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Quinteto
do Alavarium
joga na Áustria

Isabel Góis, Mónica Soares, Ma-
riana Lopes, Rita Neves (estreia)
e Soraia Fernandes, jogadoras
da equipa sénior feminina do
Alavarium, vão representar a
selecção nacional nos jogos da
fase de qualificação que se dis-
puta de 4 a 6 de Dezembro, na
Áustria, para o play-off de apu-
ramento para o Campeonato
do Mundo de 2015.

As cinco atletas do clube avei-
rense, que no fim-de-semana
perdeu os dois jogos da Taça
EHF na Roménia, frente ao Du-
ranea Braila, juntaram-se hoje
as restantes convocadas que
iniciaram o estágio de prepara-
ção no Colégio de Gaia.

A equipa nacional faz dois jo-
gos particulares frente à Selec-
ção de Angola, amanhã em Gaia
(20h30) e na sexta-feira, em S.
João da Madeira (20h). Portugal
integra o Grupo 2 e, na Áustria,
defrontará, para além da equi -
pa anfitriã, as congéneres da
Turquia e de Israel.|

Andebol
Selecção Nacional
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São Bernardo
perde liderança
após derrota
com o Benfica

A equipa do Benfica, a jogar em
casa, conseguiu impor a pri-
meira derrota da época no Na-
cional de Juniores – Zona Sul
à equipa do São Bernardo, que,
consequentemente, “caiu” para
o segundo lugar por troca com
os lisboetas.

Neste jogo grande da oitava
jornada, o Benfica entrou me-
lhor e chegou ao intervalo com
quatro golos de vantagem (15-
11). Na segunda parte, assistiu-
se a um parcial de 11-10 para
os aveirenses, que, contudo, foi
insuficiente para trazer pontos
de Lisboa. Nesta derrota por
25-22, João Ribeiro, com seis
golos, foi o jogador do São Ber-
nardo em maior destaque na
finalização, sendo que Wilson
Ngasa acabou o jogo com qua-
tro remates certeiros.

A equipa orientada por José
Carlos Rodrigues na próxima
jornada tem um novo desafio
complicado, uma vez que rece -
be o Benavente, que, tal como o
emblema aveirense, soma 21
pontos em oito jogos.|

Andebol
Nacional de Juniores
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Vitória podia ser mais fácil
Displicência O São Bernardo segue em frente na Taça de Portugal, através de
uma exibição que alternou entre o suficiente e o medíocre

SÃO BERNARDO                        27

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Hélder Carlos (5), Augusto
Pereira, Rodrigo Gouveia (2), Rafael
Marques (2), Luís Santos (3) e Diogo
Batalha (4) - sete inicial - Rui Silva, João
Esteves (1), Tiago Sousa (1), Ulisses
Ribeiro (3), Sérgio Gouveia (3) Tiago
Azenha (2), Rui Oliveira (1) e André
Oliveira.

MARÍTIMO                                     23

Treinador: Paulo Vieira.
Bruno Sousa; Manuel Sousa (2), José
Santos (1), Guilherme Nascimento (5),
João Gomes (4), Diogo Abreu (4) e José
Menezes (4) - sete inicial - Paulo
Catanho, Fred Rodrigues, Wilson Silva
(2), José Esteves e João Gonçalves (1).

Pavilhão do São Bernardo, em
Aveiro.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves (AF Leiria).
Ao intervalo: 13-10.

Carlos Delgado

A equipa do São Bernardo se-
gue em frente na Taça de Por-
tugal depois de se ter desem-
baraçado, não sem alguma di-
ficuldade do Marítimo, que se
apresentou sem alguns dos
seus jogadores titulares. Refira-
se, no entanto, que a formação
aveirense havia jogado no sá-
bado para o campeonato (der-
rota 25-27 frente à Académica
de S. Mamede), o mesmo não
acontecendo com a equi pa in-
sular, que adiou o seu jogo
nesse mesmo dia, com o São
Paio de Oleiros.

Este pormenor poderia teo-

ricamente, em termos físicos,
ter sido negativo para as aspi-
rações do São Bernardo, já que
corria o risco de ficar prema-
turamente afastado da prova,
o que não deixaria de ser con-
trariedade marcante. É que o
prestígio que o clube já gran-
jeou na modalidade impõe que
não seja afastado logo no início
desta competição (as equipas
da 1.ª Divisão ainda não en-
tram), muito menos quando
joga em casa e perante adver-

sários do mesmo nível com-
petitivo, como é o caso do Ma-
rítimo.

Relativamente ao jogo im-
porta dizer que o São Bernardo
comandou sempre o marca-
dor, alguma vezes com vanta-
gens confortáveis (21-16, aos
44’ e 24-19, aos 50’), mas sem
nunca ter dado o “golpe fatal”.
Ao contrário, foi permitindo
que o Marítimo nunca desistis -
se, ao ponto de, a cinco minu-
tos do fim, ter reduzido a dife-

rença para dois golos (25-23).
Ou seja, a equipa aveirense, ao
desperdiçar de modo quase
sobranceiro, remates aos seis
metros, quando tinha cinco go-
los de vantagem, foi dando
“vida ao que parecia morto”.

O São Bernardo acabou por
ganhar, mas deixou a ideia de
que, diante de um adversário
mais categorizado e expe-
riente, poderia sofrer conse-
quências bem graves.

Boa arbitragem. |

O São Bernardo, ao contrário do jogo do campeonato, venceu o Marítimo para a Taça de Portugal

ARQUIVO

Andebol
Taçe de Portugal
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São Bernardo quer fomentar
a união na gala dos 40 anos  P26
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Leiria associa-se ao Dia Inter-
nacional da Deficiência, numa
iniciativa que visa sensibilizar
e promover o desporto com-
petitivo, lúdico e adaptado jun -
to da comunidade. Nesse âm-
bito, a OASIS – Organização de
Apoio e Solidariedade para a
Integração Social, instituição
sem fins lucrativos de integra-
ção social para jovens e adultos
com deficiência, a Escola Su-

perior de Educação e Ciências
Sociais e a câmara de Leiria or-
ganizam o evento 'Ludo Apta
IV – A inclusão pelo desporto',
que decorre a 3 de Dezembro,
data em que se assinala o Dia
Internacional da Deficiência.

Na manhã deste dia haverá
um colóquio destinado à co-
munidade académica e profis-
sionais da área, onde se pre-
tende mostrar boas práticas na

área do desporto inclusivo,
com testemunhos de atletas,
iniciativa que tem lugar na-
quela escola. À tarde, entre as
14h00 e as 16h00, realiza-se um
peddy-paper, no centro da ci-
dade, com demonstrações de
modalidades desportivas (boc-
cia, zarabatana, esgrima, judo e
andebol em cadeira de rodas)
direccionadas para a comuni-
dade em geral.

O atleta do Sporting Clube de
Portugal e vice-campeão do
mundo em natação, João Vaz,
acompanhado pelo pai Fran-
cisco Vaz e o seu treinador Rui
Gama, e o atleta de judo para-
límpico Miguel Vieira, primeiro
judoca cego a representar Por-
tugal em competições interna-
cionais, serão alguns dos con-
vidados presentes. Quanto às
equipas que irão dinamizar as

demonstrações desportivas, é
de salientar o Grupo Despor-
tivo Santo Ama ro - Secção de
Judo, Bairro dos Anjos – Es-
grima, Associação Portuguesa

de Deficientes, delegação do
centro - Andebol em cadeira-
de-rodas, OASIS – Boccia e OA-
SIS e ESECS/IPL – Zarabatana.
As inscrições estão abertas. |

Instituições de Leiria 
promovem evento sobre
desporto inclusivo

Evento contará com personalidades conhecidas do desporto,
como João Vaz, vice-campeão do mundo em Natação

Dia da Deficiência ‘Ludo Apta IV - A inclusão pelo Desporto’ é o evento promo-
vido em Leiria a 3 de Dezembro e que assinalará o Dia Internacional da Deficiência
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ANDEBOL: JUNIORES

ABC vence e segue na frente
A equipa de juniores do ABC venceu no pavilhão do 

FC Gaia por 32-27, em encontro da 8.ª jornada da prova, 
e segue na frente, com um ponto de vantagem sobre o 
Águas Santas (2.º). e mais três que FC Porto e ISMAI 
(3.ºs) mas estes com mais um jogo disputado.

Ainda nesta ronda, o Avanca bateu o Infesta (28-22), 
o Santo Tirso fez o mesmo ao Alavarium (31-23), o 
ISMAI venceu o Xico, em Guimarães (28-23) e o Águas 
Santas empatou no pavilhão do FC Porto (22-22).
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Câmara de Esposende distinguiu
os melhores do concelho

DR

NA 5.ª GALA DE MÉRITO DESPORTIVO

«Um momento de festa, de homenagem e de confra-
ternização da comunidade desportiva do concelho», foi 
como o presidente da Câmara classificou a Gala de Mérito 
Desportivo, deixando agradecimentos a todos quantos 
contribuíram para a realização do evento. 

Benjamim Pereira assinalou que a política desportiva do 
Município assenta em três pilares, um dos quais é o apoio 
às instituições, seja por via destes contratos-programa, 
seja através dos serviços do Centro Municipal de Medicina 
Desportiva ou mesmo na ajuda à aquisição de viaturas. 
O investimento em infraestruturas desportivas, traduzido 

na construção e na requalificação de equipamentos, é 
outro dos vetores, referiu o autarca, dando nota das 
mais recentes intervenções efetuadas, que totalizaram 
um investimento de 1,4 milhões de euros, totalmente 
suportado pela Câmara Municipal. Outra das apostas 
do Município passa pela realização dos mais variados 
eventos desportivos, seja de âmbito local e regional, como 
de dimensão nacional e até internacional, procurando, a 
par da promoção do desporto, catapultar o Município em 
termos turísticos. Benjamim Pereira salientou, contudo, 
que todo este trabalho é fruto de uma gestão financeira 

rigorosa, assente na definição de prioridades.
Nesta gala que premiou o mérito desportivo, o pre-

sidente da Câmara destacou o trabalho, dedicação e 
empenho dos dirigentes desportivos, considerando que o 
sucesso dos atletas e das equipas também é obra deles. 
Assinalando a diversidade da prática desportiva existente 
no concelho, felicitou todos os distinguidos.

«Vocês são, claramente, a imagem de Esposende», 
afirmou Benjamim Pereira, acrescentando que «é um 
enorme orgulho ter gente com a vossa fibra neste 
Município».

Benjamim Pereira: «são a imagem de Esposende»

Câma-
ra Municipal de Esposende distin-guiu 60 atletas, 20 técnicos e 14

equipas

A Câmara Municial de 
Esposende distinguiu 60 
atletas, 20 técnicos e 14 
equipas durante a 5.ª Gala 
de Mérito Desportivo, que 
decorreu domingo, no Au-
ditório Municipal.  Foi ain-
da reconhecido o méri-
to e a excelência do pro-
jeto Desporto Escolar na 
modalidade de Badmin-
ton da Escola Básica An-
tónio Correia de Oliveira 
e o projeto de inclusão do 
Agrupamento de Escolas 
das Marinhas. 

O Prémio Carreira foi en-
tregue a Paulo Martins, téc-
nico da equipa de seniores 
femininos do CS Juventu-
de de Mar, pela sua dedi-
cação ao andebol e des-
porto concelhio ao longo 
de muitos anos.

Na cerimónia foram as-
sinados os Contratos-Pro-
grama de Desenvolvimen-
to Desportivo entre o Mu-
nicípio e a Federação Por-
tuguesa de Canoagem, AF 
Braga, AB Braga, AP Mi-
nho e AA Braga. 

Dada a impossibilidade 
dos seus dirigentes esta-
rem presentes nesta ce-
rimónia, serão, posterior-
mente, assinados os pro-
tocolos com a Federação 
Portuguesa de Surf, a Fe-
deração de Karaté e a Fe-
deração de Taekwondo.

Através destes Contra-
tos-Programa, a Autar-
quia suportará, na épo-
ca 2014/15, o pagamento 
das taxas de filiação, ins-
crição, cartões e seguros 
dos atletas dos escalões de 

formação nas associações 
ou federações das respeti-
vas modalidades. 

Assim, no andebol é 
abrangido o CS da Juven-
tude de Mar; no basquete-
bol a AD Esposende, e no 
futebol são apoiadas a AD 
Esposende, CS Juventude 
de Belinho, CF Fão, DR 
Estrelas de Faro, Forjães 
SC, FC Marinhas, Gandra 
FC, a Associação Juvenil 
“Fintas” e Vila Chã. 

Na hóquei em patins e 
patinagem, o Município 
apoia o HC Fão, na canoa-
gem, a Associação Rio 
Neiva, Náutico de Fão e 
GCDR Gemeses, sendo que 
no karaté é contemplada 
a Associação de Apúlia, 
no taekwondo é apoiado 
o Taekwondo de Espo-

sende, e no surf é abran-
gido o CICS – Esposende 
Surf Team.

O presidente da Asso-
ciação de Andebol 
de Braga, Manuel 
Moreira, saudou 
a Autarquia pelo 
fomento da mo-
dalidade no con-
celho, nomeada-
mente através do 
apoio ao Centro So-
cial da Juventude de Mar, 
clube que «engrandece o 
concelho de Esposende, 
terra que muito tem fei-
to em prol do desporto e 
do andebol feminino, em 
particular».

O vice-presidente da 
Associação de Basquete-
bol de Braga, Carlos Aze-
vedo, fez votos para que 

a cooperação iniciada na 
presente época desportiva 
seja profícua e contribua 

para fomentar a mo-
dalidade no con-

celho, através 
dos estabele-
cimentos de 
ensino e clu-
be local.
O Presiden-

te da AF Bra-
ga, Manuel Macha-

do, expressou palavras de 
apoio e reconhecimento 
à Câmara Municipal pelo 
apoio “determinante” que 
tem vindo a prestar às as-
sociações e clubes do con-
celho, contribuindo para 
fomentar e promover a ati-
vidade física. Realçou ain-
da o facto de o concelho 
ter recebido, nos dois últi-

Os galardoados na 5.ª Gala de Mérito Desportivo de Esposende

mos anos, etapas do cam-
peonato nacional de fute-
bol de praia.

Em representação da As-
sociação de Patinagem do 
Minho, o presidente adjun-
to Nuno Azevedo expres-
sou uma palavra de apre-
ço à Câmara pela polí-
tica desportiva que tem 
vindo a desenvolver, des-
tacando que, para além 
da promoção do despor-
to, está a contribuir tam-
bém para a formação cí-
vica dos atletas, incutindo 
valores como a solidarie-
dade e a tolerância. 

Do mesmo modo, o Pre-
sidente da Federação Por-
tuguesa de Canoagem, Ví-
tor Félix, saudou a Au-
tarquia pelo “papel ati-
vo” no plano da promo-
ção do desporto, seja no 
apoio aos clubes do con-
celho, seja pela parceria 
com o organismo que di-
rige, por via da qual, Es-
posende acolheu impor-
tantes eventos de canoa-
gem de mar, notou.

A Gala foi abrilhantada 
por momentos de dança 
protagonizados pelas Aca-
demias de Bailado de Es-
posende, PraxiStudio e Ás 
do Saber, e contou com 
o apoio da Escola Profis-
sional de Esposende e da 
empresa municipal Espo-
sende 2000.
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EXTERNATO INFANTE D. HENRIQUE

Corta-mato no RC 6

O campeonato de corta-mato do Externato Infante 
D. Henrique decorreu, ontem, nos terrenos do Regimento 
de Cavalaria N.º 6, em Braga. O percurso e a logística 
da prova foram da responsabilidade do RC6, esta con-
tou com a presença de cerca de 300 atletas de várias 
faixas etárias. A entrega de prémios que decorreu no 
campo de futebol do RC6, e contou, entre outros, com 
a presença de Sameiro Araújo, vereadora do pelouro 
de Desporto e Educação da Câmara de Braga.

DR
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DR

Município reforça apoios
A Câmara de Braga anun-

ciou, ontem, que vai atri-
buir um reforço adicional 
de subsídio às entidades 
que não constam da lis-
ta de Apoios ao Desporto 
em vigor.

«Temos consciência que a 
dimensão logística e técnica 
dos meios humanos afetos 
à gestão da formação des-
sas coletividades já não se 
compadecem apenas com o 
pagamento das instituições 
e, portanto, vamos atribuir 
um apoio adicional», de-
clarou o presidente Ricar-

BRAGA: ENTIDADES DESPORTIVAS

Hóquei de Braga, uma das coletividades apoiadas

do Rio, esclarecendo que 
este reforço não é apenas 
para o futebol, mas para a 
generalidade das modali-
dades. Olhando para a lis-
ta de apoios aprovada em 
reunião de Câmara, o au-
tarca reconheceu que «no-
ta-se um desequilíbrio mui-
to grande» entre as verbas 
atribuídas principalmente 
ao SC Braga (349.500 eu-
ros) e a todas as outras 
entidades.

Num total de 38 entida-
des inscritas no Regulamen-
to de Atribuição de Apoios 

ao Desporto, o Município 
apoiou seis ao abrigo de 
contratos-programa: ABC 
(208 mil euros), Associação 
Portuguesa de Deficientes/
/Delegação de Braga (22 mil 

euros), Clube de Xadrez de 
Braga (500 euros), Hóquei 
Clube de Braga (36.600 eu-
ros), Merelinense (43.700 
euros) e SC Braga (349.500 
euros).
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DUNAREA BRAILA                    34

Treinadora: Alexandrina Soare.
Gabriela Dobre, Elena Voicu; Nicoleta
Safta (8), Anastasiia Boldyreva (4)
Raluca Irimia, Irina Marchidanu (5),
Alina Horjea (1), Adina Brot (3), Nico-
leta Esanu, Ada Moldovan (1), Ramona
Farcau (1), Yulia Ganichkina (3), Alina
Czeczi (7), Carmen Gheorghe (1) e
Gabriela Perianu.

ALAVARIUM                                  22

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis, Andreia Madail; Mariana
Lopes (11), Viviana Rebelo (2), Ana
Neves (1), Soraia Domingues, Filipa
Fontes (2), Mónica Soares (3), Sara
Sousa, Ana Almeida, Mariana Sousa,
Inês Rocha, Inês Branco (1), Soraia Fer-
nandes (2) e Brynhildur Eddudottir.

“Danube Sports Hall” (Braila), na
Roménia.
Assistência: cerca de 450 espectadores.
Árbitros: Marija Ilieva e Silvana
Karbeska (Macedónia).
Ao intervalo: 21-10.

A equipa do Alavarium LoveTi-
les foi, ontem, eliminada das
competições europeias, ao aver-
bar a segunda derrota frente às
romenas do HC Dunarea Braila,
desta feita por 34-22.

Na segun da-mão da terceira
ronda da Taça EHF, a equipa
aveirense conseguiu equilibrar
mais o resultado, ainda que não
tenha si do possível contrariar o

maior poderio da formação ro-
mena.

À semelhança do que sucede -
ra na partida de sábado, a equi -
pa de Carlos Neiva voltou a não
entrar bem na partida, errando
no ataque e proporcionando
inúmeras situações de contra-
ataque ao adversário que, ao in-
tervalo, já vencia por 21-10.

Na segunda parte, conforme
afirma o treinador das aveiren-
ses, a sua equipa “foi muito
mais agressiva a defender e
controlámos melhor as situa-
ções de ataque”. As melhorias
na segunda parte serviram pa -
ra não deixar avolumar mui to
mais a diferença no marcador
no Danube Sports Hall.

Com bonitas combinações
atacantes, a equipa de Aveiro
chegou a surpreender a defesa
da forte formação romena, que
ainda assim venceram por 12
golos de diferença. Mariana Lo-
pes, com 11 golos, foi a melhor
marcadora da partida, seguida
de Nicoleta Safta Alina Czeczi,
respectivamente com oito e
sete tentos.

Apesar das duas derrotas e
da eliminação na prova, Carlos
Neiva considera a experiência
positiva, realçando, porém, que

“fica a ideia de que as nossas
jogadoras podem fazer mais e
melhor”. A chegada da equipa
ao Aeroporto Sá Carneiro, no
Porto, está prevista para hoje,
às 12.30 horas. |

D.R.

Despedida europeia
com segunda derrota
Diferença Superioridade da equipa romena traduziu-se 
em mais um desaire do Alavarium LoveTiles, que falhou 
a passagem aos oitavos de final da prova

Andebol
Taça EHF Feminina

“Para as jogadoras fica a sen-
sação de que podem fazer
mais e melhor, mas claro que,
para isso e comparando com
esta equipa, precisam de se
ter mais condições em Portu-
gal para se poder ombrear
com as romenas. Temos que
treinar mais vezes, dar condi-
ções as atletas para não só
treinar, mas completarem o
trabalho com ginásio. Basica-
mente, dar um passo em
frente para a profissionaliza-
ção, mas no nosso país é im-
possível! A organização e
tudo funcionou muito bem,
os romenos foram muito
simpáticos e amáveis. Tudo o
que precisámos eles disponi-
bilizaram. Foi bastante agra-
dável e bom para este grupo
jovem continuar a crescer”.

Carlos Neiva
Treinador do Alavarium

REACÇÃO

Mariana Lopes destacou-se na partida com 11 golos, sendo mesmo a melhor marcadora
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A equipa aveirense perdeu os dois jogos da Taça
EHF Feminina, na Roménia. Página 20

Alavarium diz
adeus à Europa

ARQUIVO
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Arsenal passa facilmente
e espera um grande na Taça

A equipa do Arsenal da Devesa mostrou total superioridade em todos os capítulos do jogo 

FRANCISCO DE ASSIS

O Arsenal da Devesa re-
cebeu e esmagou ontem o 
Ílhavo Andebol Clube, em 
jogo da II eliminatória da 
Taça de Portugal. Depois 
desta passagem tranquila, 
o Arsenal da Devesa dese-
ja apanhar um “grande” na 
próxima fase, para por en-
cher o Sá Leite.

Apesar de serem da mes-
ma divisão, os arsenalistas 
cedo mostraram uma arti-
lharia demasiado pesada 
para as munições dos ho-
mens que vieram da zona 
de Aveiro. 

Assim, a equipa treina-
da por Rui Fereira bem 
cedo começou a demons-
trar uma grande superio-
ridade. Com ataques sim-
ples e defesas eficazes, 
o resultado avolumou-se. 

AVELINO LIMA

DERROTOU O ÍLHAVO ANDEBOL CLUBE POR 38-23

Por isso, foi sem surpresa 
que, ao intervalo, o Arse-
nal já vencia por oito go-
los de diferença. 

Com a eliminatória prati-
camente resolvida, os bra-
carenses baixaram de ren-
dimento, permitindo ligei-
ra aproximação para um 
parcial de 27-21. No en-
tanto, foi só acelerar um 
bocadinho para que os ho-
mens de Ílhavo quase nem 
conseguissem chegar à ba-
liza contrária. Assim, o re-
sultado final foi de 38-23. 
Acabou por ser uma tar-
de de festa para o públi-
co afeto ao Arsenal.

«Espero um grande»
Num comentário ao jogo, 

o treinador do Arsenal não 
se mostrou surpreso com 
o resultado. «Foi um jogo 
dentro daquilo que preví-

amos. Foi uma passagem 
tranquila. Sabemos que as 
equipas da zona de Aveiro 
normalmente são difíceis, 
mas tornamos as coisas 
fáceis. Os atletas ainda ti-
veram algum relaxamento, 
mas depois apertámos com 
o jogo e dilatámos a vanta-
gem. Foi normal», começou 
por dizer.

Sobre o próximo adver-
sário, Rui Ferreira foi cla-
ro. «Gostaríamos de apa-
nhar um grande na pró-
xima eliminatória. Benfi-
ca, Porto ou Sporting. O 
ABC não porque somos ir-
mãos por isso não gosta-
ríamos de os apanhar já. 
Apanhar os craques era 
ótimo, para enchermos o 
pavilhão», disse. 

Por seu turno, o treina-
dor do Ílhavo estava con-
formado com a superiori-

dade do Arsenal. Rui Li-
berato deu os parabéns 
ao adversário pela pas-
sagem. 

AVELINO LIMA
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BENFICA NOS “OITAVOS” 
DA CHALLENGE CUP
O Benfica derrotou ontem os no-
ruegueses do Fyllingen Bergen por
28-25 e está apurado para os oi-
tavos de final da Challenge Cup,
prova europeia de andebol. Na 1.ª
mão desta 3.ª eliminatória, re-
corde-se, o Benfica havia alcan-
çado um triunfo por apenas um
golo (33-32).

Página 19



A20

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 19,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761066 23-11-2014

§classificação

ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

Acerto no ataque, com 31 golos
e uma melhoria substancial na
prestação defensiva com apenas
22 golos sofridos resultaram em
vitória do ABC/UMinho na visi-
ta ao Belenenses. 

No Pavilhão Acácio Rosa, re-
cinto onde a tradição andebolís-
tica de outros anos jão não é o
que era, os bracarenses atingi-
ram o intervalo a vencer por
vantagem de dois golos, com um
parcial de 13-15.

No decorrer da etapa comple-
mentar, a equipa orientada por
Carlos Resende — onde alguns
jogadores saídos recentemente
de lesões começam só agora a
ganhar ritmo comeptitivo, acele-
rou com um parcial de 9-16 que
não deixa dúvidas quando ao
desnível exibicional.

O lateral Nuno Grilo, com seis
golos, foi o melhor concretiza-

dor do jogo, seguido neste capí-
tulo de perto pelos companhei-
ros de primeira linha, Tomás Al-
buquerque e Pedro Seabra, cada
um com quatro golos — tantos

como os  dos melhores marcado-
res do Belenenses, Rome Hebo,
Carlos Siqueira (ex-ABC) e
João Pinto.

Oo aspecto disciplinar, um as-

pecto que pode ter influência no
resultado, o ABC ‘ganhou’ pela
negativa, com sete exclusões
temporárias de dois minutos,
contra cinco que a arbitragem 

ABC vence em Belém e espera
pelo Benfica em terceiro
ABC/UMINHO VENCEU ONTEM, em Lisboa, o Belenenses em jogo a contar para a décima jornada do
campeonato nacional Andebol 1. Com este triunfo, bracarenses igualam com 25 pontos o Sporting,
segundo classificado, e superam o Benfica, que na quarta-feira recebe o Madeira Sad.

DR 

Nuno Grilo foi o melhor marcador

BELENENSES 22
Henrique Carlota e António Ribeiro (GR),
Jorge Pinto, Rome Hebo (4), Carlos
Siqueira (4), Filipe Pinho (1), Ruben
Pereira (4), Rui Silva, Luis Nunes (2), Tiago
Silva (1), Pedro Pinto, João Pinho, João
Pinto (4), André Alves, Felisberto Landim
e Edvaldo Ferreira.
Treinador: Pedro Violante

ABC/UMINHO 31
Humberto Gomes, Bruno Dias e Emanuel
Ribeiro (GR), Fábio Vidrago (3) , Hugo
Rocha, Pedro Seabra (4), Diogo
Branquinho (3), David Tavares (2), Ricardo
Pesqueira (1), Eduardo Salgado, João
Gonçalves, Carlos Martins (3), Nuno Grilo
(6), Nuno Rebelo (3), Tomás Albuquerque
(4) e João Pinto (2).
Treinador: Carlos Resende.
Ao Intervalo: 13-15

Totaliza 30 pontos
FC Porto acumula
10 vitórias 
em 10 jogos
O FC Porto conta por vitórias os dez
jogos disputados:
1.º, FC Porto, 10 jogos/30 pontos;
2.º, Sporting, (10/25); 3.º ABC
(10/25); 4.º, Benfica (9/23); 5.º,
Belenenses (10/18); 6.º, Sp. Horta
(9/18); 7.º, P. Manuel (10/18); 8.º,
Madeira (9/17); 9.º Maia ISMAI
(10/17); 10.º, Á. Santas (9/16);
11.º, G St.º Tirso (10/14) e 12.º, Xi-
co Andebol (10/11).

A 10.ª jornada do
campeonato nacional
Andebol 1 fica completa
na 4.ª feira com o jogo
Benfica-Madeira SAD.

Eis os resultados já
obtidos:
G. St.º Tirso, 28-Xico
Andebol, 25
Sp. Horta, 21- Á. Santas,26
Belenenses, 22-ABC, 31
Sporting, 23 - FC Porto, 24
P. Manuel, 28 -
Maia ISMAI, 24

+ resultados
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ANDEBOL 
| Redacção | 

Começa amanhã na Universida-
de do Minho a campanha “Ofe-
rece… e faz uma criança feliz!’’.
Esta campanha, que tem longa

tradição na universidade, conta
este ano com o jogador de ande-
bol, Fábio Vidrago. 

Levada a cabo pelos Serviços
de Acção Social da UM,  em
parceria com a Associação Aca-
démica e a Associação de Anti-

gos Estudantes da Universidade
do Minho, a campanha tem co-
mo objectivo levar a magia do
Natal a crianças carenciadas,
que de outra forma não terão a
alegria de receber um brinquedo
nesta quadra.  

Nesta acção, que decorre até 17
de Dezembro, alunos, funcioná-
rios docentes e não docentes, e
pessoas externas são chamados a
oferecer contributo nos comple-
xos desportivos universitários de
Gualtar e Azurém. 

Serviços de Acção Social da Universidade do MInho

Fábio em campanha “oferece... e faz uma criança feliz”

DR 

Fábio Vidrago  

Página 21



A22

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 8,76 x 11,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56760577 23-11-2014

DESAIRE Alavarium LoveTi-
les, campeão português, sofreu
hoje uma pesada derrota na
Roménia, frente ao Dunarea
Braila, por 40-21, na primeira-
mão da terceira ronda da Taça
EHF Feminina, comprome-
tendo assim a possibilidade de
chegar aos oitavos de final da
competição.

Por acordo dos clubes, os
dois encontros desta fase dis-
putam-se em Braila, na Romé-
nia, e, a jogar como anfitrião, o
conjunto de Aveiro foi incapaz
de contrariar a equipa romena
e chegou ao intervalo a perder
por 20-13.

As bicampeãs portuguesas
desperdiçaram ainda quatro
dos seis livres de sete metros

que dispuseram, com Mónica
Soares (na foto) a ser a melhor
marcadora do Alavarium, com
quatro golos, os mesmos de
seis adversárias e menos três
do que Alina Ramona Czezi.

A equipa aveirense volta a jo-
gar hoje, às 11 locais (9 em Por-
tugal), no Danube Sports Hall,
em Braila, na segunda-mão da
competição, que volta a ser di-
rigido pela dupla de árbitras da
Macedónia, Marija Illieva e Sil-
vana Karbeska. |

Andebol
Taça EHF Feminina

Alavarium sofre pesada
derrota na Roménia

D.R.
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CANDIDATOO São Bernardo
segue em primeiro lugar na
Zona Sul do Campeonato Na-
cional de Juniores da 1.ª Divi-
são de Andebol. É o regresso
do clube aveirense aos bons
resultados e numa série que
tem equipas como o Benfica,
actual campeão nacional, o
Sporting e o Belenenses, só pa -
ra falar das equipas com mais
pergaminhos no panorama da
modalidade.

Habituados, neste escalão, a
jogar na Zona Norte, os avei-
renses, treinados pelo expe-
riente Litos, estão a surpreen-
der e seguem em primeiro lu-
gar com apenas um empate
consentido, tendo já ganho, por
exemplo, a Sporting e a Bele-

nenses, com os dois jogos a se-
rem realizados em São Ber-
nardo, com assistências con-
sideráveis.

Hoje, às 14 horas, o São Ber-
nardo vai a Lisboa defrontar o
Benfica, que segue em se-
gundo lugar, com uma derrota

frente ao Sporting. As dificul-
dades esperadas são muitas,
mas para o treinador nada co-
meça nem termina nesta par-
tida: “é um jogo importante,
sem dúvida, daqueles que não
é preciso fazer muito para con-
seguir ter os jogadores moti-

vados ao longo da semana.
Mas somos uma equipa que
temos os pés bem assentes no
chão e sabemos bem o que
queremos”.

E o que quer então o São
Bernardo? Litos não poupa
nas palavras: “Queremos ir à
fase final do campeonato.
Acredito, principalmente por-
que temos sido eficazes em
casa contra adversários direc-
tos, que vamos lá chegar. Na-
turalmente que passa também
por jogar contra o Benfica, mas
é apenas mais um jogo. Vamos
lá com o intuito de dar o má-
ximo, de ser competitivos e de
discutir o resultado. Mas qual-
quer que seja o resultado, es-
taremos sempre bem posicio-
nados para alcançar o grande
objectivo da época. Estar entre
os melhores”.AS

São Bernardo joga a liderança na Luz
Andebol
Nacional de Juniores

Juniores do São Bernardo defendem o primeiro lugar em Lisboa

D.R.
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ABC/UMinho venceu em Belém 
e ascendeu ao terceiro lugar

ARQUIVO DM

ANDEBOL: I DIVISÃO NACIONAL

ABC passou no teste de Belém

Fábio Vidrago (ABC)
é o rosto da campanha

O andebolista do ABC/
UMinho Fábio Vidrago é 
o patrono da campanha 
“Oferece... faz uma crian-
ça feliz”, levada a cabo pe-
los Serviços de Ação Social 
da UM (SASUM) em coo-
peração com a Associação 
Académica da Universida-
de do Minho (AAUM) e a 

Associação de Antigos Es-
tudantes da Universidade 
do Minho (AAEUM) e que 
começa amanhã.

A campanha tem como 
objetivo levar a magia do 
Natal a crianças carencia-
das, que de outra forma 
não terão a alegria de re-
ceber um brinquedo nesta 

O ABC/UMinho venceu 
ontem o Belenenses, por 
31-22, no pavilhão Acácio 
Rosa, em Belém, e ascen-
deu de forma provisória 
ao terceiro lugar do cam-
peonato nacional da I Di-
visão.

Os academistas tira-
ram partido do facto de 
o Benfica não ter joga-
do este fim de semana 
devido a compromissos 
europeus, e ultrapassa-
ram os lisboetas no ter-
ceiro posto.

No fundo da tabela, o 
Xico Andebol continua 
sem conseguir vencer um 
jogo.

Ontem, perdeu na des-
locação a Santo Tirso, por 
28-25, e é a única equipa 
da competição que ainda 

não venceu, tendo ape-
nas registado um empate 
e nove derrotas.

Já o Águas Santas su-
biu ao quinto lugar, após 
ter vencido nos Açores 
o Sporting da Horta, por 
26-21.

tário na época 2013/14; 
MVP e melhor marcador 
nos EUSA Games 2014, em 
Roterdão), que dará o seu 
apoio esperando com isso 
que a iniciativa tenha ainda 
mais força. O atleta estará 
ainda presente na entrega 
dos brinquedos às institui-
ções, no próximo dia 19 de 
dezembro, que são: o Cen-
tro Comunitário de Solida-
riedade e Integração Social 
“Fraterna”, Guimarães; As-
sociação Teatro e Constru-
ção, Famalicão; CAT Rebe-
lo Duarte de Vieira do Mi-
nho da Misericórdia de Viei-
ra do Minho; Instituto Juve-
nil Maria Imaculada, Braga; 
CCS Santo Adrião, Braga; 
e Cruz Vermelha Portugue-
sa, Braga. 

ARQUIVO DM

Andebolista Fábio Vidrago associou-se à campanha

quadra tão especial.
Durante esta ação de so-

lidariedade, que decorrerá 
de amanhã a 17 de dezem-
bro, alunos, funcionários 
docentes e não docentes, 
e ainda pessoas externas 
são chamados a participar 
e a oferecer o seu contri-
buto nos Complexos Des-
portivos Universitários de 
Gualtar e Azurém.

Este ano, a Campanha 
terá como patrono, Fábio 
Vidrago (atleta internacio-
nal de Andebol, jogador da 
seleção nacional absolu-
ta, atualmente a represen-
tar a cores do Liberty se-
guros ABC/UMinho. Estu-
dante de Direito na UMi-
nho, campeão nacional, eu-
ropeu e mundial universi-

 “OFERECE... FAZ UMA CRIANÇA FELIZ”
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• ABC venceu em Belém
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ANDEBOL: II DIVISÃO

Arsenal da Devesa 
venceu em Fafe

O Arsenal da Devesa Andebol foi ontem vencer 
por 23-21 ao pavilhão do Andebol Clube de Fafe e 
ascendeu segunda posição no campeonato nacional 
da II Divisão (Zona Norte).

Hoje, o Arsenal da Devesa volta à competição, ao 
receber no Pavilhão Flávio Sá Leite, pelas 17h00, o 
Ílhavo, a contar para a Taça de Portugal.

Por seu turno, o Fermentões venceu o Boavista, 
por 28-27.
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BENFICA VENCE
FYLLINGENBERGEN
O Benfica venceu ontem a equipa
norueguesa do FyllingenBergen,
por 33-32, com o triunfo a ser ga-
rantido com um golo nos últimos
segundos por Cláudio Pedroso, em
jogo da 1.ª mão da 3.ª eliminatória
da Taça Challenge de andebol. O
jogo da 2.ª mão decorrerá hoje
igualmente no pavilhão “encar-
nado”, onde a formação orientada
por Mariano Ortega defenderá, na
situação de visitante, a vantagem
de um golo.
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