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ANDEBOL 

Montenegro perto da surpresa 
Seleção de Ijubomir Obradovic 

perdeu com a Dinamarca (28-30) 
no Europeu 

A Dinamarca está na fase princi-
pal do Europeu da Polónia, após ba-
ter o Montenegro, 30-28, em parti-
da arbitrada pelos portugueses 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca. A 
formação dos Balcãs, orientada pelo 
ex- técnico do FC Porto, Ljubomir 
Obradovic, vencia ao intervalo (16-
-14), mas acabou traída na parte fi-
nal quando° resultado registava em-
pate a 28 golos e mais tarde ao não 
conseguir empatara 29. Assim, Hun- 

gria, Rússia e Montenegro irão de-
cidir quem acompanha os dinamar-
queses, depois da vitória russa sobre 
os magiares, 27-26, neste grupo D. 
No C, a Espanha conseguiu empate 
a 24 golos frente à Eslovénia in ex-
tremis os eslovenos venciam e ti-
nham posse de bola a 30 segundos 
do fim, mas um roubo de bola per-
mitiu a igualdade a Cristian Ugalde, 
ponto que pode ser determinante 
para a qualificação. É que a Alema-
nha bateu a Suécia 27-26 e ambas so-
mam dois pontos, contra um dos es 
lovenos A última jornada decidirá os 
três conjuntos que se apuram: H.C. 
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Infantis
AC Vermoim em testes com o Xico Andebol
As equipas infantis masculina e feminina de andebol do Andebol Clube
de Vermoim visitaram domingo os vimaranenses do Xico Andebol em dois
encontros amigáveis englobados na estratégia de desenvolvimento dos es-
calões mais jovens do clube. Foi uma oportunidade de contacto com a com-
petição para estas jovens formações e ainda para o trabalho dos jovens téc-
nicos Mélanie Oliveira e Joao Ferreira também eles atletas da formação e
agora técnicos do Andebol ACV.

§andebol
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Sérgio Loureiro

O São Bernardo repetiu o triun -
fo averbado na jornada inau-
gural, frente à formação B do
FC Porto, mas ao contrário des -
se primeiro “round”, onde ob-
teve uma vantagem de seis go-

los (34-40), no Dragão Caixa, a
turma orientada por Ulisses Pe-
reira experimentou mais difi-
culdades como atesta o resul-
tado final (34-32). A equipa
aveirense iniciou a partida
com uma toada forte, arrojada
e com uma linha defensiva
concentrada, sem dar aber-
tura às entradas do opositor.
Não por isso de estranhar que,

num ápice, chegasse a uma
vantagem de cinco golos (7-2),
que obrigou Tiago Gama a pa-
rar o cronómetro quando es-
tavam jogados apenas 7m44s.

A reacção portista, ainda as-
sim, demorou a surgir. Muito
por culpa de um João Pinho
que “enchia” a baliza. Rui Fer-
reira, do lado contrário, man-
tinha a sua equipa em jogo,
com remates de primeira linha
que permitiram a tal reacção a
partir dos 12-7.

Paulatinamente, o FC Porto
B encurtou distâncias, Ulisses
Pereira sentiu isso e parou,
também ele, o jogo (12-12). O
equilíbrio estava reposto e, as-
sim, se manteve até ao inter-
valo (14-14).

Tal como no início, o São
Bernardo fez dois golos de en-

trada (16-14), mas seria o FC
Porto B a mostrar mais atitude
e, ao minuto 36, chegaria mes -
mo à liderança (16-17). Motivos:
perdas de bola do São Bernar -
do, em situações de contra-ata-
que, e a entrada de David Sou -
sa para a baliza portista.

A toada manteve-se durante
largos períodos, mas o São
Bernardo soube tirar proveito
das exclusões, por dois minu-
tos, de José Gomes e Eduardo
Mendonça. Recuperada a fren -
te no marcador, a margem de
dois golos foi quase sempre
uma constante que nem o des-
conto de tempo de Tiago Ga -
ma, aos 52m42s (29-27) foi ca-
paz de anular.

Num jogo com arbitragem
positiva, vitória justa da melhor
equipa, que fica com a moral

em alta para o jogo grande de
amanhã, também em São Ber-
nardo, diante da Académica de

São Mamede, actual terceira
classificada, a partir das 21.30
horas. |

São Bernardo mantém-se
na luta pelo topo
Êxito A formação aveirense somou novo triunfo, diante do Porto B, mostrando
estofo de campeão. Os lugares de pódio continuam ao alcance

SÃO BERNARDO                        34

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos (2), Ulisses
Ribeiro (5), Tiago Portas (4), Rafael
Marques (5), Leandro Rodrigues (3) e
Daan Garcia (2) - sete inicial - Rui Silva;
João Esteves (2), Hélder Carlos (2), Au-
gusto Pereira (4), Jorge Justino (1),
Diogo Taboada (2), Sérgio Gouveia (2),
João Oliveira e João Mieiro.

FC PORTO B,                                  32

Treinador: Tiago Gama.
Alejandro Carrera; Bruno Landim (1),
Rui Ferreira (11), Ruben Ribeiro (9),
Leonel Fernandes (1), Eduardo Men-
donça (5) e Tomás Barbosa - sete inicial
- David Sousa, Alexandre Moreira,
Miguel Salgado (1), Gonçalo Ferreira
(1), Diogo Coelho e José Gomes (3).

Pavilhão da Aldeia Desportiva de São Bernardo. Assistência: cerca de 100 espec-
tadores.Árbitros: Rui Almeida e António Oliveira.  Ao intervalo: 14-14.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Rafael Marques acertou cinco vezes na baliza portista

PAULO RAMOS
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Ricardo Fonseca e Duarte Gomes em pleno treino dos árbitros no Europeu. 

Madeirenses em estreia 

no Europeu de andebol 
A dupla internacional madeirense 
Duarte Santos e Ricardo Fonseca 
estreou-se ontem no Campeonato 
da Eurpa de andebol masculino 
que se está a disputar em Gdansk, 
na Polónia. 

Os árbitros madeirenses foram 
nomeados para apitar o jogo Dina-
marca-Montenegro, relativo à se-
gunda jornada do grupo D, e que se 
jogou ao início de ontem. 

Duarte e Ricardo fizeram assim 
a sua estreia no Europeu, onde am-
bicionam ir o mais longe possível,  

quiçá serem escolhidos para apitar 
a final do campeonato que se dis-
puta no dia 31 de Janeiro. 

Marítimo vence Boavista 
Ainda no andebol, de referir que o 
título do artigo publicado ontem na 
nossa edição "Marítimo perde no 
andebol" não corresponde à verda-
de, tal como é referido ao longo de 
todo o texto, uma vez que os ver-
de-rubros venceram o Boavista por 
23-20. Ao clube e aos nossos leito-
res as nossas desculpas. 
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ANDEBOL 

Dinamarca vence 
de novo e apura-se 
***Com uma vitória aperta 
da sobreMontenegro, seleção 
orientada por Ljubomir Obra-
dovic, a Dinamarca alcançou 
o segundo triunfo no Europeu 
de andebol e tornou-se no ter-
ceiro país, depois de França e 
Polónia, a qualificar-se para a 
fase seguinte. Nesta jornada, 
a Espanha só conseguiu empa-
tar nos dois minutos finais, re-
cuperando de dois golos de  

desvantagem, e nos outros 
dois jogos verificou-se o mes-
mo resultado - 27-26 -, com 
Alemanha e Rússia a obterem 
a primeira vitória. 

RESULTADO'. 
GRUPCIA 
Espanha-6~1a 24-24 

Alemanha-Suécia 27-26 

GRUPO 

Montenegro-Dinamarca 

Rússia-Hungrla 

213-30 

22 26  Dinamarca festeja o apuramento para a fase seguinte 
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EUROPEU DA POLÓNIA 

Espanha salva 
empate de ouro 
eZ As surpresas começaram a 
acontecer no Europeu da Poló-
nia, pois de certo a Espanha, 
bronze na última edição, não 
esperava tantas dificuldades na 
2' ronda do Grupo C, quando 
salvou um empate (24-24) 
frente à Eslovénla, que tinha 
posse des bota nos últimos 30 
segundos. Mas um roubo de 
bola resultou num contra-ata-
que marcado por Ugalde, que 
poderá valer ouro quanto à 
passagem à segunda fase. 
Quem não aproveitou foi a 
Suécia, que perdeu (26-27) 
com a Alemanha, deixando os 
espanhóis nol9 lugar (3 pts.). 

No Grupo D, lidera (4) a Di-
namarca, vice-campeã, que 
bateu (30-28) Montenegro. 
com  arbitragem conduzida por 
Duarte Santos e Ricardo Fon-
seca. Já a Rússia somou a pri-
meira vitória (27-26), ao sur-
preender a Hungria. o 

Página 6



A7

  Tiragem: 73560

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62738023 19-01-2016

 

RESULTADOS 
DO FIM DE SEMANA 

›; e. 

 

29  ~o 
km Nate, XI jornada Boasista-FertnentõN, »35, 
Istarreia-Manbmo, 29-30, S. Benutbfi Porto 8, 34-
32, Moias-Santo riso, 26-25, Xito Andebdksenal, 
2426, Sanranense-S. Pa10 Oleiros, 26-25, F( Cara-Ac 

Mamede,1920.  

ChimilkaAcc 1.9  Santo Teso, 38 ris; 2.9  Arsenal, 38, 3,9  
h. S Marrlede, 35, 4 9  FC Gata, 33; 5.9  S Bemardo, 31, 
6.9  MarIbmo, 28; 79 Fermentões, 27; 8.9  Modeus, 25, 
9.9  Sanpanense, 24; 10.9  K Pato 13, 23;119 Estatela, 
23;12? )(im Andebol, 22,13.º S. Paio Oletros, 21;14.' 
BoavIsta, 13 
tare Sul, atillorrada : Torreense-Carrões, 20-25, 8en 
fica B1 9  Dezembro, 33-26; Stmana-lisavo, 43-14; Alma-
da-Bersavente, 27-27; tine lotares, 23-15, V Setubal-
~emes, 3426, Boa ~o Nonato, 26 20 

01~1.9  Boa Hcia, 41 pts; 2.9  V Setúbal, 36; 39 
sornaria, 34; 4.9  Manens43, 33; 5.9  Benfica 8, 32; 6.9  Ju• 
ve lis, 31; 7.9  Benavente, 31, 8.9  alto Moiro, 30, 9 9  Ca-
mões, 30; 10.91.9  De.zemao, 20;11 9  Torrense, 20, 12 9  
Almada, 17; 13.9  loures,17; 14.9  ilhas°, 16. 

1.9  laiiskterrietra 

1160instic Alavanum-St9  Joana, 31-24; Assomada-
Matagais, 2431; Npendroada-Passos Manuel, 28,16 
Oiollwke 1 Maderra SA0,45125, 2 9  Alavanum, 42, 
3.9031. (»ma, 40, 4 9  Cot João Barros, 36, 5.9  Westars, 
34; 6.9  Spárts Madetra, 30, 7 9  ksanada, 28, 8 9  teça, 
27; 9 9  St9  Joana, 23; 10.9  Juw trs, 20. TI 9  ~orada, 
20, 12 Q Passos Manuel, 19. 

BASQUETEBOL 

7adittaLle,13.1jomada Ginása-Baburn, 66-79; Es 
gueira-Sampaense, 7667; Vasto da Gama-Oragon For-
ce, 82-77, San alhos-Guiões, 51-77. 
OffielloçAx 1.9  lialxrn 26 as; 2 9  Sangalhos, 20; 3.9  
Drawn Fone, 19, 4.9  Guiroaó, 19; 5.9  V. Gama, 19, 69 Cr 
násio, 18, 7 9  Sanr.xnse,18, 8  9  Esgueira, 17 
13.9jomadit AliénarEstonl, 77-55. Bendita B Barrei en 
se, 87 73 
Oeuloçãx 19  Tateia Bwket, 73 pts, 2 9  Benka 8, 22, 
3 9  Angra8akel 21, 4 9  Métr.°, 20, 5 9  areverse, 19,  
6.9  Estai Basket, 18; 79 Belenenses, 17; 89 kaderne, 16 

Taça de Porkiggl Feriara 
011ealoodeint CA8 Madeira-Vaps, 72-54. 

Atádérraco-Oke5, 4655; lou!ada{I 
'cotos, 6870; U Spcibva-CDESSA, 7857, 01B Madeo-,1 
Tons Novas, 9 de feffireiro 

BOQUEIE EM PATINS 

Taça de Portugal 2.9  eírninabtra 

Zona Noir Vila PraktTartkrne, 810, Cdplhares (T'; • 
+ra, 8 7, Mealhada-CuNàes, 54, Mannhénsé •••hréda. 
8 2; PPIldfiel-Paço de Re, 4-5, k. Ferra-Pessegueiro vuu 
ga, 2-1. 
ZonaSukCastrense~,3•B; 8c~s Tigres, 
2-14; EribuncamentAavant66,2: Mtlithes.CP Bela, 61, 
MarlimoSesintra, 16; CaregadoGrándola, 3 

TÉNIS DE MESA 

0~ mascuina 

jateata Toledos-Cuilabreu, 4-1, Juv. Sanguedo, 
2-3; Srating-Ponta do Pargo, 40 

13.*Iontiela luncal-Gudhabreu, 40, SportingSão Ro 
que, 40; Jus. Sanguedo-Ponta cio Pargo, 40 

Orelkapbx 1.9  Sportrg, 41 pts, 2.9  Junta!, 26, 39  fole 
dos, 26; 49 Benfica, 24; 5.9  São Roque, 18; 6.9  Guilha 
breu, 16; 79 Novelense, 15; 8.9  Juv. Sanguedo, 14; 9.9  
Ponta do Pargo, 12, 10.9  V. Setúbal 0. 

RAGUEBI 

I.* ~sio mascara 

ai ima& Benkt-Caldas, 4321, Via da Mola-San-
tarém, 24-21, CR Ésrra-Sào Miguel 66-0, V Setúbal-
montrnor o Novo, 14-61; SP301169-CB Tema), 15 17  
Omikwate 19 Montemao-No4), 46 pts, 2.9  CR Evo 
ra, 40; 3.9  Santarém, 32; 4 9  8enfxa, 28; 5.9CR Temia>, 
28; 6,9  V. Setúbal, 22; 7.9  Via da Moita, 17, 8.9  Soai»), 
11; 9.9  São Miguel, 11; 10.9  Caldas, 3. 

VOLEIBOL 
2.1Dhisio masaina 

MIMA, telornadir Arnares-Famalrense, 0-3, VC Vra- 
na 3-1 
OffilloOlox 1.9  VC Viam, 19 pe.: 29 Famakerze, 19, 
39 Santo firso,12; 49 Guerraes, 3, 5.0  Arndfes, 

Mde C„118~ Manbrno-CN Grásbca, 0 3 a• 
jormer CV listea-CV Oeiras, 0-3, MarIbmo-CN Ginás-
&a, G 3 

Orillople: 1 g CN Canásbca, 28 pts; 2.9  CV Oewas, 15, 
3.9  CV lisboa, 11, 49 Marítimo, 6. 
1. Divido leninina 
14.6  Icenedw Belenenses-Ribeirense, 1 3, Santo Teso 
leaões, 0-3, Castelo da Maa-Porto Vaa, 1-3; Boarsia 
bc Pedro Eanes lobato, 3-0, Lustiona-GueiBes, 31, 
Sp Braga-Attébco VC, 0-3 
Oalellegplim 1.9  Porto vota, 53; 2.g ;reboá vC, 46, 3 9  
tacões, 45, 4 9  lusófona, 30; 5.1113~ 29, 6 Be 
lenenses, 26, 7 Sp Braga, 24; 8.9  Ribeieense, 24; 9 
Esc. Pedro lobato, 21,10.9  Castelo Maia, 17; 11 9  Lua 
fàes, 12, 12.9  Santo Tuso, O. 
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ANDEBOL 

"Duas ou três pessoas 
não foram corretas" 
Cláudio Pedroso 
aproveitou saída do 
Benfica para brilhar 
no Madeira SAD 

ALEXANDRE REIS 

EM O lateral -direito Cláudio Pe-
droso rumou ao Madeira SAD no 
inicio da época, depois da 'limpe-
za de balneário' no Benfica, com 
quem tem ainda vínculo de duas 
épocas. Mas a produção não des-
ceu, bem pelo contrário. O arti-
lheiro, de 29 anos, é o segundo 
melhor marcador do campeona-
to, com 132 golos (média de 7,3), 
tendo sido peça importante para 
vencer (29 - 28) o Sporting no me-
lhor resultado até agora da equipa 
do Funchal. 

"Estou contente por estar no 
Madeira SAD. Obviamente, as ra-
zões que me trouxeram não foram 
agradáveis. Mas, por vezes, é bom 
acontecer uma coisa má, para vi -
rem duas boas. Está tudo a correr 
bem, tanto a nível individual 
como coletivo. Não posso estar 
ressentidó como Benfic a, pois em 
12 anos [ganhouumCampeonato, 
duas Supertaças, duas Taças da  

Liga e uma Taça de Portugal] tra-
balhei com pessoas que me res-
peitaram. Não posso dizer o mes -
mo de duas ou três pessoas, que 
não foram corretas. Mas oçiespor -
to é mesmo assim e há que virar a 
página. Não digo os nomes porque 
não quero dar-lhes importância. 
Estou focado no Madeira SAD ete- 

nho de agradecer às pessoas que 
acreditaram em mim." 

Cláudio Pedroso, que marcou 8 
golos aos leões, avisa aconcorrên - 
cia: "Foi umresultado importan-
te, sabendo que era difícil ganhar a 
um dos grandes. Mas acreditá-
mos. Quem sabe não seremos a 
surpresa do playoff?" o 
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O lateral-direito Cláudio Pedroso rumou ao Madeira SAD no início da época, depois da 'limpeza de
balneário' no Benfica, com quem tem ainda vínculo de duas épocas. Mas a produção não desceu, bem
pelo contrário. O artilheiro, de 29 anos, é o segundo melhor marcador do campeonato, com 132 golos
(média de 7,3), tendo sido peça importante para vencer (29-28) o Sporting no melhor resultado até
agora da equipa do Funchal. "Estou contente por estar no Madeira SAD. Obviamente, as razões que
me trouxeram não foram agradáveis. Mas, por vezes, é bom acontecer uma coisa má, para virem
duas boas. Está tudo a correr bem, tanto a nível individual como coletivo. Não posso estar ressentido
com o Benfica, pois em 12 anos [ganhou um Campeonato, duas Supertaças, duas Taças da Liga e
uma Taça de Portugal] trabalhei com pessoas que me respeitaram. Não posso dizer o mesmo de duas
ou três pessoas, que não foram corretas. Mas o desporto é mesmo assim e há que virar a página. Não
digo os nomes porque não quero dar-lhes importância. Estou focado no Madeira SAD e tenho de
agradecer às pessoas que acreditaram em mim." Cláudio Pedroso, que marcou 8 golos aos leões,
avisa a concorrência: "Foi um resultado importante, sabendo que era difícil ganhar a um dos grandes.
Mas acreditámos. Quem sabe não seremos a surpresa do playoff?" Autor: Alexandre Reis
 
 07h23
 
Alexandre Reis
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Cláudio Pedroso: Benfica? Duas ou três pessoas não foram corretas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-01-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/claudio_pedroso_benfica_duas_ou_tres_pessoas_nao_foram_corret

as.html

 
07:23 . Record
 
 Pedroso não guarda ressentimentos da Luz
 
 Por Record
O lateral-direito Cláudio Pedroso rumou ao Madeira SAD no início da época, depois da 'limpeza de
balneário' no Benfica, com quem tem ainda vínculo de duas épocas. Mas a produção não desceu, bem
pelo contrário. O artilheiro, de 29 anos, é o segundo melhor marcador do campeonato, com 132 golos
(média de 7,3), tendo sido peça importante para vencer (29-28) o Sporting no melhor resultado até
agora da equipa do Funchal.
"Estou contente por estar no Madeira SAD. Obviamente, as razões que me trouxeram não foram
agradáveis. Mas, por vezes, é bom acontecer uma coisa má, para virem duas boas. Está tudo a correr
bem, tanto a nível individual como coletivo. Não posso estar ressentido com o Benfica, pois em 12
anos [ganhou um Campeonato, duas Supertaças, duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal]
trabalhei com pessoas que me respeitaram. Não posso dizer o mesmo de duas ou três pessoas, que
não foram corretas. Mas o desporto é mesmo assim e há que virar a página. Não digo os nomes
porque não quero dar-lhes importância. Estou focado no Madeira SAD e tenho de agradecer às
pessoas que acreditaram em mim."
Cláudio Pedroso, que marcou 8 golos aos leões, avisa a concorrência: "Foi um resultado importante,
sabendo que era difícil ganhar a um dos grandes. Mas acreditámos. Quem sabe não seremos a
surpresa do playoff?"
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Ontem, no Pavilhão Flávio Sá
Leite,  o SC Horta resistiu 19
minutos. Depois disso perdeu
argumentos para disputar com o
ABC/UMinho um triunfo que
coloca minhotos  a par de Benfi-
ca e Sporting com 46 pontos. 

Os açorianos, que  criaram
vantagens de 0-1 e 1-2, mantive-
ram a discussão  até  quando fal-
tavam para o interregno 11 mi-
nutos: derradeira diferença
tangencial, com  10-9.  Com
Carlos Martins e Fábio Vidrago,
eficazes nos contra-ataques, e
Hugo Rocha, nos  sete metros, a
turma minhota  foi para o inter-
valo a vencer 15-9.

No segundo período, mesmo
sem o pivot Ricardo Pesqueira,
que sofreu lesão — talvez uma
luxação no ombro, que o levou
ao hospital a equipa bracarense
geriu a contagem, em alguns
momentos beneficiando da in-
competência dos insulares.

Aos 9 minutos da etapa com-
plementar, o ABC/UMinho jo-

gava com seis, por exclusão de
Nuno Rebelo; os bracarenses
atacaram sem guarda-redes, per-
deram a bola e os açorianos nem
com a baliza minhota desguar-
necida aproveitaram o contra-
ataque.

A segunda parte ficou ainda

marcada por lances singulares
como uma assistência involuntá-
ria de João Gonçalves a Fábio
Vidrago e um lance de Wilson
Costa, o guarda-redes açoriano,
que, explorando o adiantamento
de Emanuel Ribeiro, marcou um
golo  de baliza a baliza. 

Nuno Rebelo saiu lesionado.
Apesar da tarde fria e chuvosa,

e de o jogo ter sido agendado pa-
ra sábado, e  devido a dificulda-
des na viagem dos insulares,
adiado tardiamente para ontem,
compareceu público em número
razoável. 

ABC/UMinho alcança Benfica e
Sporting na corrida ao segundo
TRIUNFO SOBRE O SC HORTA permitiu ontem ao ABC/UMinho alcançar, com os mesmos 46 pontos,
Benfica e Sporting, que perderam, em casa, com FC Porto e Madeira SAD.

GERALDO DIAS 

Nuno Rebelo (foto) e Ricardo Pesqueira lesionaram-se ontem

ABC/UMINHO 32
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro (GR),
Fábio Vidrago (4), Hugo Rocha (6), Pedro
Seabra (3), Branquinho (4), Ricardo
Pesqueira, Miguel Sarmento (5),  João
Gonçalves, Carlos Martins (5), Nuno Grilo ,
Nuno Rebelo (3) e  Albuquerque (2). 
Treinador: Carlos Resende.

SC HORTA 18
Nuno Silva e Wilson Costa (GR),  Juan
Pasarin (1), Yosdany Ballard (6), João
Sousa, Tiago Rodrigues, Raifer Noa (3),
Jorge Silva (1), Bruno Castro, Tiago Silva
(1), Yuriy Kostetsky, Afonso Almeida (4),
Wilson Costa (1) e Fernando Dutra (1).
Treinador: Filipe Duque.

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga).
Árbitros Nuno Marques e João Correia
(Aveiro) .
Intervalo 15 - 9.

1.º, FC Porto, 54 pontos;
2.º, Benfica,   46; 
3.º, Sporting, 46; 
4.º, ABC/UMinho, 46; 
5.º, Madeira SAD, 41; 
6.º, Águas Santas, 38; 
7.º, Avanca, 32;
8.º Passos Manuel, 29; 

9.º , Maia ISMAI, 27; 
10.º, SC Horta, 25; 
11.º Belenenses, 24; 
12.º AC Fafe, 24.

classificação

Carlos Resende
“Não altera
rigorosamente nada”
Carlos Resende, o treinador do
ABC/UMinho, questionado se a
igualdade pontual com Benfica e
Sporting muda a perspectiva do
clube bracarense na abordagem
ao campeonato, responde:  
“Iremos procurar fazer o nosso
trabalho, que, em qualquer pavi-
lhão, com qualquer adversário,
passa por procurar vencer. 
Não altera rigorosamente nada,
mas dá melhor imagem do cam-
peonato, surgem equipas como
o Águas Santas a vencer o Benfi-
ca e Madeira SAD a vencer o
Sporting. Isto torna o campeo-
nato mais competitivo. O que es-
tá a furar esta competitividade é
o FC Porto”.

§cabinas
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Marítimo perde no andebol 
O andebol masculino do Maríti-
mo foi ontem ao reduto do Boa-
vista vencer a equipa local por 
20-23 em jogo a contar para a II 
Divisão nacional, zona norte. 

Numa partida bastante equili-
brada os verde-rubros consegui-
ram manter uma vantagem míni-
ma, durante quase todo o encon-
tro que permitiu gerir até final da 
partida. Na primeira parte o con-
junto orientado por Paulo Vieira 
ganhou uma vantagem de três go-
los (7-10) que veio a conseguir 
manter ao longo da segunda par-
te, apesar da boa resposta do ad- 

versário, para fechar o encontro 
com uma vitória por 20-23. 

Com este triunfo os maritimis-
tas ocupam agora o sexto lugar da 
classificação com 28 pontos, me-
nos 10 que o líder Ginásio de san-
to Tirso. 

No confronto com os boavistei-
ros os verde-rubros alinharam 
com: Francisco Silva, André Cor-
reia (3), José Santos (4), Pedro 
Rodrigues, Tiago Rodrigues, 
Márcio Abreu (1), Hugo Freitas, 
Nelson Silva (4), Paulo Moura (7), 
António Franco (1), José Castro e 
Guilherme Nascimento (3). 
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O 
ABC recebeu e
venceu o Sporting 
da Horta por 32-18, 
em encontro da 18.ª 

jornada do campeona-
to de andebol da pri-
meira divisão e regressou 
ao segundo lugar da ta-
bela classificativa, fazen-
do companhia ao Ben-
fica e Sporting, com 46 
pontos cada um, menos 
oito que o comandante 
FC Porto.

Num jogo que se pre-
via fosse (mais ou me-
nos) assim, o conjunto 
academista teve uma tar-
de tranquila no Flávio Sá 
Leite, tendo chegado ao 
intervalo a vencer por 
seis golos (15-9).

Hugo Rocha, com seis 
golos, foi o melhor mar-
cador do conjunto aca-
demista, feito repetido 
por Balladar, por parte 
dos açorianos.

As equipas alinharam 

Vitória "clara" sobre sc horta

ABC regressou ao 2.º lugar

e marcaram:
ABC: Humberto Go-

mes e Emanuel Ribeiro; 
Fábio Vidrago (4), Hu-
go Rocha (6), Pedro Sea-
bra (3), Diogo Branqui-
nho (4), Miguel Sarmento 

(5), Ricardo Pesqueira, 
João Gonçalves, Carlos 
Martins (5), Nuno Grilo, 
Nuno Rebelo e Tomás 
Albuquerque.

Horta: Nuno Silva e 
Wilson Costa; Juanjo Pa-

sarin (1), Balladar (6), João 
Sousa, Tiago Rodrigues, 
Raiufer Noa (3), Jorge Sil-
va (1), Bruno Castro,  Tia-
go Silva (1), Kostetesky, 
Afonso Almeida (4), Wil-
son Costa (1) e Dutra (1).

Hugo Rocha, à esquerda, foi o melhor marcador dos bracarenses
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FUTEBOL

I Liga, 18.ª jornada: Boavista-
Setúbal (20:00 SportTV1).

ANDEBOL

Árbitros madeirenses Duarte
Santos e Ricardo Fonseca no
Europeu de seniores mascu-
linos, na Polónia

CANOAGEM

Madeirense David Fernandes
cumpre estágio em Sevilha.

TODO-O-TERRENO

Apresentação do Campeona-
to Super Trial 4x4 2016 e en-
trega de prémios de 2015, no
auditório/café da FNAC, no
Madeira Shopping, a partir
das 18:30.

Agenda desportiva
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GALA 82 ANOS
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho festejou, on-
tem, o seu 82.ª aniversário, com
a realização da tradicional gala
que reúne a família academista.
O restaurante panorâmico da
Universidade do Minho encheu
com cerca de 200 adeptos, sim-
patizantes, directores, treinado-
res, atletas, patrocinadores, ou-
tras personalidades e amigos,
que se reuniram para celebrar
mais um ano de vida dos acade-

mistas, mas principalmente para
celebrar mais um ano de grandes
sucessos, como foi o último ano,
conforme relembrou o presiden-
te do ABC/UMinho, João Luís
Nogueira: “celebramos aqui um
ano de grande sucesso em que
conquistámos a Taça de Portugal
e a Supertaça. Também conquis-
támos o título nacional em juve-
nis e recentemente um torneio
internacional na Holanda”, des-
tacou, como orgulho, o respon-
sável máximo do clube braca-
rense.

Para João Luís Nogueira, o

ABC precisa de muito apoio, no-

meadamente, neste momento,

“na requalificação do pavilhão

Flávio Sá Leite, já que queremos

ser campeões e o pavilhão tem

que ser homologado para tal.

Além disso, também temos que

trazer a selecção nacional para

Braga e é preciso um pavilhão

com condições para isso”.

Numa cerimónia em que esti-

veram presentes, entre outros,

Rui Vieira de Castro, vice-reitor

da UMinho, Firmino Marques,

vice-presidente da CM Braga,

Sameiro Araújo, vereadora da

CM Braga, José Mendes, secre-

tário de Estado Ajunto e do Am-

biente, Henrique Silva, presi-

dente da Federação de Andebol

de Portugal, e Manuel Moreira,

presidente da Associação de An-

debol de Braga, entre muitos ou-

tros.

A surpresa da noite foi ofereci-

da pelo presidente João Luís No-

gueira, que anunciou a contrata-

ção de um reforço de peso para a

equipa: Pedro Spínola, lateral de

32 anos, que representava o

Sporting é o mais recente refor-

ço dos bracarenses para atacar o

que falta da temporada. O joga-

dor passa a integrar o plantel,

pautando-se como uma mais va-

lia para o grupo liderado por

Carlos Resende, tendo em vista

os lugares de topo.

E foi em enorme ambiente de

festa que os prémios relativos ao

ano 2015 foram entregues aos

atletas, dirigentes, adeptos, trei-

nadores e parceiros que mais se

destacaram [ver caixa em cima].

ABC celebra 82 anos com ‘prenda’
ANÚNCIO DA CONTRATAÇÃO de Pedro Spínola para reforço da equipa sénior foi um dos pontos altos da noite de celebração dos
82 anos do ABC/UMinho que ontem se realizou, com mais de 200 elementos da ‘família’ academista presentes em animado festejo.

GERALDO DIAS

João Luís Nogueira anunciou, ontem, a contratação de Pedro Spínola (ex-Sporting) como reforço do ABC/UMinho

GERALDO DIAS

Prémio José Luzia (Atleta
do Ano):
Nuno Grilo;
Prémio  Manuel Ribeiro
(Adepto do Ano):
António Menezes;
Prémio Aleksander Donner
(Treinador do Ano):
Filipe Magalhães
(treinador Juvenis);
Prémio Laurentino Ribeiro
(Atleta Revalação do Ano):
André Gomes;
Prémio José Peixoto Rodri-
gues (Dirigente do Ano):
José Fins;
Prémio Emílio Lacerda
(Equipa do Ano):
Juvenis;
Prémio Personalidade do
Ano:
José Dionísio (CEO
Primavera BSS).

+ premiados

GERALDO DIAS GERALDO DIAS
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Andebol
AC Fafe derrotado 
em casa pelo 
Águas Santas
A equipa da AC Fafe foi derrota-
da em casa pelo Águas Santas,
por 18-25, em jogo a contar para
a 18.ª jornada do campeonato
nacional de Andebol 1. 
Depois de uma primeira parte
equilibrada, ao intervalo, as
equipas estavam empatadas a
dez, mas, no segundo tempo, 
a formação da Maia superiori-
zou-se e acabou por não dar hi-
pótese à equipa fafense. 
Com este resultado, o Fafe ocupa
o 10.º lugar da tabela classifica-
tiva, com 24 pontos, enquanto o
Águas Santas é sexto. 
Hoje entra em campo o
ABC/UMinho, diante do Horta, 
a partir das 16 horas, jogo que
foi adiado devido à impossibili-
dade da equipa dos Açores viajar
para o Continente.  
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Andebol feminino
Colégio de Gaia
afastado 
da Taça Challenge
O Colégio de Gaia ficou, ontem,
afastado da Taça Challenge de
andebol feminino, ao perder no-
vamente frente às ucranianas do
HC Karpaty, por 30-21, em Vila
Nova de Gaia, nos quartos-de-fi-
nal. 
No encontro da primeira mão
dos oitavos-de-final, disputado
na passada sexta-feira, igual-
mente em Vila Nova de Gaia, por
acordo entre ambos os clubes, o
Colégio de Gaia já tinha compli-
cado a tarefa de continuar na Ta-
ça Challenge ao perder com as
ucranianas, por 23-14.
Daria Kot, com 11 golos, foi a jo-
gadora em destaque no HC Kar-
paty, que ao intervalo vencia por
14-12, enquanto na equipa por-
tuguesa, Vanessa Silva e Patrícia
Lima, ambas com cinco, foram
as mais concretizadoras.
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Alavarium
recupera
terceira
posição

O Alavarium/Love Tiles recu-
perou, ontem, o terceiro lugar
no Campeonato Multicare da
1.ª Divisão Feminina, ao vencer
em casa o Santa Joana, por 31-
24 (16-13 ao intervalo), num
dos três jogos que completa-
ram a 16.ª jornada.

Ana Neves, com oito golos,
esteve em destaque na equipa
aveirense, que soma agora 39
pontos, a um do Colégio de
Gaia (2.º classificado) e a seis
do líder Madeira SAD, que tem
mais dois jogos disputados.

A formação de Aveiro volta a
entrar hoje em acção, deslo-
cando-se ao recinto do Alpen-
dorada, para efectuar o encon-
tro em atraso da 14.ª jornada
do campeonato, que se só se
completará a 3 de Fevereiro. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina
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Madeirenses surpreendem fora o candidato Sporting. 

Madeira Andebol SAD 
'gigante' bate Sporting 
PAULO FIDALGO 
GANHOU UMA 
EQUIPA E TRÊS 
PRECIOSOS PONTOS 
ANTE O SPORTING 

HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Um Madeira Andebol SAD 'cheio' 
de classe e comum sentido colectivo 
de grande qualidade foi ontem ao 
Pavilhão do Ginásio Sul, casa em-
prestada ao Sporting, bater a forma-
ção leolina por 29-28, com 14-13 ao 
intervalo favorável ao Sporting. 

Um êxito e três importantes pon-
tos conquistados com toda a justiça 
pelos andebolistas comandados 
pelo técnico Paulo Fidalgo, afinal 
também um dos 'culpados' pela vitó-
ria ante um dos principais candida-
tos ao título de campeão nacional. 

E foi de facto uma equipa forte, 
motivada e com um sentido colecti-
vo muito determinante que acabou 
por ser uma das principais notas de 
uma partida toda disputada sob 
grande equilíbrio. No Madeira SAD 
Nuno Carvalhais certamente fez es-
quecer o ausente Elias António, mas 
também Marco Gil habitual segun-
da opção para Nuno Silva, que saiu 
lesionado a meio da segunda parte, 
acaba por mostrar que este Madeira 
Andebol SAD é muito mais do que 
`sete' jogadores, facto que deixa so-
bretudo à vista o trabalho que está 
sendo realizado no projecto madei-
rense. 

Um encontro onde com alguma 
naturalidade se esperava um Spor-
ting forte com dois novos reforços, e 
com ambições naturais de em 'casa' 
não perder pontos para os mais di-
rectos rivais. 

Ontem porém, foram incapazes 
de ultrapassar a vontade dos madei-
renses, mas acima de tudo a qualida-
de do andebol praticado pelo Ma-
deira SAD, quer pela organização 
defensiva, quer pelas opções em ter-
mos de finalização. Mesmo em mo-
mentos em que o Sporting teve a 
oportunidade de poder alargar a  

vantagem, os madeirenses reagiram 
com muita qualidade. A SAD ali-
nhou com Yusnier, Gonçalo, Mar-
tins, Claudio Pedroso (8), Daniel 
Santos (5), Luís Carvalho, Nuno Sil-
va (1), David Pinto (2), Marco Gil (3), 
João Miranda, Nuno Carvalhais (4), 
João Gomes (2) e Nelson Pina (4). 

Marítimo ganha fora 
Na II Divisão vitória do Marítimo 
em estarreja por 30-29. Hoje os ma-
deirenses actuam frente ao Boavista 
partida agendada para as 18 horas 
em Paranhos. 
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Andebol: 2.ª Divisão

Arsenal da Devesa venceu Xico Andebol

O Arsenal da Devesa foi ontem vencer a Guimarães o 
Xico Andebol, por 26-24, em jogo referente à 14.ª jor-
nada do campeonato nacional de andebol da II Divi-
são – Zona Norte.

Com este triunfo, os arsenalistas igualaram o San-
to Tirso no comando, com 38 pontos. A equipa tirsen-
se perdeu na deslocação ao recinto do Módicus, por 
26-25, e perdeu a liderança isolada neste primeira fa-
se da prova.
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andebol feminino

Colégio de Gaia afastado por ucranianas 
da Taça Challenge

O Colégio de Gaia ficou ontem afastado da Taça Chal-
lenge de andebol feminino, ao perder novamente frente 
às ucranianas do HC Karpaty, por 30-21, em Vila Nova 
de Gaia, no jogo da segunda mão dos quartos de final 
da competição.
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Andebol: 1.ª Divisão

ABC/UMinho recebe hoje Sp. Horta

O ABC/UMinho recebe hoje o Sporting da Horta, a 
partir das 16h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite. A par-
tida estava agendada para ontem mas acabou por ser 
adiada para hoje em virtude da impossibilidade da 
equipa açoriana voar para o continente devido ao fu-
racão Alex.

Ontem registaram-se os seguintes resultados:
Maia/ISMAI-Avanca ................................................... 24-26
Sporting-Madeira SAD .............................................. 28-29
AC Fafe-Águas Santas .................................................. 18-25
Belenenses-Passos Manuel ........................................31-33
Benfica-FC Porto ..........................................................19-23
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ABC/UMInho comemorou 82 anos em festa animada. ano de 2015 marcado por dois troféus

Campeões nacionais de juvenis dominam gala
que consagrou ainda Nuno Grilo e André Gomes

Nuno Grilo foi eleito jogador do ano

 PEDRO VIEIRA DA SILVA

A
equipa de juvenis 
do ABC, que se sa-
grou, na tempora-
da passada, cam-

peã nacional de juvenis, 
dominou a noite de ósca-
res da turma academista, 
que realizou, ontem, a sua 
gala anual, sob o tema "82 
Anos, Crescer a Vencer".

E vencer é o verbo que 
melhor casa com a equi-
pa de juvenis do conjun-
to minhoto, treinada por 
Filipe Magalhães (eleito 
treinador do ano), que foi 
ainda eleita equipa do ano.

Nos outros prémios 

destaque para o prémio 
dirigente do ano, que foi 
entregue a José Fins, que 
trabalha com os juvenis.

Nos outros prémios, e 
falando de troféus indivi-
duais, destaque para Nu-
no Grilo, eleito jogador 
do ano.

André Gomes, também 
lateral-esquerdo, ganhou 
o prémio de revelação do 
ano.

José Dionísio, co-CEO 
da Primavera BSS, um dos 
patrocinadores do ABC/
/UMinho, foi eleito per-
sonalidade do ano.

O adepto do ano foi An-
tónio Marinho Teles de 

Menezes.

Mais de 200 pessoas
A gala do ABC contou, on-
tem, no Restaurante Pa-
norâmico da Universida-
de do Minho, com mais 
de 200 pessoas, destacan-
do-se as presenças de Sa-
meiro Araújo (vereadora 
do Desporto e Juventude 
da CMB) José Mendes (se-
cretário de Estado Adjun-
to e do Ambiente), Manuel 
Barros (diretor regional do 
Norte do IPDJ), Rui Vieira 
de Castro, presidente da 
Assembleia-Geral do ABC 
(Hugo Mota), Rui Vieira de 
Castro (vice-reitor da UM), 

A
n

tó
n

io
 V

al
d

e
m

ar

Fernando Parente entrega o prémio de treinador do ano a Filipe Magalhães

António Feliz (em repre-
sentação da Associação In-
dustrial do Minho), Hen-
rique Silva (presidente da 
Federação de Andebol de 
Portugal), Manuel Morei-
ra (Associação de Andebol 
de Braga) e Firmino Mar-
ques, vice-presidente da 
CMB, entre outros.

O jantar de comemora-
ção dos 82 anos foi “ani-
mado” com imagens dos 
jogos entre ABC/UMi-
nho e FC Porto, relativos 
à final da Taça de Por-
tugal (2014/2015) e Su-
pertaça (2015/2016), am-
bas conquistadas pelos 
academistas. 

A gala foi transmitida, 
em direto, pela Pressmi-
nho.pt (o site ficou ativo 
ontem e, a partir de ago-
ra, será alimentado com 
notícias e vídeos), que já 
fez, esta temporada, al-
guns jogos em casa da tur-
ma academista.

E a primeira novidade 
estava reservada... para 
Nuno Grilo, que foi con-
vidado para apresentar 
a gala, juntamente com 
a speaker Anabela Silva. 

E o lateral-esquerdo, 
ao seu estilo, fez ques-
tão, desde logo, de bei-
jar o presidente do ABC/
/UMinho quando este se 
aproximou da zona on-
de estavam para falar aos 
presentes.

Ex-Sporting

Pedro Spínola
foi a prenda de anos

O presidente do ABC/UMinho, João Luís Noguei-
ra, revelou, ontem, que a turma minhota assegu-
rou a contratação do lateral-direito Pedro Spíno-
la, que rescindiu, recentemente, o contrato que 
o ligava ao Sporting. «Vai trazer mais qualidade à 
equipa», destacou o líder máximo dos academis-
tas, logo interrompido por Areias: «Vamos para 
o título de campeão, vamos ABC!», gritou o an-
tigo andebolista e um dos adeptos mais mediá-
ticos dos amarelos de Braga.

No seu longo discurso, João Luís Nogueira 
revelou um desejo: «Espero que o senhor pre-
sidente da CMB inaugure, ainda neste manda-
to, as obras de requalificação do Flávio Sá Lei-
te. Mas não precisamos apenas de um pavilhão, 
porque temos 10/12 jogos por fim de semana 
e não chega. Em vez de fazer campos de fute-
bol, que são mais compridos e caros, que se fa-
ça um pavilhão».

«O ABC vai continuar a crescer com quali-
dade. Estamos associados a uma das melhores 
câmaras do país, à melhor academia e aos me-
lhores patrocinadores. Nos últimos 29 anos ven-
cemos 29 títulos», juntou o líder máximo da tur-
ma academista.

Firmino Marques, vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Braga, disse que o ABC iria ter 
«um pavilhão condigno».

Panorâmica da Gala do ABC/UMinho
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ANDEBOL
MADEIRENSES
VENCEM LEÕES

aaaO MAdeira SAD venceu
ontem o Sporting, em Lisboa
por 29-28. A equipa de Paulo
Fidalgo somou deste modo
três preciosos pontos na luta
pela luta pelo “play-off” da
principal liga do andebol por-
tuguês. A equipa madeirense
teve mesmo no internacional
Cláudio Pedroso a sua gran-
de “estrela”, pois 8 dos 29
golos foram convertidos pelo
internacional português. O
resultado deixa o Madeira
SAD na 5.ª posição com 41
pontos na tabela classificati-
va. JM
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I Divisão
Jogo do ABC adiado
para amanhã
O jogo entre ABC/UMinho e
Sporting da Horta, inicialmente
agendado para esta tarde foi
adiado para amanhã, devido a
problemas de voo da equipa
açoriana. O encontro realiza-se
amanhã, pelas 16 horas, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite.
Os bracarenses são quarto classi-
ficados, com 43 pontos, enquan-
to os insulares são décimos, com
24 pontos. Trata-se de um jogo
importante para a equipa orien-
tada por Carlos Resende  pois em
em caso de vitória aproxima-se
das equipas que ocupam os lu-
gares da frente (FC Porto ou SL
Benfica - ou ambos - vão perder
pontos nesta jornada) e podem
ampliar a vantagem sobre os
perseguidores. Nos outros jogos
que englobam o programa da
ronda, o destaque para o Ande-
bol Clube de Fafe que recebe o
Águas Santas Milaneza, duas
equipas separadas por 12 pon-
tos, enquanto o Maia ISMAI, oi-
tavo (26 pontos) recebe a Artísti-
ca de Avanca, sétima, com 29
pontos.  A lista completa dos jo-
gos  da 18.ª jornada do 
campeonato é a seguinte:
15h00 - SL Benfica-FC Porto
17h00 - ABC/UMinho-Sp. Horta 
18h00 - Sporting -Madeira
18h00 - AC Fafe-Águas Santas
18h30 - Belenenses-Passos M.
19h00 - ISMAI- AA Avanca

§andebol
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Madeirense Pedro Spínola não defronta esta tarde o Madeira SAD. 

Madeira SAD joga 
hoje com o Sporting 
HERBERTO DUARTE PEREIRA 
desporto@dnoticiaspt 

Jogo importante esta tarde a par-
tir das 18 horas no Pavilhão do Gi-
násio do Sul, casa emprestada ao 
Sporting, conjunto que recebe o 
Madeira Andebol SAD, em parti-
da da 18.a jornada da fase regular 
do campeonato nacional da I Di-
visão em seniores masculinos. 

Com 45 pontos, a formação leo-
nina, uma das mais fortes candi-
datas à conquista do título de 
campeão nacional, segue na se-
gunda posição logo atrás do hep-
tacampeão nacional em título, o 
FC Porto, que soma 51 pontos. Já 
os madeirenses apresentam-se 
com credenciais de grande relevo 
para esta fase da temporada. O 
Madeira Andebol SAD soma 38 
pontos, segue na quinta posição. 

Na primeira volta o Sporting veio 
ao Funchal vencer pela margem mí-
nima (32-31). Mesmo sem poder 
contar com o contributo de Elias 
António, que está ao serviço da se-
lecção angolana, o técnico Paulo Fi-
dalgo conta com um grupo de traba-
lho muito motivado pelo que, esta 
tarde, poderá, como tem sido aliás 
marca de referência dos madeiren-
ses, reali7ar uma partida de qualida-
de, pese embora o favoritismo penda 
quase todo para o lado do Sporting. 

Sporting sem Pedro Spínola 
Do lado dos leões não estará o ma-
deirense Pedro Spínola. O jogador 
radicado no continente há muitos 
anos, nunca se conseguiu impor no 
`sete' lisboeta e acabou por rescin-
dir contrato. No entanto, tudo indi-
ca que Pedro Spínola não vai ficar 
muito tempo inactivo, pois fala-se 
do interesse de um emblema fran-
cês no seu concurso. 

LEÕES NÃO VÃO 
APRESENTAR O 
MADEIRENSE 
PEDRO SPÍNOLA 
QUE RESCINDIU 

Marítimo joga fora duas vezes 
Já na II Divisão, o Marítimo, séti-
mo classificado com 22 pontos, 
apresenta boas credenciais para a 
dupla ronda que disputa a Norte. 
Hoje, pelas 18 horas, os madeiren-
ses actuam em casa do Estarreja, 
formação que soma igualmente 22 
pontos. Amanhã, igualmente às 18 
horas, os madeirenses jogam frente 
ao Boavista, que é último com ape-
nas 14 pontos. 
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Andebol: 2.ª divisão

Xico Andebol recebe Arsenal da Devesa

O Xico Andebol recebe hoje, a partir das 18h00, o Ar-
senal da Devesa em jogo a contar para a 14.ª jornada 
do campeonato nacional da II Divisão da modalidade.

O Arsenal da Devesa ocupa o segundo posto na zo-
na Norte, com 35 pontos, ao passo que o Xico Andebol 
queda-se pelo 11.º lugar, com 21 pontos.
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Equipa açoriana não conseguiu viajar devido ao "furacão alex"

Jogo entre ABC e Sp. Horta 
adiado para amanhã

O
jogo da 18.ª jornada 
do campeonato na-
cional de andebol, 
entre o ABC/UMi-

nho e o Sporting da Horta, 

que estava agendado para 
hoje às 17h00, foi adiado 
para o dia de amanhã, às 
16h00, no pavilhão Flá-
vio Sá Leite.

o arquipélago.
Assim, e segundo in-

formação fornecida pe-
lo ABC/UMinho, a parti-
da será realizada amanhã.

Contudo, a jornada 
prossegue hoje com as se-
guintes partidas: Benfica-
-Porto (15h00), Sporting-
-Madeira SAD (15h00), AC 
Fafe-Águas Santas (18h00), 
Belenenses-Passos Ma-
nuel (18h30) e Maia/IS-
MAI (19h00).

Gala do ABC/UMinho 
é hoje
Entretanto, a Gala ABC 
2015 "82 anos, Crescer e 
Vencer" realiza-se hoje, a 
partir das 20h00, no Res-
taurante Panorâmico da 
Universidade do Minho.

O evento serve para as-
sinalar o 82.º aniversário do 
ABC e também para dis-
tinguir aqueles que mais 
se destacaram no ano de 
2015 ao serviço do clube.

Tudo porque a equi-
pa açoriana não conse-
guiu viajar ontem para o 
Porto, devido ao Furação 
Alex, que ontem fustigou 

ABC/UMinho só joga amanhã frente ao Sp. Horta
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ABC.SP. HORTA 
ADIADO
O jogo entre ABCe Sp. Horta 
foi adiado para amanhã 
devido à impossibilidade 
de a equipa açoriana viajar 
ontem 
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A equipa de andebol femi-
nino do Colégio de Gaia vai
cumprir, hoje, às 18h, o seu
70º jogo europeu, frente às
ucranianas do HC Karpaty,
na 2ª mão dos oitavos de
final da Challenge Cup. O
conjunto gaiense disputou
o primeiro encontro da
eliminatória ontem, às 18h,

depois do fecho da edição,
pelo que não foi possível
apurar o resultado final.
Relembre-se que a equipa
do Colégio de Gaia é a única
formação portuguesa ainda
presente na prova da Taça
Challenge, alcançando uma
marca de sete dezenas de
encontros disputados nas

competições europeias, um
registo impressionante na
história do clube. 
No último fim de semana, o
conjunto liderado por Paula
Castro venceu dois jogos do
Campeonato Nacional, na
receção ao Sª Joana - Maia,
por 28-17, e na visita ao CA
Leça, por 24-32.

Andebol Feminino

Colégio de Gaia cumpre hoje o
70º jogo europeu na ‘Challenge’

Atletas do Colégio de Gaia querem cumprir sonho europeu, alcançando os quartos de final
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Na primeira volta, os leões ven-
ceram no Funchal por 31-32,
mas hoje nenhuma equipa vai
querer perder pontos, sob pena
de ficarem ainda mais distantes
dos objetivos a que se propuse-
ram. O embate entre as duas
formações está marcado para
as 18 horas no Pavilhão Ginásio
Sul, com transmissão televisiva
na Sporting TV. Recorde-se que
a tabela classificativa é liderada
pelo FC Porto, seguindo-se o
Sporting com menos seis. O úl-
timo lugar do pódio é ocupado
pelo SL Benfica, com os mes-
mos 45 pontos dos leões. Já o
Madeira SAD é 5.º classificado
com 38 pontos. Assim, a jorna-
da completa é a seguinte: 15
horas - Pav. Luz - SL Benfica-
FC Porto, 17 horas - Pav. Sá Lei-
te - ABC/UMinho-Sp. Horta, 18
horas - Pav. Ginásio Sul - Spor-
ting CP-Madeira SAD, 18 horas
- Municipal Fafe - AC Fafe-
Águas Santas Milaneza, 18h30
- Pav. Acácio Rosa - Delta Bele-
nenses-Passos Manuel e 19 ho-
ras - Munic. Maia - Maia ISMAI-
AA Avanca. JM

ANDEBOL
SAD DEFRONTA LEÕES
ESTA TARDE EM LISBOA
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Centenas de jovens atletas 
são esperados, no próximo do-
mingo, no pavilhão da escola 
D. Pedro I, em Alcobaça, para 
a edição de 2016 do Festand 
global. A iniciativa arranca às 
10 horas e é organizada pelo 
Cister Sport de Alcobaça.

O Festand está inserido no 
calendário da Associação de 
Andebol de Leiria, que procu-
ra divulgar a prática despor-
tiva junto dos mais pequenos 
(crianças até aos 9 anos), em 
particular a modalidade de 
andebol. 

O evento reúne mais de 150 
crianças do distrito e tem, ano 
após ano, recebido elogios dos 
clubes que visitam a cidade. 
Mesmo não estando associa-
do a nenhum clube, qualquer 
criança poderá participar nesta 
festa.

andebol   iniciativa destinada a crianças até aos 9 anos

Cister Sa organiza Festand  
no próximo domingo
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Andebol: Cister SA perde 
em Canelas e atrasa-se

Os seniores femininos do Cister SA foram 
derrotados na viagem a Canelas (32-28) e 
ficaram praticamente arredados do apu-
ramento para a 2.ª fase da 2.ª Divisão 
nacional. A turma de Abel Ferreira estava 
obrigada a vencer para ainda sonhar em 
chegar a um dos três primeiros lugares. 
Bruna Silva destacou-se, ao apontar oito 
golos na partida.
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Carolina Paulo esteve de 
pontaria afinada no passado 
fim de semana, tendo aponta-
do um total de 33 golos nos dois 
triunfos das iniciadas do Cister 
Sport de Alcobaça. No sábado, a 
andebolista marcou 16 golos na 
vitória diante do Colégio João 
de Barros (35-25) e no domingo 
fez ainda melhor: anotou mais 

17 golos à conta pessoal na des-
locação ao reduto da CB Castelo 
Branco (26-29). As alcobacenses 
seguem no 5.º lugar, a 6 pontos 
das rivais do Dom Fuas AC, que 
no sábado sofreu a primeira 
derrota caseira da temporada, 
diante do JAC Alcanena (26-33), 
mas goleou no dia seguinte o 
João de Barros (5-29).

Entretanto, o fim de semana 
teve dérbis entre os clubes da 
região. Nos iniciados, o Cister 
SA levou a melhor sobre o Dom 
Fuas AC (3424) e em infantis 
masculinos os alcobacenses 
também derrotaram os naza-
renos, mas por números ainda 
mais expressivos (14-39), ven-
cendo a fase regional.

andebol   jogadora das iniciadas em grande evidência

Carolina Paulo marca 33 golos 
em dois dias pelo Cister Sa
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As juniores da Didáxis re-
ceberam, na passada sexta-
feira, a formação do ABC/
Manabola e venceram de
forma concludente. 

Antevia-se um jogo sem
problemas para as atletas da
Didáxis, o que veio a aconte-
cer, pois no final da 1ª parte já
venciam por 23-4. Na 2ª
parte, apesar de estarem em
campo as atletas mais jo-
vens, o resultado continuou a
avolumar-se até uns pouco
habituais 47-8, o que espelha
as diferenças qualitativas
entre as duas equipas. 

Num fim de semana de
jornada dupla, a AA Didáxis
também iria defrontar a Ju-
ventude do Mar, no entanto o
jogo não se pode realizar de-
vido às condições do piso que

poderiam colocar a integri-
dade física das atletas em
causa.

Já as iniciadas disputaram
o dérbi famalicense com o AC
Vermoim e venceram por 23-
18. Foi um jogo bem dis-
putado, com constante
equilíbrio no marcador, onde
só na 2ª parte a AA Didáxis
assumiu definitivamente o
controlo do jogo. Com esta
vitória a AA Didáxis ocupa o
1º lugar da tabela classifica-
tiva com mais 1 ponto que Ju-
ventude do Mar, que no
entanto tem menos 1 jogo
disputado. 

A equipa de juvenis rece-
beu o Maiastars e perderam
por 24-15. Num jogo sempre
emotivo tiveram melhor as
maiatas que entrarem bem no

jogo e assumiram desde cedo
o comando marcador. A AA
Didáxis segue assim no 2º
lugar, o que lhe permite o

apuramento para a fase na-
cional da prova.

Didáxis vence dérbi famalicense
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Começa amanhã, no pavilhão munici-
pal da Mêda, mais uma edição do Torneio 
das 4 Nações de andebol em juniores A 
masculinos (sub-20).

A competição envolve as seleções de Por-
tugal, Espanha, França e Alemanha e disputa-
se também nos pavilhões de Figueira de Cas-
telo Rodrigo e Pinhel até domingo. O troféu 
é organizado pela Federação, com o apoio da 
Associação de Andebol da Guarda e das três 

autarquias anfitriãs. Na Mêda realizam-se os 
jogos Espanha-França (15h30) e Portugal- 
Alemanha (20h30), enquanto no dia seguinte 
em Figueira de Castelo Rodrigo encontram-se 
as seleções Alemanha-Espanha (18 horas) e 
Portugal-França (20 horas). Finalmente, em 
Pinhel vão defrontar-se França e Alemanha 
(15 horas) e Portugal-Espanha (17 horas).  
O vencedor do torneio será a equipa que 
amealhar mais pontos. 

ANDEBOL
Torneio das 4 Nações começa amanhã
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