhão do Dunkerque, em jogo
da penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em andebol. Um resultado que
garante, desde já, que a equipa portuguesa termina o seu grupo em quinto lugar, à frente do vice-
campeão francês, na época de estreia. Ainda assim, se o resultado é francamente positivo, deixa um
certo sabor amargo, já que o FC Porto esteve quase sempre na frente do marcador, e chegou a ter
quatro golos de vantagem (25-21) a cinco minutos do final. Com Gilberto Duarte (oito golos) e João
Ferraz (sete) em grande destaque nas ações ofensivas, a equipa comandada por Obradovic acabou
por pagar o preço de duas esclusões temporárias na fase decisiva da partida, consentindo a igualdade
aos franceses a 25 segundos do fim. A equipa portuguesa soma assim duas vitórias e um empate em
nove jogos, contra uma vitória e um empate dos franceses, que vão ficar na última posição.
 
 há 11 minutos
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FC Porto empata com Dunquerque, Sporting perde com Montpellier
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/fc-porto-empata-com-dunquerque-sporting-perde-com-montpellier-1623907

/

 
O FC Porto empatou com os franceses do Dunquerque (25-25), num jogo da 9.ª jornada do grupo B
da Liga dos Campeões entre duas equipas já afastadas dos oitavos-de-final. Gilberto Duarte foi o
melhor marcador da partida, com oito golos. Na Taça EHF, o Sporting perdeu em Mafra por 30-27 com
o Montpellier, na 2.ª jornada do Grupo A, no qual ocupam o segundo lugar. Na estreia na Taça
Challenge, o Águas Santas cilindrou o Besa Famiglia, do Kosovo, por 41-22, na primeira mão dos
oitavos-de-final. A nível interno, o Benfica venceu fora o Madeira SAD por 31-17, na penúltima
jornada da primeira fase do campeonato, e igualou o FC Porto no segundo lugar. O ABC derrotou o
Sporting da Horta por 44-24.
 
 15/02/2014 - 23:11
 
PÚBLICO
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:.: Benfica com tarefa fácil na Madeira (31-17) - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868306

/

 
O Benfica venceu com facilidade, este sábado no Funchal o Madeira SAD, por uns expressivos 31-17,
em encontro da 21.ª jornada do campeonato nacional. Os encarnados, sob o comando técnico de
Jorge Rito, já venciam ao intervalo por 13-7 o conjunto orientado por Sandra Fernandes. António Areia
brilhou pelo Benfica com 10 golos apontados. João Mendes foi o melhor marcador pela turma da casa,
com 5. Com este triunfo, as águias têm agora 56 pontos, os mesmos do FC Porto, ficam a apenas dois
do líder Sporting, com 58. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Liga dos Campeões: FC Porto empata em França - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868308

/

 
O FC Porto empatou no pavilhão do Dunkerque (25-25), em partida da 9.ª e penúltima jornada do
grupo B da Liga dos Campeões de andebol. Com esta igualdade em França, os dragões, já sem
hipóteses de chegar aos oitavos-de-final, dão um passo de gigante no objetivo de evitarem terminar
no último lugar do grupo. Na formação portuguesa, Gilberto Duarte esteve em grande nível com 8
golos, sendo bem secundado por João Ferraz (7). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting perde com o Montpellier por 30-27 - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868298

/

 
O Sporting perdeu este sábado com o Montpellier por 30-27, em jogo da segunda jornada do Grupo B
da Taça EHF, num jogo disputado no pavilhão do Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos,
em Mafra. Os leões somaram assim o primeiro desaire no grupo, depois da vitória na jornada
inaugural frente aos dinamarqueses do Skjern, que este sábado defrontam o Zomimak, da Macedónia,
e que são igualmente o próximo adversário da equipa portuguesa. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting sem medo do colosso - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868201

/

 
O Montpellier Agglomération Handball tem passado por alguns dos momentos mais conturbados da
sua história, mas não deixa de ser o maior colosso do andebol francês e favorito frente ao Sporting, no
duelo de hoje (16h00) no Pavilhão do Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos, em Mafra.
"É uma equipa com muitos pontos fortes, tem excelentes jogadores e uma grande variedade de
soluções. Mas com muita ambição e entrega, o Sporting tentará contrariar o favoritismo do adversário,
que também tem pontos fracos", considerou um destemido Frederico Santos, treinador dos leões. O
Sporting, que surpreendeu a Europa com um triunfo (25-32) na Dinamarca ante o Skjern, terá pela
frente grandes astros, como o guarda-redes Thierry Omeyer, da seleção de França, recente campeã
europeia e ouro em Londres'2012. É que o Montpellier, detentor de uma Liga dos Campeões, 14
campeonatos, 12 Taças de França e 9 da Liga, tem sido o clube com mais jogadores nos "Bleus",
contando também com os laterais-esquerdos Mathieu Grébile e William Accambray, e o ponta-
esquerda Michael Guigou. Mas a turma de Alvalade, vencedora da Challenge'2010, também pode
aproveitar a qualidade dos seus internacionais e, ao mesmo tempo, a instabilidade do emblema 3.º
classificado da liga francesa, protagonista do escândalo das apostas, em 2012, crise que levou, por
exemplo, à saída do central Nikola Karabatic, considerado o melhor jogador do Mundo, para o
Barcelona. E, ainda há bem pouco tempo, o conjunto francês foi sancionado na liga francesa com a
perda de dois pontos, por não respeitar na temporada transata as garantias orçamentais, devido a
uma "gestão errática". Se recordarmos que o FCPorto derrubou esta época o Dunkerque, líder da liga
francesa, na Liga dos Campeões, os leões, isolados na frente do Campeonato, também terão as suas
chances. Ciente disso está o ponta-esquerda Ricardo Dias, capitão do Sporting, que apelou aos
adeptos para se deslocarem a Mafra:"Vamos tentar vencer oMontpellier, apesar dos seus jogadores
serem altos, fortes e com grande mobilidade, apostando na velocidade e numa boa transição defesa-
ataque." Refira-se que o Sporting tem saldo negativo no confronto com o Montpellier, pois foi
eliminado nos 16 avos-de-final da Taça EHF em 1996/97. Apesar de ganhar (22-16) em Lisboa, os
leões foram goleados (26-17) em França. Skjern na Macedónia No outro jogo do Grupo B da Taça EHF,
o Skjern visita a turma macedónia do Zomimak, que sofreu uma pesada derrota (41-22) em
Montpellier na 1.ª jornada da série. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Taça Challenge: Águas Santas cilindra Besa Famiglia (41-22) - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868315

/

 
O Águas Santas começou da melhor forma o seu percurso europeu, ao vencer o Besa Famiglia, do
Kosovo, por 41-22, em encontro da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge. Com esta vitória,
a equipa portuguesa deu um passo importante para, pela primeira vez na história do clube, passar aos
quartos-de-final da prova, ficando apenas obrigada a não perder por mais do que 19 golos. O Águas
Santas entrou muito forte no encontro, apostando no contra-ataque, em ataques rápidos e
beneficiando da eficácia de Pedro Cruz, que, apenas nos primeiros 30 minutos, marcou por 10 vezes.
O Besa Famiglia, por outro lado, apresentou-se com uma equipa com pouca qualidade técnica,
recorrendo a maior parte das vezes à força para conseguir chegar à baliza adversária. Os portugueses
aproveitaram da melhor forma os erros ofensivos, respondendo em contra-ataques eficazes. Esta
postura permitiu ao Águas Santas chegar ao intervalo com uma vantagem de 13 golos, que trouxeram
grande confiança aos jogadores de Paulo Faria. De qualquer forma, o excesso de confiança fez com
que o Águas Santas entrasse mal no segundo tempo, abrindo com um parcial desfavorável de 6-1, e
que obrigou o técnico a pedir um desconto de tempo. A partir daí, os maiatos recuperaram a postura
e, em 10 minutos, colocaram a diferença em 15 golos. Depois, limitou-se a gerir a vantagem com
tranquilidade, chegando aos 19 de vantagem. Pedro Cruz, que nos últimos quatro anos foi o melhor
marcador do campeonato português de andebol, esteve novamente em destaque, ao apontar 14
golos. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Sporting perde com o Montpellier por 30-27
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Noticias/Desporto/Sporting-perde-com-o-Montpellier-por-30-27.aspx

/

 
15-02-2014
 
 Franceses seguem invictos no grupo...
 
 Por Record
 
 O Sporting perdeu este sábado com o Montpellier por 30-27, em jogo da segunda jornada do Grupo B
da Taça EHF, num jogo disputado no pavilhão do? Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos,
em Mafra.Os leões somaram assim o primeiro desaire no grupo, depois da vitória na jornada inaugural
frente aos dinamarqueses do Skjern, que este sábado defrontam o Zomimak, da Macedónia, e que são
igualmente o próximo adversário da equipa portuguesa.
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FC Porto empata com Dunkerque
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/02/15/fc_porto_empata_com_dunkerque.html

/

 
15 de fevereiro de 2014 20:30h
 
 Os portistas já estão afastados dos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.
 
 A equipa de andebol do FC Porto arrancou um empate em França diante do Dunkerque a 25 golos,
num jogo relativo à 9ª jornada da fase de grupos.
 
 Gilberto Duarte foi o jogador em destaque no conjunto português ao apontar oito golos.
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Sporting perde com Montpellier
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/02/15/sporting_perde_com_montpellier.html

/

 
15 de fevereiro de 2014 18:53h
 
 As duas equipas disputaram no Pavilhão do Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos, em
Mafra, um encontro relativo à segunda jornada da fase de grupos da Taça EHF.
 
 O Sporting foi derrotado em casa pelo Montpellier por 30-27. em jogo da Taça EHF. O encontro foi
sempre equilibrado e ao intervalo registava-se um empate a 14 golos.
 
 No segundo tempo, os leões chegaram a ter uma vantagem de quatro golos, mas não a soube gerir,
acabando perto do final por andar a correr atrás do prejuízo, acabando mesmo por perder o encontro
por uma diferença de três golos.
 
 Pedro Portela, Fábio Magalhães e Pedro Solha foram os melhores marcadores da formação leonina
com seis golos cada.
 
 Recorde-se que na primeira jornada, a equipa liderada por Frederico Santos havia vencido o Skjern
da Dinamarca por 32-25.
 
 Os leões estão no grupo B juntamente com Skjern, Montpellier e Zomimak.
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Andebol
Sorteio da Fase Final a 25 de Fevereiro

Com a conclusão da primeira fase do Andebol 1 no passado dia 22 de
Fevereiro, o sorteio da Fase Final - Grupo A e Grupo B já está marcado para
as 17 horas do próximo dia 25 de Fevereiro, terça-feira. 
O sorteio da Fase Final do Andebol 1 e que vai definir a ordem de jogos da
segunda fase da prova, está marcado para as istalações da Federação
Portuguesa de Andebol.
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João Jerónimo e Nuno Pedrosa lançaram campanhas de angariação de fundos no facebook 

Estes campeões precisam de apoio.
Vamos ajudá-los a cumprir o sonho?
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

�São dois campeões que encaram de
frente o infortúnio, não se satisfazem
com a mediania e sonham com voos
bem altos nas suas carreiras despor-
tivas, João Jerónimo no andebol e no
basquetebol em cadeira de rodas,
Nuno Pedrosa no ciclismo adaptado.
São super-atletas com deficiências fí-
sicas que para darem um salto quali-
tativo nas suas performances preci-
sam de cadeiras de rodas novas. Só
que, esse material é demasiado caro
para as suas posses. Como não gostam
de lamentos, perderam a vergonha e
cada um resolveu lançar uma cam-
panha de angariação de fundos. 

Nuno Pedrosa, de 32 anos, perdeu
os dois pés quando não tinha mais de
um ano, num acidente doméstico. No
entanto, o gosto pelo desporto fê-lo
enveredar pelo ciclismo e no último
ano levou a prática mesmo a sério, a
ponto de se tornar campeão nacional
de contra-relógio em estrada e ven-
cedor da Taça de Portugal. Muito
bom, não é? Só que, em Maio do ano
passado, o Nuno abriu uma ferida no
coto esquerdo. Passado quase um
ano, a ferida não sarou. “Para não cor-
rer risco de agravar a ferida e provo-
car uma possível nova amputação tive
de desistir de andar numa bicicleta
normal”, lamenta o atleta, residente
em Leiria há 14 anos.

O passo que quer dar é transitar
para o handcycling, uma vertente do
ciclismo onde se pedala com as mãos,
em posição sentada ou de joelhos. “É
a solução para continuar a pedalar”,
assegura o administrativo com mes-
trado em Controlo de Gestão, que so-
nha estar presente nos Jogos Para-
límpicos de 2016. Lançou então a
campanhaNa luta Por um sonho...no
facebook. A máquina que quer com-
prar, na vertente básica, custa 5 mil
euros, dos quais já conseguiu angariar

Atletas João Jerónimo e Nuno Pedrosa precisam de cadeiras novas 

RICARDO GRAÇA DR

cerca de metade e até fez uma vota-
ção para que o ajudem a escolher a
cor. “Existe, no entanto, a possibili-
dade de no futuro ter de adquirir
umas rodas de competição, que cus-
tam cerca de 2. 500 euros, mas que
apesar de darem um impulso signifi-
cativo a nível de performance, não são
ainda prioridade. Outro objectivo,
não desportivo, é servir de exemplo
a muitos dos deficientes que andam
por aí, sem incentivo para saírem
das suas zonas de conforto.”

Com 25 anos, João Jerónimo co-
meçou a jogar andebol e basquetebol
em cadeira de rodas no ano passado.
Era um ilustre jogador dos juvenis do
Atlético Clube da Sismaria quando
perdeu uma perna num acidente. O
regresso ao desporto fez-se através

delegação de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes, onde joga
com uma velhinha cadeira empres-
tada, com mais de duas décadas. 

Ora, porque sonha chegar à selec-
ção nacional das duas modalidades,
acredita que tem talento para isso, mas
não tem 3.750 euros para despender
numa cadeira de rodas para a prática
desportiva, lançou no domingo o gru-
po Apoia João Jerónimo a cumprir um
sonho desportivo. “É como umas chu-
teiras novas para um jogador de fu-
tebol, só que muito mais caras. É
muito importante”, diz. “Com uma
melhor cadeira, adaptada ao meu
corpo, a evolução será muito me-
lhor. Sei que tenho um grande traba-
lho pela frente, mas amo estas mo-
dalidades." Vamos ajudá-los?

3.750
euros é o preço da cadeira-de-
-rodas para o João Jerónimo
poder jogar andebol e
basquetebol adaptado. A
handcycling de Nuno Pedrosa
custa 5 mil.

O número
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Desporto

Atletas com
deficiência lançam
campanha  para
comprar cadeira
de rodas Pág. 31

Página 85



A86

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,54 x 20,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52337324 12-02-2014

Mais um jogo a contar para o acesso á fase final de 
juvenis masculinos onde o Andebol Club de Lamego 
se deslocou a Infesta e sofreu uma derrota pesada. O 
resultado não reflete a qualidade da equipa de lamego 
que entrou no jogo nervosa e de uma forma lenta o que 
não é normal nesta equipa. A equipa do Infesta é sem 
dúvida muito forte fisicamente e tecnicamente mas a 
equipa de Lamego não consegui jogar o andebol a que 
nos habituou. Um dia que acabou por ser não e dai o 
resultado 46-18.

Jogaram e marcaram pelo A.C.L: Henrique Mendes 
(G.R.); Rui Guedes (G.R.); João Reis; André Carmo; João 
Taveira (7); Luís Neves (2); Miguel Ribeiro (1); José Paiva 
(2); Francisco Pereira (2); Ricardo Barradas (1); João Fer-
reira; Fábio Xavier (2); Pedro Pinto (2); Samuel Martins.

Ganhar é o nosso Destino!

AGENDA DESPORTIVA 
A.C. LAMEGO x A.B.C. ANDEBOL SAD “A” (15/02/2014; 

15H00) - JUVENIS
ACADÉMICO VISEU FC x A.C. LAMEGO (16/02/2014; 

15H00) – INICIADOS
Para quem quiser praticar desporto, ter hábitos saudá-

veis e conhecer a modalidade aparece no Pavilhão Álvaro 
Magalhães todos os Sábados por volta das 10h30.

Andebol Club Lamego

Andebol Club de Lamego – Campeo-
nato Nacional de Juvenis Masculinos – 
1ª Divisão (2ªFase Grupo A – Zona 1)

Em dia não
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