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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Após a derrota sofrida, quarta-
-feira, na Luz, diante do Benfica,
o ABC de Braga/UMinho acerta
hoje o calendário, cumprindo
um jogo adiado da primeira jor-
nada frente ao ISMAI. Uma vi-
tória, mais do que provável, co-
loca os bracarenses com 20 pon-
tos a partilhar o primeiro posto
da tabela, lado a lado com Spor-
ting e Benfica e mais um ponto
do que o FC Porto. Mas os por-
tistas com menos um jogo, por
coincidência, também com o
ISMAI, referente à sétima ron-
da, cujo acerto está agendado
para 7 de Novembro.

Ontem, em conferência de im-
prensa de antevisão ao encontro
com o ISMAI, o pivot do ABC
Ricardo Pesqueira concordou
com o treinador Carlos Resende:
“os pontos com o ISMAI valem
tanto como os pontos com o
Sporting”.

Recusando a ideia de que ama-
nhã o jogo com o ISMAI possa
ser menos apelativo para o pú-
blico o treinador salienta que
“nós trabalhamos diariamente
para criar um bom espectáculo

face a qualquer adversário”.
É nesse raciocínio que compa-

ra a importância dos pontos nos
jogo com o ISMAI ou com o
Sporting. “Temos de ganhar e,
mais do que isso, jogar bem”,

adianta. Sobre o ambiente que se
viveu no jogo contra os ‘leões’,
em que o ABC venceu no último
minuto, realça a importância do
público como “produtor” do es-
pectáculo.

Ricardo Pesqueira subscreve o
raciocínio do treinador, acres-
centando esperar no jogo com o
ISMAI “uma casa idêntica à do
jogo com o Sporting”, pois,
prosseguiu, “também é nossa
responsabilidade devolver essa
alegria ao público do ABC e as
pessoas devem ter essa noção de
que vale três pontos, tal co-
mo valeu o jogo com o Spor-
ting”.

Questionado sobre o adversá-
rio desta jornada, o pivot referiu
o ISMAI como uma equipa
“muito jovem”, mas lembrou
contar com um guarda-redes
muito experiente e outros ele-
mentos que também já passaram
pelo ABC, sustentando que nes-
te momento a baixa pontuação
do ISMAI não corresponde ao
seu potencial valor.

Resende faz as contas pelos
pontos perdidos, colocando por
isso o FC Porto em vantagem,
pois é agora a única equipa que
conta apenas uma derrota.

Numa análise à prestação da
equipa nos oito jogos disputados
considera que tem sido “regu-
lar”. 

Vencer os próximos dois jogos
é objectivo assumido pelos bra-
carenses. Neste fim-de-semana
os jogos Avanca-Fafe, Águas
Santas-Sp. Horta e ainda Bele-
nenses-Passos Manuel acertam a
oitava jornada, que já teve dis-
putados, por antecipação, os en-
contros Benfica, 29-ABC, 23;
FC Porto, 33-Madeira Sad, 27 e
Sporting, 37-Maia ISMAI, 24.

ABC recebe amanhã o ISMAI 
no ataque ao primeiro lugar
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, às 17 horas, o ABC Braga/UMinho recebe amanhã o ISMAI,
cumprindo o jogo em atraso da primeira jornada. Vitória coloca bracarenses no topo da tabela com os
mesmos 20 pontos de Sporting e Benfica e mais um que o FC Porto.

DR

Treinador Carlos Resende e pivot Ricardo Pesqueira fizeram antevisão do jogo com o ISMAI
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LUÍS FILIPE SILVA

O ABC recebe amanhã 
(17h00) no pavilhão Flá-
vio Sá Leite o Maia/ISMAI 
em encontro atrasado refe-
rente à 1.ª jornada do cam-
peonato nacional de ande-
bol da I Divisão.

O técnico Carlos Resen-
de assume o favoritismo 
para o confronto com os 
maiatos e apela ao público 
academista que compareça 
em massa e ajude a recriar 
o ambiente vivido no jogo 
frente ao Sporting.

«Trabalhamos diaria-
mente para proporcionar 
bons espetáculos. Os pon-
tos do ISMAI valem a mes-
ma coisa do que os pon-
tos do Sporting. Ganhar ao 
Sporting e não ganhar ao 
ISMAI seria danoso.

O que interessa é ven-
cer e jogar bem, até por-

que as duas coisas estão 
na maior parte das vezes 
interligadas.

Iremos dar um bom es-
petáculo desportivo e as 
pessoas que vierem não 
se vão arrepender», des-
tacou o técnico do 
ABC.

Carlos Re-
sende lem-
brou o am-
biente pro-
porcionado 
nas bancadas 
frente ao Spor-
ting «onde ficou 
bem patente a importân-
cia que o público assume 
nos jogos» para chamar os 
adeptos academistas ama-
nhã ao Flávio Sá Leite.

«Se vencermos estes 
dois jogos antes da para-
gem, atiramos adversários 
para trás de nós e isso será 
importante».

«Jogo com ISMAI vale os mesmos 
pontos do que com o Sporting»

Carlos Resende e Ricardo Pesqueira

LUÍS FILIPE SILVA

ABC 
quer colar-se ao grupo de equipas que está na frente do campeonato 
de andebol

ABC RECEBE AMANHÃ OS MAIATOS EM JOGO QUE ESTAVA EM ATRASO DA 1.ª JORNADA

Pesqueira: 
«Não são 
favas contadas»

Já Ricardo Pesqueira, 
herói do triunfo frente 
ao Sporting, salienta que 

o jogo de amanhã, ante o 
Maia/ISMAI «não são favas 
contadas» para o ABC, por 
isso, pede também «uma 
casa bem composta» para 
ajudar os academistas a 

chegar ao triunfo.
«O ISMAI tem uma equi-

pa muito jovem, com um 
guarda-redes experien-
te de nível internacio-
nal.  Será um jogo difí-

cil mas no plano teórico 
temos que nos declarar 
como favoritos e provar 
isso dentro das quatro li-
nhas», sublinhou Ricardo 
Pesqueira.

Página 6



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 10,88 x 0,78 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 50329149 18-10-2013

• ABC confiante para jogo frente ao ISMAI
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:.: João Ferraz: «Lutar pela primeira vitória na Champions» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=849461

/

 
Depois da excelente réplica dada no Dragão Caixa aos alemães do THW Kiel, o recinto dos
pentacampeões nacionais volta a engalanar-se, domingo (14 horas), para a receção aos franceses do
Dunkerque, naquele que será o jogo teoricamente mais acessível para uma vitória do FC Porto, em
duelo da 4.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Na conferência de imprensa, que serviu para
lançar o jogo, João Ferraz, lateral-direito do clube da Invicta, apresentou um discurso ganhador,
naquela que será uma das maiores oportunidades para a sua equipa pontuar e sair do fundo da
tabela:"Sabemos que, nesta competição, nenhum adversário é acessível, mas estamos confiantes.
Vamos lutar para ganhar e tentar alcançar a primeira vitória na Liga dos Campeões. É a nossa estreia
nesta prova e temos defrontado grandes equipas, com grandes jogadores, pelo que não nos podemos
sentir frustrados. Temos feito boas exibições, mas falta-nos uma vitória. Jogamos em casa e, quando
jogamos diante dos nossos adeptos, podemos bater qualquer que seja a equipa." THW Kiel visita
Kielce O jogo grande da 4.ª jornada do Grupo B disputa-se amanhã em Kielce, cidade polaca que
recebe o THWKiel, num embate entre, respetivamente, o 3.º e 4.º classificados da edição transata,
que definirá o líder da série. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 , 18 outubro de 201303:31
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC não resistiu ontem, ao
Benfica, trazendo da Luz uma
derrota, por 29-23, mantendo a
quinta posição e gorando a hipó-
tese de chegar à liderança, em-
bora tenha ainda um jogo em
atraso, que acerta neste sába-
do, em casa, o jogo referente à
primeira jornada, frente ao
Maia/ISMAI.

Ontem, os benfiquistas, com o
seu guarda-redes Vicente Yeste
em bom plano, impuseram-se na
primeira parte, atingindo ao in-
tervalo uma vantagem de seis
golos (15-9). 

Na segunda parte, e apesar de
ter visto Ricardo Pesqueira ex-
pulso com um cartão vermelho
por carga violenta sobre Carlos
Carneiro, os bracarenses conse-
guiram parciais de golos suces-
sivos e foram reduzindo para
uma diferença de três (20-17),
com vinte minutos para jogar,
depois para apenas dois golos

(22-20), já com menos de um
quarto de hora para jogar.

O Benfica voltou a dilatar  e os
bracarenses insistiram em redu-
zir mas na ponta final os encar-
nados conseguiram gerir o avan-

ço. 
Ainda ontem ontem, a contar

para a oitava ronda, o Sporting
venceu no Pavilhão Paz e Ami-
zade, em Loures, o Maia-Ismai.
A jornada, que teve antecipado

jogo FC Porto-Madeira Sad (33-
27), prossegue sábado com os
encontros Avanca-Fafe, Águas
Santas-Sp. Horta e encerra no
domingo o Belenenses-Passos
Manuel.

ABC sai da Luz com derrota
e acerta sábado o calendário 
BENFICA VENCEU ABC ontem, por 29-23, em jogo a contar para a oitava ronda do campeonato
nacional Andebol1. Ao intervalo, os “encarnados” já ganhavam por 15-9.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC
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ANDEBOL
ABC perde na Luz 
e falha assalto 
ao topo da tabela
Pág. 30
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Coimbra acolhe jogo entre
Portugal e Montenegro
Aposta Selecção nacional quer contrariar o poderio montenegrino no jogo
que terá lugar no dia 27 de Outubro no Pavilhão Multidesportos pelas 15h00

André Freixo

O Pavilhão Mário Mexia, em
Coimbra, receberá, no próximo
dia 27 de Outubro às 15h00,
uma espécie de David contra
Golias do andebol feminino eu-
ropeu. No papel de Golias, a po-
derosíssima selecção de Mon-
tenegro, actual campeã da Eu-
ropa, e, na pele de David, a se-
lecção portuguesa. Um “David”
que promete «dar o melhor»
pela voz da capitã de equipa
Ana Seabra e «dignificar as co-
res do país com a motivação
necessária a um encontro deste
género», afirmou o técnico
João Florêncio. 

A partida corresponde à 2.ª
jornada da qualificação para o
Campeonato da Europa de
2014 e o seleccionador nacio-
nal apontou, na conferência de
imprensa de ontem, as armas
que deverão ser utilizadas pe-
las portuguesas para contrariar
o favoritismo das montenegri-
nas: «Somos mais pequenos e
menos fortes que elas, mas so-

mos tão rápidos e mais criati-
vos, é isso que teremos de tra-
balhar para aproveitar». Cons-
ciencializado de que «será
muito difícil», João Florêncio
não vira a cara a luta e declarou
ter «jogadoras com potencial
e experiência» para fazer frente
à potência do andebol femi-
nino que emergiu da antiga Ju-
goslávia. 

«As condições do pavilhão
são excelentes e a partida ser
cá reflecte que esta região pre-
tende apostar forte no desen-
volvimento do Andebol». A de-
claração pertenceu a Ulisses
Pereira, presidente da Federa-
ção de Andebol de Portugal, e
serve de base para fundamen-
tar a razão pela qual o jogo se
realiza em Coimbra. 

Nuno Vicente, representante
da Câmara Municipal de
Coimbra, exortou ser «um
enorme prazer receber jogos
deste calibre» e deseja que ha-
jam «muitos adeptos» a deslo-
car-se ao Pavilhão Multides-
portos para ver jogar a equipa
das quinas.

Associação de Coimbra
promete competição

António Sousa não falou du-
rante a conferência de im-
prensa, mas o Diário de Coim-
bra quis saber quando é que
existirão competições de an-
debol, nos vários escalões,
para as equipas do distrito. O
líder da Associação de Ande-
bol de Coimbra apontou a
«médio prazo» e confirmou:
«A aposta, por agora, é recu-
perar alguns clubes à imagem
do que se fez com o ACM». Em
termos de competição, o mini-
andebol deverá ser o sub-tipo
da modalidade em que a
aposta mais se fará com o iní-
cio das competições jovens
que António Sousa espera ter
até ao escalão de sub-17, os ju-
venis. |

FIGUEIREDO

António Sousa, Nuno Vicente, Ulisses Pereira, João Florêncio e
Ana Seabra lançaram o jogo

Andebol
Jogo internacional
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AC Lamego vai disputar
a 2.ª eliminatória da Taça 
de Portugal em Ilhavo
Silvino Cardoso

ANDEBOL Já foram sortea-
dos os jogos correspondentes
à 2.ª eliminatória da Taça de
Portugal-Zona 2 em que, do
distrito, apenas o Andebol
Clube de Lamego se mantém.  

O Académico de Viseu foi
afastado na primeira elimina-
tória disputada no passado dia
6 por falta de comparência ao
jogo, em casa, frente ao Estar-
reja sendo-lhe atribuída a der-
rota por 15-0. 

O Andebol Clube de Lamego
logrou a passagem à 2.ª elimi-
natória por ter eliminado, no
seu reduto, o SIR 1.º de Maio

(Marinha Grande) por 23-18.
O conjunto lamecense vai

agora ter de jogar a presença
na eliminatória seguinte no re-
duto do Ilhavo Andebol Clube
(Aveiro). A formação da capital
do Douro Sul não vai ter uma
tarefa fácil, mas tem capacidade
para dar a volta por cima e re-
gressar a casa com mais uma
eliminatória ultrapassada. |

Jogos da Zona 2
CCR Fermentões-SC Salg. 08
CDC Santana-Académico FC
AD Sanjoan.-CD Xico Andebol
Ílhavo AC-AC Lamego
CD S Bernardo-AD Amarante
Arsenal C. Devese-CS Marítimo
GC Santo Tieso-Estarreja AC
FC Gaia-FC Infesta
CD S Paio Oleiros-AA S. Mamede
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Juvenis lamecenses fazem
parte do grupo que lidera
Andebol Ainda só com vitórias o Andebol Clube de Lamego
está com o Dragon Force/FC Porto e Colégio dos Carvalhos
na luta pelo apuramento para a segunda fase e tentar a do título
Silvino Cardoso

Ao vencer, pela margem mí-
nima, em casa a difícil equipa
do ABC Braga Andebol “SAD”
o Andebol Clube de Lamego
ultrapassou mais um difícil
obstáculo na luta pelos lugares
de apuramento para a disputa
da segunda fase, contra equi-
pas que na época passada con-
seguiram esse desiderato. 

O resultado final (26-25) no
Pavilhão Álvaro Magalhães,
em Lamego, demonstra bem
como foi renhida a discussão
dos três pontos. Os lamecen-
ses estão no bom caminho
para poderem assegurar uma
posição de destaque, embora
ainda seja cedo para emban-
deirar em arco. 

Como se esperava no dérbi
da região a Escola de Andebol
de Moimenta da Beira não se
deixou surpreender em casa
pelo Núcleo de Andebol de Pe-
nedono. 

A formação moimentense

foi, na época passada, o
'bombo' da festa, mas este ano
está a desforrar-se obtendo ex-
celentes resultados e à sua
frente na tabela classificativa
só está o trio liderante. A expe-
riência ganha na temporada
anterior está a dar frutos e de-
nota o trabalho importante

que os dirigentes da Escola
têm vindo a fazer. 

Quanto ao Núcleo de Ande-
bol de Penedono as coisas não
estão a correr como o desejado
e as cinco derrotas já sofridas
dão a ideia de há muito traba-
lho a fazer para entrar no ciclo
das vitórias. Ocupando a úl-
tima posição, ao NA Penedono
interessa sair desse lugar o
mais rápido possível, entrando
no ritmo das vitórias. 

Na próxima jornada o con-
junto penedonense vai entrar
em novo dérbi regional, preci-
samente contra o Ginásio
Clube de Tarouca e não será
fácil vencer. Mas a jogar em
casa o NA Penedono acaba por
ter cinquenta por centro de hi-
póteses de vencer. Ao clube ta-
rouquense também interessa
ganhar, porque em cinco jor-
nadas apenas venceu numa e
empatou noutra, o que quer
dizer que está longe do que foi
na temporada transacta. 

A Escola de Andebol de Moi-

menta da Beira tem tudo para
voltar a vencer apesar de se
deslocar ao reduto do Salguei-
ros 08. Já demonstrou que tem
equipa para vencer qualquer
adversário e ganhar em Para-
nhos não será nenhuma sur-
presa. |

ANDEBOL

Resultados 
Col. Carvalhos-Gond. Cult.       28-14
GC Tarouca-Boavista FC            26-26
EA Moim. Beira-NA Pen.            29-25
Drag. Force/FC Porto-Salg.      42-24
AC Lamego-ABC Braga               26-25
                                               J      V    E     D        M-S         P
D.Force/FC Port.  5       5    0      0    208-92  15
Col. Carvalhos        5       5    0      0  202-10715
AC Lamego               5       5    0      0  144-12015
EA Moimª Beira     5       3    0      2  150-14411
ABC Braga "B"       5       2    0      3  135-143  9
GC Tarouca               5       1    1      3  113-156  8
Boavista FC               5       1    1      3  115-168  8
Gond. Cultural        5       1    0      4  123-151  7
SC Salgueiros 08  5       1    0      4  130-183  7
NA Penedono         5       0    0      5  114-170  5

Próxima jornada
Gondomar Cultural-Boavista FC,
Colégio Carvalhos-AC Lamego,
ABC Braga “B”-Dragon Force/FC
Porto, Salgueiros 08-EA Moi-
menta da Beira, NA Penedono-
GC Tarouca.

Juvenis do Sporting de 
Lamego em destaque
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ABC derrotado na Luz

Nuno Grilo marcou oito dos 23 golos do ABC

JOSÉ EDUARDO

O ABC de Braga somou, 
ontem, a segunda derro-
ta no campeonato nacio-
nal seniores masculinos 
de andebol ao perder por 
29-23 frente ao Benfica, em 
encontro da oitava jorna-
da da prova, disputado no 
Pavilhão da Luz.

Uma derrota que come-
çou a desenhar-se desde 
muito cedo, uma vez que 

os benfiquistas chegaram 
ao intervalo já com seis 
golos de vantagem (15-9), 
média que se manteve para 
a segunda parte, período 
em que as equipas marca-
ram 14 golos cada.

Com esta derrota o ABC 
passou para a quarta po-
sição, com 17 pontos, en-
quanto o Benfica, com 20, 
reparte a liderança com o 
Sporting. No entanto, os 
bracarenses têm menos 

DM

Nuno 
Grilo, pelo ABC, e José Costa, pelo Benfica, 

marcaram 
oito golos cada 

um

ANDEBOL

um jogo disputado.
Também ontem, o Spor-

ting bateu o Maia por 
37-24, enquanto o FC Por-
to já tinha realizado o seu 
jogo desta ronda (no dia 6), 
frente ao Madeira, a quem 
venceu por 33-27.

O restante da jornada 
disputa-se sábado, com o 
Fafe a visitar o Avanca e 
o Águas Santas a receber 
o Horta, e domingo (Bele-
nenses-Passos Manuel).

No jogo de ontem, Nuno 
Grilo, com oito golos, foi 
o melhor marcador do 
ABC, seguido de Fá-
bio Antunes, com 
seis, enquanto 
pelo Benfica, 
foi José Cos-
ta a destacar-se 
com oito golos 
marcados.

As equipas alinharam 
e marcaram:

Benfica: Vicente Yeste, 
Hugo Lima, Tiago Perei-
ra (1), João Pais (2), Bo-
naparte, Cláudio Pedroso 
(4), Paulo Moreno, Da-
niel Chernov, Carlos Car-
neiro (5), António Areia 
(2), Miguel Ferreira, Elle-
dy Semedo (3), José Cos-

ta (8), Inácio Carmo, Da-
rio Andrade (2) e Álvaro 
Rodrigues (2).

ABC: Humberto Gomes 
(Bruno Dias); Fábio Antu-
nes (6), Hugo Rocha, Pedro 
Marques (4), Carlos Siquei-
ra (3), Ricardo Pesqueira, 
Carlos Martins, Nuno Gri-
lo (8), Tomás Albuquerque 
e João Pinto (2).

Seleção regressa
ao trabalho

A seleção de andebol 
de Braga tem nova ses-

são de trabalho no dia 
21 de outubro, 

a partir das 
20h00, no Flá-
vio Sá Leite, 
e nela marca-
rão presença 

os atletas:
Xico Andebol: 

Ricardo Ferreira, Pe-
dro Roque e Francisco Ma-
galhães.

AC Fafe: José Lemos e 
João Torgal.

ABC: Filipe Costa, João 
Rafael Peixoto, Oleksandr 
Nekrushets, André Gomes, 
Lucas Ferrão, Rui Ferreira 
e Alexandre Pinheiro.

AAPL: João Fernandes.
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• ABC perde com Benfica

Página 21



A22

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,57 x 5,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50306595 17-10-2013
7 Andebol.Marítimo vai des-

locar-se ao Minho, para de-
frontar o Arsenal de Devesa.
Assim determinou o sorteio
da 2.ª eliminatória da Taça de
Portugal, emmasculinos,
cujo as equipas do primeiro
escalão apenas entram na
próxima ronda. O jogo no Pa-
vilhão Sá Leite, em Braga,
será a dois de Novembro, pe-
las 18h00.
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