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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Game on. Começou, ontem, de
forma oficial, a contagem de-
crescente para o Europeu Uni-
versitário de Andebol 2015, que
terá como palco Braga, cidade
que se quer assumir como capi-
tal do andebol europeu durante
os sete dias de prova, entre os
dias 2 e 9 de Agosto. 

Organizada em parceria en-
tre a Universidade do Minho
(UMinho), Associação Acadé-
mica da Universidade do Minho
(AAUM) e Câmara Municipal
de Braga, a competição vai jun-
tar meio milhar de participantes,
entre atletas, treinadores, diri-
gentes e staff, 24 equipas de 18
países e 80 jogos. 

“Esta é uma região em que o
andebol tem uma tradição muito
forte e, depois de termos organi-
zado, no ano passado, o campeo-
nato mundial universitário de
andebol, em Guimarães, que re-
sultou na conquista do título pe-
la selecção nacional universitá-
ria, temos este ano o europeu,
desta vez em Braga. É uma cida-
de que respira desporto, uma ci-
dade jovem e que irá acolher da
melhor forma o meio milhar de
pessoas que vêm competir”, des-
tacou Carlos Videira, presidente
da AAUM e do comité organiza-
dor, ressalvando a “tradição”
que a UMinho tem na realização
deste tipo de eventos.

“Já realizámos cinco campeo-
natos universitários mundiais,
em dez que aconteceram em
Portugal. Será também o nosso
quinto europeu, depois de volei-
bol, basquetebol e taekwondo”,
lembrou o responsável. 

Carlos Videira recorda que o
desporto foi assumido pela asso-
ciação e universidade “como
uma das principais bandeiras” e
o resultado está à vista: “a UMi-

nho é detentora do primeiro lu-
gar no ranking europeu de des-
porto universitário entre mais de
400 instituições, tendo a particu-
laridade de ser uma universidade
sem curso de desporto. Isto só é
possível graças a uma relação
muito profícua entre a trilogia -
Universidade do Minho, autar-
quias de Braga e Guimarães e
entre todos os clubes”.

Confiante no sucesso do euro-

peu, o presidente da AAUM é
claro quanto às metas desporti-
vas. “Prevemos um grande su-
cesso desportivo. Recorde-se
que a equipa da UMinho já ven-
ceu o europeu três vezes, venceu
as últimas duas edições, em
2013 e 2014, e todos gostaría-
mos de ver a nossa equipa sa-
grar-se mais uma vez campeã
europeia universitária, desta vez
a jogar em casa”, rematou. 

ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

“Campeonatos de excelência”. É
assim que o vice-reitor da Uni-
versidade do Minho, José Men-
des, classifica o Europeu Uni-
versitário de Andebol 2915, que
vai decorrer na cidade de Braga,
no mês de Agosto. 

“Excelência na organização,
pelo currículo da UMinho e
AAUM nos grandes eventos eu-
ropeus e mundiais. Também ex-
celência desportiva dos resulta-
dos, no caso concreto do ande-
bol universitário, já que a UMi-
nho é campeã mundial em título.

É também a excelência da coo-
peração institucional, porque o
veículo da organização é a asso-
ciação académica, mas há gran-
de articulação dentro da univer-
sidade e cooperação da câmara
municipal que tem estado sem-
pre connosco”, sublinhou José
Mendes, na cerimónia de apre-
sentação do evento, que decor-
reu no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. 

Elogiando a qualidade do an-
debol bracarense, o vice-reitor
destaca a “excepcionalidade do
clube mais representativo local,
o ABC” e a presença de atletas
do clube nas equipas universitá-

rias, factor que “tem permitido
estes sucessos nacionais e inter-
nacionais”. 

“É um caso excepcional”, fri-
sou José Mendes, lembrando
que as “características de um
grande atleta” estão “associadas
às características de um grande
estudante”. 

Quanto aos resultados despor-
tivos, o vice-reitor está confiante
no desempenho dos atletas bra-
carenses e é peremptório: “acre-
dito que será um êxito o europeu
e que, do ponto de vista despor-
tivo,vão deixar o pêlo no campo.
Esperamos que possam deixar
ficar o caneco em Braga”.

A capital do andebol universitário
EUROPEU UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL 2015 vai decorrer, em Braga, entre os dias 2 e 9 de Agosto. Competição foi, ontem,
apresentada nos Paços do Concelho. Organização envolve meio milhar de pessoas e juntará 24 equipas, de 16 países e 80 jogos.

CMB

Apresentação contou com Pedro Sanches (FADU) Carlos Videira (presidente AAUM), Ricardo Rio (autarca), José Mendes (vice-reitor), Carlos Silva (SASUM), e Sameiro Araújo (vereadora)

NUNO GONÇALVES/UM

José Mendes, vice-reitor da UMinho, elogia a excelência da competição

Europeu Universitário de Andebol 2015

José Mendes, vice-reitor da UMinho

“Campeonatos de excelência” 

Europeu universitário vai
decorrer, em Braga, entre
os dias 2 e 9 de Agosto. 

São 500 participantes, 
80 jogos e 24 equipas
provenientes de 16 países. 

+ destaque

Página 3



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 34,78 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 57596572 22-01-2015

ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Depois de Guimarães ter recedi-
do a 22.ª edição do Campeonato
mundial Universitário de Ande-
bol 2014, é a vez de Braga rece-
ber o Europeu Universitário,
num evento que permite uma
afirmação, cada vez maior, da
cidade bracarense no panaroma
nacional. 

“Braga é a capital do andebol,
mas nós queremos ser a capital
do desporto a nível nacional.
Queremos ser, não só um espaço
com infra-estruturas desportivas
diversificadas e qualificadas pa-
ra todas as formas de práticas
desportivas, mas também aco-
lher eventos de natural projec-
ção nacional e internacional nas
mais diversas modalidades, seja
nos desportos motorizados, co-
lectivos, nas provas de estrada,
atletismo, entre outros. Braga
tem cada vez mais condições, e
terá no futuro com os investi-
mentos que estão planeados,
competições cada vez mais am-
biciosas”, revelou o autarca Ri-
cardo Rio.

O edil lembra que a cidade,
“graças à presença da Universi-
dade do Minho é um marco na-
cional e internacional do despor-
to universitário”, sendo, por
isso, “com muito orgulho que te-

mos assistido ao desempenho in-
ternacional da universidade e
aos vários títulos conquistados”.

“Naturalmente apoiamos esta
iniciativa, porque é uma forma
de projectar a imagem de uma
Braga que sabe receber, que gos-
ta de desporto, pratica desporto e

vai viver momentos interessan-
tes nos vários dias da prova”, su-
blinhou o presidente da câmara,
confiante no sucesso do evento.

“Estou certo que vai ser um ex-
celente momento da projecção
da marca Braga, de exaltação do
desporto da nossa cidade, da

promoção do andebol, uma mo-
dalidade que está viva e reco-
menda-se. Temos o ABC ao me-
lhor nível, o sector feminino a
surgir e temos a possibilidade de
ter, na próxima época, duas
equipas da cidade na I Divisão
Nacional de andebol, um desejo

que todos acalentamos todos”,
frisou. Quanto a metas, o autarca
está optimista. “Não esperamos
menos do que foi conseguido até
aqui, é uma grande responsabili-
dade. Que seja um grande mo-
mento de afirmação de Braga e
da Universidade do Minho”.

ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Olhos postos na renovação do tí-
tulo europeu. É esta a grande
ambição da equipa da Universi-
dade do Minho para o Europeu
Universitário de Andebol 2015,
que terá lugar em Braga, no mês
de Agosto. 

“É o trabalho do reconheci-
mento dos últimos anos. A UMi-
nho é campeã europeia em títu-
lo, alcançado no ano passado em
Roterdão, na Holanda. Fomos
três vezes vice-campeões e ficá-
mos no terceiro lugar uma vez.
Revalidar o título é algo que
queremos. A jogar em casa, va-
mos lutar para voltar a vencer e
esperamos a renovação do títu-

lo”, revelou Carlos Silva, admi-
nistrador dos Serviços de Acção
Social da UMinho.

“Este campeonato mobilizará
grande parte dos agentes despor-
tivos da região e do país, são 24
equipas de 16 países e queremos
melhorar os índices de participa-
ção dos últimos campeonatos.
As expectativas são sempre mui-
to altas, até porque, as últimas
organizações têm sido muito
bem classificadas”, referiu o res-
ponsável, acrescentando que a
“cidade sabe receber bem estes
eventos”. “Aliás Braga é consi-
derada a capital do andebol na-
cional. O público está habituado
e irá acompanhar os 80 jogos
nos pavilhões da UMinho, Lama-
çães, André Soares e Sá Leite”. 

“Enorme projecção da marca Braga”
RICARDO RIO quer ver Braga como a capital do desporto a nível nacional. Presidente da câmara municipal elogia a organização do
Europeu Universitário, em Agosto, evento que permitirá projectar não só a cidade, mas também a qualidade do andebol bracarense.

NUNO GONÇALVES/UM

Autarca Ricardo Rio deu o primeiro clique na página oficial do evento 

NUNO GONÇALVES/UM
Carlos Silva, dos SASUM, e a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo

Carlos Silva, administrador dos Serviços de Acção Social da UMinho

“Esperamos a renovação do título”

Europeu Universitário de Andebol 2015

A seis meses do
campeonato europeu
universitário, foi dado o
pontapé de saída na
promoção do evento, que
vai decorrer na cidade de
Braga, de 2 a 9 de Agosto. 

A apresentação oficial da
prova - que decorreu nos
Paços do Concelho -
serviu, igualmente, para o
arranque oficial e
inauguração do site do
evento. 

Ricardo Rio deu o primeiro
clique na página que pode
ser consultada em: 
www.euchandball2015.
uminho.pt.

+ site

“A AAUM e a UMinho têm
sido parceiros activos da
Federaçãp Académica de
Desporto Universitário,
numa vasta experiência na
organização de europeus,
mundiais e nacionais
universitários. Esta parceria
tem sido muito positiva e
tem demonstrado
qualidade a nível europeu e
mundial, porque temos sido
reconhecidos internacional-
mente à custa destas
excelentes organizações. 
O andebol tem sido uma
grande aposta da FADU e as
equipas que têm
participado nos europeus
têm dado uma excelente
resposta. Esperamos um
grande êxito neste europeu.”

Pedro Sanches (vice-presidente FADU)  Página 4
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ENTRE OS DIAS 2 E 9 
DE AGOSTO
Braga 

transforma-se
na capital 

do andebol
universitário

Págs. 26 e 27 
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Com uma exibição ambiciosa, a
roçar a perfeição na visita à ci-
dade invicta, o ABC/UMinho
impôs, ontem, a primeira derrota
na temporada ao FC Porto, em
pleno Dragão Caixa, com um
triunfo por 30-25, em jogo que
encerrou a 16.ª jornada do cam-
peonato nacional de andebol.
Bracarenses repetiram o feito al-
cançado na época passada, onde
também surpreenderam os por-
tistas, na sua casa, na segunda
fase da competição.

Depois de uma primeira parte
equilibrada, onde o FC Porto
chegou ao intervalo a vencer por
17-15, a formação de Carlos Re-
sende elevou os níveis no segun-
do tempo, passando para a frente
do marcador aos 39 minutos
(20-21), e depois nunca mais
deixou o comando chegando a
ter seis golos de vantagem
(21-27) que conseguiu gerir até
ao fim. 

Vitória do ABC foi assente
num grande desempenho do co-
lectivo de Carlos Resende, mui-

to concentrados e agressivos a
defender, mas individualmente
destacaram-se também algumas
unidades. Na baliza, o guarda-
redes Humberto Gomes com vá-
rias defesas de alto gabarito (in-
clusive  livres de sete metros),

foi um dos esteios da equipa bra-
carense que ajudou a bloquear e
a enervar a formação do Porto. 

Depois no ataque, funcionou
também em pleno as transições
ofensivas, com os jogadores do
ABC/UMinho a mostrar ter a li-

ção bem estudada, na forma co-
mo anularam precisamente um
dos pontos fortes da equipa azul
e branca. Pedro Seabra apontou
sete golos, Nuno Grilo seis, e
David Tavares e Hugo Rocha
cinco cada um, foram os braca-

renses mais finalizadores nesta
partida do ABC.

Destaque ainda para uma boa
exibição do internacional ango-
lano Gabriel Teca, que apontou
dois golos, e mostra ser um bom
reforço para o ABC/UMinho.

ABC/UMinho agiganta-se no Dragão
GRANDE VITÓRIA. O ABC/UMinho surpreendeu, ontem, o FC Porto, por 30-25, na 16.ª jornada do Campeonato Nacional de An-
debol 1. Com uma segunda parte praticamente perfeita, a equipa de Carlos Resende aplicou a primeira derrota aos portistas.

DR

Equipa ABC/UMinho quebrou, ontem, em pleno Dragão Caixa a invencibilidade do FC Porto no campeonato nacional de andebol

FC PORTO, 25
Alfredo Quintana (GR), F. Silva, Gilberto
Duarte (11), L. Semedo, Yoel Morales (1),
Ferraz, Miguel Martins (2), David Sousa,
Salina (2), N. Gonçalves, R. Moreira (3),
Alexis Borges (1), Hugo Santos (1), N.
Roque (2), Wesley (1) e Schubert (1).
Treinador: Ljubomir Obradovic.

ABC/UMINHO, 30
Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes (2),
Hugo Rocha (5), Pedro Marques (7), Diogo
Branquinho, Emanuel Ribeiro (GR), David
Tavares (5), Ricardo Pesqueira (1), João
Gonçalves, C. Martins, Nuno Grilo (6),
Nuno Rebelo (1), Bruno Dias (GR), João
Pinto (1) e Gabriel Teca (2).
Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão Dragão Caixa
Árbitros: Eurico Sousa e António Brousse
Ao intervalo: 15-15

ANDEBOL 1
JORNADA 16

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Porto 46 16 15 0 1 491 374 7 0 1 258 189 8 0 0 233 185
2. ABC/UMinho 43 16 13 1 2 510 408 6 0 2 270 222 7 1 0 240 186
3. Sporting 42 16 12 2 2 506 413 6 0 2 242 211 6 2 0 264 202
4. Benfica 41 16 12 1 3 495 402 6 1 1 257 204 6 0 2 238 198
5. Madeira SAD 32 16 6 4 6 402 423 3 1 4 193 220 3 2 3 209 203
6. Ag. Santas 32 16 7 2 7 434 398 5 1 2 229 194 2 1 5 205 204
7. Sp. Horta 32 17 7 1 9 444 469 4 1 3 222 212 2 0 6 222 257
8. Passos Manuel 30 17 6 1 10 467 489 4 0 4 221 231 3 0 5 246 258
9. Belenenses 27 16 5 1 10 397 455 3 0 5 202 231 2 1 5 195 224

10. ISMAI 26 16 4 2 10 400 453 3 2 3 197 214 1 0 7 203 239
11. G. St. Tirso 20 16 2 0 14 384 532 2 0 6 192 257 0 0 8 192 275
12. Xico Andebol 17 16 0 1 15 391 505 0 1 7 200 253 0 0 8 191 252

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

G. St. Tirso, 28; Passos Manuel, 35

Madeira SAD, 25; ISMAI, 23

Porto, 25; ABC/UMinho, 30

Sporting, 35; Sp. Horta, 29

Benfica, 34; Belenenses, 26

Xico Andebol, 21; Ag. Santas, 35

Madeira SAD - G. St. Tirso
Belenenses - Passos Manuel
Sp. Horta - Benfica
ABC/UMinho - Xico Andebol
ISMAI - Porto
Ag. Santas - Sporting DR

ABC/UMinho com esta vitória segue no segundo lugar do campeonato nesta 1.ª Fase
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ABC venceu no Porto
16.ª JORNADA DO NACIONAL DE ANDEBOL

O ABC/UMinho redi-
miu-se, ontem, da derrota 
sofrida no pavilhão Flávio 
Sá Leite frente aos dra-
gões, ao vencer no pavi-
lhão do FC Porto por 30-
-25, em encontro da 16.ª 
jornada do campeonato 
de andebol.

O conjunto de Carlos Re-
sende, que ao intervalo já 
vencia por 17-14, fez uma 
“grande” segunda parte, na 
qual apenas sofreu mais 

nove golos e marcou 16.
Com este triunfo a equi-

pa  bracarense reentra na 
luta pelo primeiro lugar, 
uma vez que se isolou 
na segunda posição, com 
apenas menos três pontos 
que o FC Porto, que con-
tinua no comando, e mais 
um que o Sporting, que é 
terceiro.

Pedro Seabra, com sete 
golos, foi o melhor marca-
dor da equipa, seguido de 

Nuno Grilo, com seis, en-
quanto no FC Porto o arti-
lheiro de serviço foi Gilber-
to Duarte, com onze golos.

As equipas alinharam e 
marcaram:

FC Porto: Alfredo Quin-
tana e David Sousa; Fran-
cisco Silva, Gilberto Duar-
te (11), Leandro Semedo, 
Morales (1), João Ferraz, 
Miguel Martins (2), Dayma-
ro Salina (2), Nuno Gonçal-
ves, Ricardo Moreira (3), 

Alexis Borges (1), Nuno 
Roque (2), Wesley Freitas 
(1) e Schubert (1).

ABC: Humberto Gomes e 
Bruno Dias; Fábio Vidrago 
(2), Hugo Rocha (5), Pedro 
Seabra (7), Diogo Bran-
quinho, Emanuel Ribei-
ro, David Tavares (5), Ri-
cardo Pesqueira (1), João 
Gonçalves, Carlos Martins, 
Nuno Grilo (6), Nuno Re-
belo (1), João Pinto (1) e 
Gabriel Teca (2).
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Europeu de andebol universitário 
vai trazer 500 pessoas a Braga

Mesa que apresentou ontem a competição no salão nobre da Câmara Municipal de Braga

O presidente do Comité Organizador, 
Carlos Videira, destacou a forte implan-
tação que o andebol tem na região para 
sustentar o seu otimismo em relação ao 
sucesso deste evento. «À muito tempo 
que AAUM e a UM assumiram o des-
porto universitário como uma das suas 
principais bandeiras e o resultado está à 
vista: a UM ainda é detentora do primeiro 
lugar do ranking da Associação Europeia 

de Desporto Universitário, entre mais de 
400 instituições de 38 países da Europa, 
tendo como particularidade o facto de a 
UM nem sequer ter o curso de Desporto.

Acresce o facto de esta ser uma região 
em que o andebol tem uma expressão 
muito forte. Esta cidade  respira desporto 
e que vai acolher da melhor forma o meio 
milhar de pessoas que vêm competir», 
disse.

«Andebol tem tradição»

PEDRO SANCHES, VICE-PRESIDENTE DA FADU
«AAUM tem vasta experiência 
na organização»

Para o vice-presidente da Federação Académica do 
Desporto Universitátio (FADU), Pedro Sanches, a AAUM 
tem sido parceira ativa da FADU. «Tem uma vasta 
experiência em organização de europeus e mundiais 
universitários e esta parceria entre a Universidade e 
AAUM tem sido muito positiva e mostrado qualidade 
a nível europeu internacional».

CARLOS SILVA, ADMINISTRADOR DOS SASUM
«Expectativas elevadas»

O administrador dos SASUM, Carlos Silva, considerou 
que «as expectativas são sempre elevadas» para a 
organização deste evento, «tendo em conta as últimas 
organizações que têm sido muito bem classificadas em 
termos técnicos e também nas vertentes de logística e 
tecnocológica, como são os exemplos as transmissões 
em streaming dos jogos». «Braga é capital do andebol 
e o público está habituado».

LUÍS FILIPE SILVA

A cidade de Braga vai re-
ceber o Campeonato Eu-
ropeu de Andebol Univer-
sitário entre os dias 2 e 9 
de agosto. A competição, 
uma organização atribuída 
pela Associação Europeia 
do Desporto Universitário 
(EUSA) à Federação Aca-
démica do Desporto Uni-
versitário (FADU), em par-
ceria com a Universidade 
do Minho (UMinho) e com 
a sua Associação Acadé-
mica (AAUM), que conta 
com a estreita colabora-
ção do Município de Bra-
ga, vai trazer à cidade 500 
pessoas, entre voluntários 
da organização e atletas 
oriundos 16 países e 24 
equipas.

Ao todo, serão realiza-
dos 80 jogos distribuídos 
pelo Pavilhão da UM, em 
Gualtar, pavilhões das es-
colas de Lamaçães e An-
dré Soares e o pavilhão 
Flávio Sá Leite.

Ricardo Rio: 
«Excelente momento 
de projeção
da marca Braga»

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Braga, 
Ricardo Rio, a realização 
deste evento é «um exce-
lente momento de proje-
ção da marca Braga».

O autarca lembrou a tra-
dição que Braga tem no an-
debol, onde é considera-
da a «capital do andebol».

«Braga tem condições 
para acolher competições 

cada vez mais ambiciosas 
e queremos não ser ape-
nas a capital andebol mas 
sim a capital do Desporto 
a nível nacional».

Ricardo Rio considerou 
ainda ser «um grande or-
gulho para Braga» ostentar 
grande prestígio no pano-
rama do desporto univer-
sitário, graças à presença 
da Universidade do Minho 
na cidade.

José Mendes: 
«Competição
de excelência»

Para o vice-reitor da Uni-
versidade do Minho, José 
Mendes, esta competição 
será «de excelência e um 
desafio para a Academia 
Minhota tendo em vista a 
sua organização e desta-

AVELINO LIMA

EVENTO VAI DECORRER EM AGOSTO 

cou a capacidade dos atle-
tas em conciliar a «ativida-
de desportiva de alto ren-
dimento com a prestação 
académica».
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DESPORTO PÁGINA 23

Braga recebe
em agosto
europeu de andebol 
universitário
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A15Modalidades - Andebol - Andebol: ABC surpreende FC Porto no Dragão |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6f813d48

 
O ABC surpreendeu esta quarta-feira o FC Porto no Estádio do Dragão, em jogo da 16ª jornada da
Liga de andebol. Os dragões vêem a sua vantagem reduzida para apenas três pontos, precisamente
sobre o adversário de hoje. Resultados da 16ª jornada: Sábado, 10 janeiro: Santo Tirso-Passos
Manuel, 28-35 Quarta-feira, 14 janeiro Sporting-Sporting da Horta, 35-29 Madeira SAD -Maia-ISMAI,
25-23 Benfica-Belenenses, 34-26 Xico Andebol-Águas Santas, 21-35 Quarta-feira, 21 janeiro FC Porto-
ABC/UMinho, 25-30
 
 há 14 minutos
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O fi lho superou o pai. Espanha e o 

anfi trião Qatar defrontaram-se em 

Lusail com a liderança do Grupo A 

do Campeonato do Mundo de Ande-

bol em causa. O campeão mundial 

ganhou, com difi culdade, o jogo (28-

25), que tinha como uma das suas 

histórias o primeiro duelo entre o in-

ternacional espanhol Valero Rivera e 

o seu pai, o seleccionador do Qatar, 

também chamado Valero Rivera.

O treinador espanhol, que ocupou 

o cargo de seleccionador de Espanha 

durante seis anos e a liderou ao título 

mundial há dois, trocou a selecção 

ibérica pela qatari, que comanda 

desde Abril de 2013. Ajudado por 

um plantel com mais de metade de 

jogadores naturalizados, fez do Qatar 

uma das sensações da competição.

Antes desta 4.ª jornada, tinha 

vencido os três encontros anterio-

res, garantindo pela segunda vez no 

seu historial a qualifi cação para os 16 

melhores, e ontem complicou muito 

a vida à Espanha, que precisou da 

prestação imprescindível do ponta-

esquerda Valero Rivera para ganhar 

ao seu ex-seleccionador. O jogador 

do HBC Nantes foi o melhor marca-

dor do campeão mundial, terminan-

do com sete golos.

A liderança da tabela dos marca-

dores foi reforçada por Dragan Ga-

jic, autor de 12 dos golos da vitória 

da Eslovénia sobre o Brasil (35-32). 

O extremo soma agora 39 golos. No 

outro jogo, a Bielorrússia derrotou 

o Chile (34-23).

Apesar de agora comandar de 

forma isolada o Grupo A, a Espanha 

ainda não garantiu o primeiro lugar, 

o que conseguirá com um empate 

na última ronda, com a Eslovénia. 

O conjunto dos Balcãs e o Qatar têm 

menos dois pontos do que o líder e 

também já estão qualifi cados. 

No Grupo B, o primeiro lugar está 

defi nido. A Croácia, triunfadora pe-

rante a Macedónia por 29-26, tem o 

máximo de pontos (8) e já não pode 

ser desalojada do comando. Macedó-

nia (6) e Áustria (5), que ganhou ao 

Irão (38-26), estão igualmente apura-

das. Já a Tunísia derrotou e ultrapas-

sou a Bósnia (27-24) e deverá garantir 

para si o apuramento na última jor-

nada, quando defrontar o Irão.

Valero
Rivera 
melhor do 
que o pai

Andebol
Manuel Assunção

Ponta-esquerda ajudou a 
Espanha a ganhar ao Qatar, 
selecção orientada pelo pai 
no Campeonato do Mundo
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A19ABC impõe primeira derrota ao FC Porto no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f74fbf0

 
Equipa de Carlos Resende foi ao Dragão Caixa impor a primeira derrota ao FC Porto esta época
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC/UMinho venceu na passada quarta-feira o FC Porto por 25-30, em jogo que marcou o
encerramento da 16.ª jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1. Ao intervalo os pupilos de Carlos
Resende perdiam por 17-15, depois de uma primeira parte equilibrada mas em que o FC Porto
comandou durante mais tempo o marcador.
 
 Tal como se aguardava, dado o valor das equipas envolvidas, o público que se deslocou ao Dragão
Caixa deu por bem entregue o seu tempo e assistiu a uma bela partida de andebol. Intensa, rápida,
com várias alternâncias no marcador e exibições muito interessantes, como as de Alfredo Quintana,
Humberto Gomes, Gilberto Duarte (11 golos em 15 remates), Pedro Seabra (sete golos em nove
remates) e Hugo Rocha (cinco em cinco), entre outros.
 
 A segunda parte também começou de forma equilibrada, o ABC empatou, primeiro a 18 e 19 e
finalmente aos 20 golos (39 m.), altura que marcou a partida. Isto porque, a partir daí, o ABC fez um
parcial de 1-7 e, a nove minutos do fim, o FC Porto perdia por 21-27. Depois, pese a excelente
exibiçao de Alfredo Quintana, o FC Porto foi sempre obrigado a correr atrás do prejuízo e não
conseguiu incomodar mais a equipa de Braga.
 
 22-01-2015 08:16Depois de uma primeira parte equilibrada (17-15) os bracarenses passaram para a
frente aos 39 minutos (20-21) e nunca mais deixaram o comando do marcador chegando a ter seis
golos de avanço (21-27).
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A20Preparação do pré-olímpico decorre de forma satisfatória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ac90e8a

 
A prova disputa-se de 18 a 22 de março.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 O presidente do Comité Olímpico Angolano (COA), Gustavo da Conceição, garantiu quarta-feira, em
Luanda, que a preparação do torneio pré-olímpico de andebol feminino, que o país africano vai acolher
de 18 a 22 de março deste ano, decorre de forma satisfatória.
 
 O dirigente avançou essa informação à imprensa, no final de uma reunião orientada pelo ministro dos
Desportos, Gonçalves Muandumba, na qual foi abordada as medidas de contenção financeira das
federações desportivas, face ao atual período económico do país.
 
 Segundo o responsável, as medidas de contenção financeira não colocam em perigo a realização do
torneio pré-olímpico. Gustavo da Conceição reconheceu que a medida, apesar de ser difícil, é
necessária.
 
 21-01-2015 23:54O presidente do Comité Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, reuniu com o
ministro dos Desportos, Gonçalves Muandumba.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho desloca-se dia
7 de Fevereiro a Fafe para de-
frontar a equipa local, em jogo
dos oitavos-de-final da Taça de

Portugal de andebol. 
O treinador da equipa braca-

rense, Carlos Resende, frisou
ontem aos jornalistas que vai ser
um face a face com um clube
com quem esta época o
ABC/UMinho já disputou vários

encontros amigáveis de prepara-
ção e cujo treinador é seu colega
na universidade. Por outro lado,
destacou a vantagem de se tratar
de uma deslocação curta, numa
fase da época em que o calendá-
rio se torna mais intenso.

Dia 7 de Fevereiro

Deslocação para a Taça a Fafe tem 
a vantagem de o ser viagem curta
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Temos potencial suficiente para
ganhar ao Porto. A nossa equipa
está completa e encontramo-nos
num momento de forma interes-
sante” — disse ontem Carlos
Resende, em conferência de im-
prensa para antevisão ao encon-
tro da 16.ª jornada do campeona-
to nacional Andebol 1 em que o
ABC/UMinho visita, hoje pelas
18.30, o líder isolado.

A equipa bracarense entra em
jogo a ocupar o quarto lugar,
com 40 pontos, enquanto os por-
tistas lideram, com 45 pontos,
contando só por vitórias os 15
jogos disputados. Um triunfo no
Dragão Caixa dá aos minhotos o
segundo lugar. 

O treinador dos academistas
reconhece que “vai ser um jogo
difícil, para nós como para eles”.

Enunciando argumentos que
podem pesar a favor
doABC/UMinho, Resende lem-
brou que na primeira volta, em
Braga, “fizemos talvez o nosso
pior jogo”, o que explica porque
a equipa bracarense apresentou-
se privada de vários elementos
que já estão em condições de dar
o seu melhor — Hugo Rocha,
Ricardo Pesqueira e Nuno Rebe-
lo, a que se junta agora o reforço
de Inverno, Gabriel Teca. 

O pivot, que acaba de chegar
de Angola, tendo ainda só um
jogo disputado pelos academis-
tas, em Aveiro, que ditou a vitó-
ria sobre o S. Bernardo para a
Taça de Portugal, segundo Car-
los Resende “não está ainda no
seu melhor”, mas no Porto já

“vai dar o seu contributo para a
equipa”.

Questionado sobre o favoritis-
mo do FC Porto, tendo em conta
o seu registo invicto nos 15 jo-
gos disputados neste campeona-
to, Carlos Resende elogiou o de-
sempenho da equipa azul e
branca. Mas acentuou que o
ABC já reúne condições para
poder vencer.

Hugo Rocha, que esteve fora
de competição mas tem vindo a
recuperar o seu nível, ao antever
a deslocação de hoje ao Dragão
Caixa, salientou que “ficar na
história deste campeonato não se
resume em ganhar ao Porto”.

O lateral da equipa bracarense
destacou a “qualidade” que se
exige nesta fase do campeonato,
“em que quase tudo se decide e
temos de fazer dois jogos por se-
mana, ao sábado e à quarta”.

Fazendo às contas, um triunfo
dos dragões permitiria ao líder
dilatar a vantagem em relação ao
Sporting que, com 16 jogos dis-
putados, soma 42 pontos e ao
terceiro, Benfica, que, em 16 jo-
gos, tem 41 pontos.

Uma vitória dos bracarenses
levaria o ABC/UMinho a supe-
rar Sporting e Benfica e a alcan-
çar o segundo lugar, com 43
pontos.

ABC/UMinho visita FC Porto:
“temos potencial para ganhar”
HOJE ÀS 18.30, o ABC/UMinho, quarto, visita o FC Porto, líder isolado 
que conta por triunfos as quinze jornadas já disputadas. Carlos Resende, 
o treinador dos bracarenses, diz acreditar na vitória.

ROSA SANTOS

Hugo Rocha, lateral do ABC/UMinho e treinador Carlos Resende, ontem, na antevisão
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ANDEBOL Taça de Portugal

Vitória de Setúbal 
derrota Sporting 
de Espinho e está 
nos oitavos-de-final 
Em jogo dos 1/16 avos da

Taça de Portugal de An-
debol, o Vitória Setúbal foi

à Nave Municipal de Espinho,
vencer o Sporting de Espinho
por 40–38 e apurou-se para os
oitavos de final da prova. Num
jogo de grande intensidade,
equilibrado e competitivo, as
duas equipas foram para o in-
tervalo com o marcador a re-
gistar uma igualdade (18-18).
No 2º tempo manteve-se a toa-
da de jogo com a equipa sadi-
na a ser mais eficaz no capítulo
da finalização e a vencer com
mérito a partida. No Vitória de
Setúbal os jogadores em maior
evidência foram Mário Fuzeta
e André Prazeres, ambos res-
ponsáveis pela obtenção de 21

golos. A outra equipa do distri-
to ainda em prova era o Tor-
rense, que perdeu em casa
frente ao Belenenses por 21–
43. As equipas apuradas para
os oitavos de final são as se-
guintes: Vitória Setúbal, ABC de
Braga, SL Benfica, Sporting
CP, CDE Camões, AA Avanca,
Sporting da Horta, Belenen-
ses, São paio oleiros, Águas
Santas, CM 1º Dezembro, Zona
Azul, CD Marienses (Açores),
Maia-Ismai e Académica São
Mamede. Nesta fase da Taça,
as equipas da 1.ª Divisão por
força do regulamento, jogam na
condição de visitantes sem-
pre que defrontem equipas do
escalão secundário.

JOÃO FERNANDES

Página 23



A24

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 25,77 x 30,71 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 57578428 21-01-2015

Avelino Conceição

A Artística de Avanca, depois
de ter descida à 2.ª Divisão Na-
cional, desde do início da épo -
ca que mostrou ambição, apre-
sentando como grande objec-
tivo o regresso à Divisão A1 do
Andebol nacional. E cedo foi
construindo o sonho de que é
possível regressar ao convívio
dos “grandes”, a começar pela
contratação do técnico Carlos
Martingo, que desde logo as-
sumiu a candidatura.

Com uma primeira volta pra -
ticamente imaculada, a equipa
avancanense apenas não ven-
ceu por duas vezes - derrota à
segunda jornada em casa do
São Bernardo, por um golo, e
empate em São João da Ma-
deira, frente à Sanjoanense, o
que lhe permite estar no co-
mando da Zona Norte.

Muito exigente com os seus
pupilos, Carlos Martingo, que
no último fim-de-semana le-
vou a equipa aos oitavos-de-
final da Taça de Portugal, onde
vai defrontar o FC Porto, diz o
balanço nesta primeira volta “é

extremamente positivo”, uma
vez que “atingimos a meta que
planeamos no início da época”,
embora assumindo que, em al-
guns jogos, “não tenhamos
feito grandes exibições”.

O técnico considera que, glo-
balmente, “a equipa atingiu
bons níveis” e acredita que “é
possível continuar na senda dos
bons resultados e manter esta
posição”. Para Carlos Martingo,
a sua equipa “tem uma grande
margem de crescimento, o que
nos dá algumas garantias”. Con-
tudo, o líder do grupo avanca-
nense avisa que a Artística “não
está sozinho nesta caminhada”
e, pelo que viu na primeira fase
do campeonato, considera que
“há outras equipas que também
têm uma palavra a dizer”.

Hoje há “derby” em Avanca
Uma dessas equipas é a do

São Bernar do, que hoje (21 ho-
ras) visita Avanca, para dispu-
tar o jogo em atraso da jornada
15 do campeonato, onde “tere-
mos a oportunidade de corrigir
o resultado da primeira volta”,
perspectiva o treinador, lem-
brando que, no jo go da pri-
meira volta, “a equipa ainda es-
tava a assimilar alguns proces-

sos de jogo”. Carlos Mar tingo
garante que, actualmente, “te-
mos todas as possibilidades de
fazer um bom jogo e vencer”,
apelando à presença dos adep-
tos no apoio à sua equipa. |

Artística mantém
sonho do regresso
à Primeira Divisão
Balanço A equipa de Avanca fechou a primeira volta no
comando da Zona Norte. Com apenas uma derrota e um
empate está no bom caminho para a promoção

Ricardo Mourão, jovem esguio
e com “faro” de baliza, fez prati-
camente toda a sua carreira de
jogador ao serviço do FC Porto.
Actualmente com 19anos, cum-
pre a segunda época ao serviço
da Artística de Avanca, sendo o
rei dos marcadores (87 golos)
do Campeonato da 2.ª Divisão
Nacional.

Com cerca de 50 internacio-
nalizações, este jogador que es-
teve já este ano ao serviço da se-
lecção nacional de Sub/20, a dis-
putar o apuramento para o Mun -
dial do Brasil, jogando dois jo-
gos em Espanha, que garantem
ainda mais experiência na sua
curta carreira, e agora Ricar do
Mourão revela como está a cor -
rer a sua passagem por Avanca.

Diário de Aveiro: A época
está correr dentro das ex-
pectativas?
Ricardo Mourão: “Estamos
dentro daquilo a que nos pro-
pusemos fazer no início da
época. Subir é a grande meta”.

Como caracterizas a tua ada -
p tação ao plantel e ao clube?
“Está a ser muito gratificante,
As pessoas daqui são muito
acolhedoras é muito bom para
crescermos cada vez mais e ser-
mos mais fortes, trabalhan do
muito todos os dias para atingir
as metas”.

Ser o melhor marcador da

equipa para um jovem, deve-
se a quê?
Deve-se essencialmente à pre-
paração que fiz na pré-época,
mas ao muito trabalho no dia-
a-dia e em termos mental em
todos os jogos. Levo muito a
serio tudo aquilo que faço”.

Quais são os teus objectivos
para o futuro?
“A curto prazo ajudar a Artística
a subir à Divisão A1, jogando o
máximo de tempo possível, De-
pois, sonho jogar na Primeira
Divisão e, se possível, num
‘gran de’. Quero ser profissional
de Andebol, mas nunca vou
por de parte os estudos, pois
estou na Faculdade de Enge-
nharia do Porto e quero ser En-

genheiro Civil”.

E na Selecção
Nacional?

“Neste momento já
tenho 50 internacio-

nalizações. Tenho feito parte
dos trabalhos nos últimos três
anos, o que tem sido muito gra-
tificante, pois crescemos mui to
com os jogos internacionais.
Dando continuidade a estas
chamadas, aspiro a representar
a selecção nacional sénior”.

Como perspectivas o jogo de
amanhã [hoje] diante do São
Bernardo, a única equipa que
derrotou a Artística?
“Acho que o primeiro jogo foi
numa fase ainda de algum
acer to da nossa equipa. Agora
estamos bastante moralizados
e penso que somos mais for-
tes do que eles. Acreditamos
que podemos vencer e espero

que o público
venha ao pavi-

lhão por que a
equi pa pre-

cisa do apoio
de todos nesta
ca mi nha da até

bom por -
to”.AC

Jovem Ricardo Mourão
é o “rei” dos marcadores

Artística de Avanca tem mostrado qualidade e hoje recebe o São Bernardo

Andebol
2.ª Divisão Nacional

ARQUIVO
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  Corte: 2 de 2ID: 57578428 21-01-2015

Artística de Avanca lidera
a 2.ª Divisão e continua
a sonhar com a subida
Andebol | P27
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ABC assume desafio
de vencer os “invictos” 

O técnico Carlos Resende e o lateral esquerdo Hugo Costa acreditam que o ABC pode derrotar os invictos na invicta

FRANCISCO DE ASSIS

A equipa do ABC/UMi-
nho defronta o FC Porto 
hoje à tarde, [18h30]noite 
na cidade invicta. Naque-
le que é  indiscutivelmen-
te o jogo da jornada, en-
tre o primeiro e o segundo 
classificados, os bracaren-
ses assumiram um desafio 
extra, que passa por ven-
cer o hexacampeão nacio-
nal e ainda invicto neste 
campeonato. Na antevisão 
da partida, tanto o técnico 
do ABC como Hugo Rocha 
não escondem que se 
trata de uma ta-
refa complica-
da, mas não 
impossível.

E Carlos 
Resende ex-
plicou por-
que: «houve al-
turas em que po-
deria dizer que era preci-
so que o FC Porto não esti-
vesse num dia bom e que o 
ABC estivesse num dia ex-
celente. Basta que o ABC 
esteja ao seu melhor nível 
para ser o suficiente para 
conseguir a vitória», disse.

E o técnico acrescenta 
outros argumentos que  o 

faz acreditar num triunfo. 
«Contamos que o Gabriel 
Teca seja uma mais-valia, 
assim como contamos que 
Hugo Rocha, Ricardo Pes-
queira e Nuno Rebelo se-
jam mais-valias, uma vez 
que não jogaram contra 
o FC Porto na primei-
ra volta. Ou seja, o ABC 
vai contar com mais qua-
tro jogadores em compa-
ração com o jogo no Sá 
Leite», afirmou.

Bom momento e mais 
jogadores dão alento 

O facto de ter perdido 
apenas por três golos 

de diferença no pri-
meiro jogo no Sá 
Leite, mesmo não 
estando em boa 
forma e em in-

ferioridade deixa 
esperanças ao ABC.

«Reconheço que te-
mos espaço para melho-
rar aquilo que fizemos 
menos bem no primeiro 
jogo. Estivemos a anali-
sar o jogo  e verificamos 
que foi talvez o nosso pior 
jogo, numa altura da épo-
ca em que estávamos in-
feriorizados pelo número 
de jogadores disponíveis 

e em posições específi-
cas. E mesmo assim per-
demos por três. Agora a 
nossa equipa está comple-
ta, num momento de for-
ma bastante interessante 
e vamos procurar retifi-
car o resultado».

Agora é que vai doer
Por seu turno, Hugo 

Rocha, também mos-
tra-se confiante numa 
boa prestação do ABC. 

«Ficar na história do 
campeonato não se re-
sume a ganhar ao Porto. 
A marca que queremos 
deixar vincada é poder 
lutar com estas equipas, 
como penso que temos 
feito nos últimos anos, 
em que temos chamado 
a nós a responsabilida-
de e a qualidade do jogo. 
Vamos ter muitos obstá-
culos, queremos derrubá-
-los todos e o primeiro é 
o FC Porto», disse o la-
teral esquerdo do ABC.

Aliás, o atleta en-
tende que agora é que 
vai doer. «Sem menos-
prezar o que está para 
trás, agora é que se 
vai começar a decidir, 
com jogos importantes 

FRANCISCO DE ASSIS

Hoje, Car-
los Resen-de quer retificar «o pior jogo da época» do ABC, frente ao FC Porto no Sá 

Leite

JOGO COM O FC PORTO HOJE ÀS 18H30 NA INVICTA 

duas vezes por sema-
na», lembrou.
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O Sporting, detentor do tro-
féu, tem uma deslocação marcada 
para os Açores para defrontar o 
Sporting da Horta, em encontro 
dos oitavos de final da Taça de 
Portugal de andebol masculino, 
ditou ontem o sorteio.

Além deste embate, os oitavos 
de final da Taça, agendados para 
7 de Fevereiro, ditaram outro 
confronto entre equipas da pri-
meira divisão, com o Benfica a 

receber o Belenenses, enquanto 
o FC Porto, campeão nacional, 
desloca-se a casa do Avanca, do 
campeonato nacional da segunda 
divisão.

Entretanto, a ‘Final Four’ da 
prova está já marcada para o fim 
de semana de 28 e 29 de Março, 
em Loulé, e será disputada pelos 
quatro conjuntos que sairem 
vencedores dos quartos de final, 
agendados para 28 de Fevereiro.

Andebol: Sporting da Horta 
defronta Sporting nos 
‘oitavos’ da Taça de Portugal

Página 28



A29ABC surpreende FC Porto - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=910aa152

 
Em jogo da 16ª jornada do Nacional de andebol, os academistas travaram a caminha vitoriosa dos
hexacampeões nacionais e somaram a nona vitória consecutiva
 
 O ABC venceu esta quarta-feira o FC Porto, por 30-25, em pleno Dragão Caixa, impondo, à 16ª
jornada do Campeonato Nacional de andebol, a primeira derrota aos portistas. Já os minhotos,
somaram a nona vitória consecutiva na prova.
 
 Com este resultado, o conjunto de Carlos Resende subiu ao segundo lugar da classificação,
colocando-se a apenas três pontos dos hexacampeões nacionais e passando a ter mais um ponto do
que o Sporting e dois do que o Benfica.
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A30ABC é o primeiro a tirar pontos ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c5cb427e

 
Andebol Outras Modalidades O ABC foi ganhar ao Dragão Caixa, por 25-30, e tornou-se assim a
primeira equipa na Liga de Andebol a roubar pontos ao FC Porto, que até à recepção ao clube
bracarense tinha um registo perfeito de 15 vitórias em outras tantas jornadas. O campeão (46)
mantém o comando da prova, mas viu o ABC (43), segundo, encurtar a diferença para três pontos. O
terceiro lugar pertence ao Sporting, com 42 pontos, enquanto o Benfica segue na posição seguinte,
com menos um. No jogo em atraso da 16.ª jornada, destacaram-se, no ABC, o central Pedro Seabra
(sete golos) e o lateral-esquerdo Nuno Grilo (seis). Os 11 golos do lateral-esquerdo portista Gilberto
Duarte não serviram para evitar a derrota.
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A31Filho Valero Rivera melhor do que o pai Valero Rivera
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=55df09fc

 
O filho superou o pai. Espanha e o anfitrião Qatar defrontaram-se em Lusail com a liderança do Grupo
A do Campeonato do Mundo de Andebol em causa. O campeão mundial ganhou, com dificuldade, o
jogo (28-25), que tinha como uma das suas histórias o primeiro duelo entre o internacional espanhol
Valero Rivera e o seu pai, o seleccionador do Qatar, também chamado Valero Rivera. O treinador, que
ocupou o cargo de seleccionador de Espanha durante seis anos e liderou-a ao título mundial há dois,
trocou a selecção ibérica pela qatari, que comanda desde Abril de 2013. Ajudado por um plantel com
mais de metade de jogadores naturalizados - proporção que a selecção árabe já tinha tido na edição
anterior do Mundial -, fez do Qatar uma das sensações da competição. Antes desta 4.º jornada, tinha
vencido os três encontros anteriores, garantido pela segunda vez no seu historial a qualificação para
os 16 melhores, e ontem complicou muito a vida à Espanha, que esteve em desvantagem durante
grande parte da etapa complementar e precisou da prestação imprescindível do ponta-esquerda
Valero Rivera para ganhar ao seu ex-seleccionador. O jogador do HBC Nantes, no qual é colega do
internacional português Wilson Davyes, foi o melhor marcador do campeão mundial, terminando com
sete golos contra a equipa do pai, embora tenham sido o pivot Julen Aguinagalde (4) e o ponta-direita
Victor Tomás (6) os principais responsáveis da recuperação na parte final. Rivera, que se estreou na
selecção espanhola pela mão do pai, é o melhor concretizador da sua equipa no Mundial, com 22 golos
em quatro jogos. A liderança da tabela dos marcadores foi reforçada por Dragan Gajic, autor de 12
dos golos da vitória da Eslovénia sobre o Brasil (35-32). O extremo soma agora 39 golos. No outro
jogo, a Bielorrússia derrotou o Chile (34-23). Apesar de agora comandar de forma isolada o Grupo A,
a Espanha ainda não garantiu de vez o primeiro lugar, o que conseguirá de certeza com um empate
na última ronda com a Eslovénia. A formação dos Balcãs tem menos dois pontos do que o líder e
também já estão qualificados. Para a obtenção da última vaga para os oitavos-de-final está em
vantagem o Brasil, que carimba a passagem com um triunfo sobre Chile, a selecção mais frágil do
grupo. No Grupo B, pelo contrário, o primeiro lugar está já definido. A Croácia, triunfadora perante a
Macedónia por 29-26, tem o máximo de pontos (8) e já não pode ser desalojada do comando.
Macedónia (6) e Áustria (5), que ganhou ao Irão (38-26), estão igualmente apuradas. A Tunísia
derrotou e ultrapassou a Bósnia (27-24) num duelo importante para o futuro das duas equipas e
deverá garantir para si o apuramento na última jornada, quando defrontar o Irão, o único ainda sem
qualquer ponto.
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A32FC Porto perde pela primeira vez esta época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7f17a759

 
ABC SURPREENDE NO DRAGÃO E VENCE POR 30-25
O FC Porto sofreu esta quarta-feira a primeira derrota da temporada, ao perder com o ABC no Dragão
Caixa por 30-25, num encontro a contar para a 17.ª jornada da fase regular do naiconal de andebol.
Gilberto Duarte fez uma exibição fantástica para os dragões, com 11 golos marcados, mas foi
insuficiente para contrariar o coletivo mais forte da formação de Braga, que teve em Pedro Marques (7
golos) o melhor marcador.
Apesar da derrota, os dragões mantêm a liderança isolada no campeonato, com 46 pontos, mais 3 do
que o ABC, com 43. Sporting (42) e Benfica (41) aparecem logo atrás.
Pts
J
V
E
D
Golos
 
 
 , 21 janeiro de 201520:19
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A33FC Porto perde pela primeira vez esta época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7da03e6c

 
21-01-2015 . Record Por Record O FC Porto sofreu esta quarta-feira a primeira derrota da temporada,
ao perder com o ABC no Dragão Caixa por 30-25, num encontro a contar para a 17.ª jornada da fase
regular do naiconal de andebol. Gilberto Duarte fez uma exibição fantástica para os dragões, com 11
golos marcados, mas foi insuficiente para contrariar o coletivo mais forte da formação de Braga, que
teve em Pedro Marques (7 golos) o melhor marcador.Apesar da derrota, os dragões mantêm a
liderança isolada no campeonato, com 46 pontos, mais 3 do que o ABC, com 43. Sporting (42) e
Benfica (41) aparecem logo atrás.
 
 21-01-2015 . Record
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A34   
Sport TV1 - Notícias

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: Sport TV1 - Notícias

 
ID: 57597953

 
20-01-2015 04:56

Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=46e8ffc7

 
Direto do Mundial de Andebol.
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A35   
Sport TV1 - Títulos

 	Duração: 00:02:20

 	OCS: Sport TV1 - Títulos

 
ID: 57596948

 
20-01-2015 09:06

Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=c7a09afd

 
No Mundial de Andebol já há 4 equipas apuradas para a fase decisiva da competição.
 
 
 
Repetições: Sport TV1 - Notícias , 2015-01-20 11:50
 Sport TV1 - Notícias , 2015-01-20 14:21
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A36   
Sport TV2 - Síntese

 	Duração: 00:00:35

 	OCS: Sport TV2 - Síntese

 
ID: 57599383

 
20-01-2015 01:52

Campeonato do Mundo de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=4cbc8e86

 
Campeonato do Mundo de Andebol:
 
- jogos do Grupo D.
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  Corte: 1 de 1ID: 57580958 16-01-2015
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  Tiragem: 6000
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  Corte: 1 de 1ID: 57581050 16-01-2015
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal
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  Âmbito: Regional
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  Cores: Preto e Branco
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  Corte: 1 de 1ID: 57580960 16-01-2015
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A40

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 5,51 x 16,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57549047 16-01-2015

ANDeBoL

“Quartos” 
da Taça 
de Portugal 
já sorteados

A equipa sénior de andebol femi-
nino do JAC – Alcanena vai jogar os 
quartos-de-final da Taça de Portugal 
no seu pavilhão, diante do Alavarium 
Love Tiles, encontro marcado para o 
dia 28 de Fevereiro. Os outros jogos 
são Colégio João Barros/Madeira Sad; 
Juventude Mar/Maiastars. Está ainda 
por se saber qual o adversário do ND 
Sª Joana, que será o vencedor do jogo 
Passos Manuel/Académico FC. Os 
vencedores destes jogos  apuram-se 
para a final-four, a realizar nos dias 
28 e 29 de Março de 2015. 

Entretanto, este sábado, dia 17, 
joga-se a 13.ª jornada do campeonato 
nacional, com as alcanenenses a 
receberem o Colégio Gaia. As duas 
equipas estão separadas por um 
ponto, com vantagem para o JAC, 
que é 4.º classificado, com 28 pon-
tos. O encontro está marcado para 
as 18 horas, no pavilhão da escola 
secundária.
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  Corte: 1 de 1ID: 57516074 15-01-2015
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Opinião Pública   Tiragem: 20000
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  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,43 x 10,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57565110 15-01-2015
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A43

Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 9,35 x 20,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57544189 15-01-2015

Seniores Masculinos
Exibição de sonho

AD.Sanjoanense/ Mário Rui,L.da, 31
AC S.Mamede, 22

Atletas: Ricardo Gaspar,  António Brandão (2),  Hélder 
Santos, Eduardo Carneiro, Fábio Cardoso, Hugo Terra, Fa-
bian Scheck, Ricardo Pinho (12), Emanuel Silva (2), Pedro 
Amorim (2), Fábio Fernandes, Bruno Pinho (9), Eduardo 
Pereira (1), Ricardo Pinho (3), Ruben Silva   
   

Previa-se um jogo equilibrado, atendendo às posições 
das equipas no campeonato, a ADS num confortável 6.º 
lugar e o S. Mamede em 4.º, a lutar pela subida e com 
reforços de início de ano.

A Sanjoanense entrou com tudo, empenho, atitude, con-
centração e muita qualidade, brindando os adeptos com 
jogadas aéreas, golos com efeito, enfim, uma exibição de 
sonho. Poucas equipas conseguiriam contrariar uma noi-
te tão inspirada. Em grande destaque estiveram Ricardo 
Pinho, 12 golos, e Bruno Pinho, com nove, mas em geral 
o desempenho de todos foi brilhante.

Ao intervalo, a ADS saiu com uma vantagem de três go-
los, que viria a ampliar para nove de diferença até ao final.

Em termos disciplinares, nada a assinalar.
Neste momento, a ADS inverte a posição na tabela com 

o S. Mamede e passa a ocupar o 4.º lugar da geral (os três 
primeiros dão acesso à poule de subida à 1.ª), tendo já a 
manutenção assegurada.

No próximo sábado, pelas 21h00, a ADS vai receber nos 
16/avos da Taça de Portugal o primodivisionário ISMAI, no 
Pavilhão das Travessas.

Iniciados Femininos 
ADS, 41 – AC Espinho B, 21 

Atletas: Carla Moreira (gr.), Cláudia Moreira, Joana 
Pinho, Pipa, Catarina Arrojado, Rita, Lali, Mariana Neves, 
Carolina, Kika, Beatriz Moreira (gr.), Joana Alves e Ana 
Tavares

Treinador: Rui Andrade
Seccionistas: Vítor Alves e Miguel Silva

Agenda
17/01/2015

Taça Portugal Sen. Masculinos ADS/Mário Rui, L.da - Maia /Ismai 
Infantis Masculinos  ADS - Estarreja   
Infantis Femininos  Valongo Vouga - ADS
       

18/01/2015
Juniores Masculinos  ADS - Ílhavo   
Iniciados Masculinos  Pateira - ADS/A   
Iniciados Masculinos  Avanca - ADS/B   
Iniciados Femininos  Salreu - ADS   
Minis Masculinos   ADS/A - CD Feirense /C
Minis Masculinos   Espinho/B - ADS/B  
Minis Femininos   Ac. Espinho - ADS  

ndebolA
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A44

Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal
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  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 9,05 x 36,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57544207 15-01-2015

ANDEBOLMANIA 2015
A secção de andebol da ADS já pre-
para a passos largos aquele que é, 
sem dúvida, o maior evento desporti-
vo da cidade.

Entrevista com José Pedro Silva 
(Vice-presidente da ADS para o Andebol)

P: Quais são os números deste evento?
ADS: O Andebolmania decorrerá durante 4 dias (1,2,3 

e 4 de Abril) e contará com a participação de 72 equipas 
masculinas e femininas, será disputado em sete pisos em 
simultâneo, serão efectuados 200 jogos, receberemos 
cerca de 1200 atletas e serviremos cerca de 8.000 refei-
ções. Julgamos que, além dos atletas, tenhamos cerca de 
1500 acompanhantes pela cidade e uma dinamização da 
economia local na ordem dos 200 mil euros, em especial 
pela ocupação hoteleira da cidade.

Há novidades relativamente ao ano anterior?
Sim, muitas. Em primeiro lugar, o número de equipas 

estrangeiras vai ser superior, numa proporção de 70% para 
30%. Deveremos ter equipas espanholas mas também an-
golanas. Os jogos serão transmitidos em directo através da 
Internet. Serão efectuadas festas nocturnas todos os dias 
e haverá um jogo de exibição de seniores. Pretendemos 
também colocar um piso amovível na Praça Luís Ribeiro, 
com o único objectivo de dinamizar a cidade porque para 
nós é mais um ponto logístico. Esta acção não é 100% 
certa, pois só o faremos sem custos para a secção.

Num evento destes, são necessários apoios e pes-
soas a trabalhar, como articulam tudo isto?

A mão de obra é 100% da secção de Andebol. Nestes 
dias, cerca de 60 pessoas, na sua maioria pais de atletas, 
utilizam dias de férias para trabalhar pela secção. Há apoios 
institucionais, como os Bombeiros Voluntários e a Junta de 
Freguesia, há patrocinadores oficiais, como a Hummel, a 
Flexipol, Mário Rui, L.da. E  há também a Câmara Municipal, 
que normalmente apoia alguns eventos desportivos, mas 
nenhum com esta dimensão. Lembro-me, por exemplo, das 
chegadas da Volta a Portugal, de que desconheço o custo, 
mas em termos de impacto na cidade fica muito aquém do 
Andebolmania.

Qual o objectivo deste torneio: movimentar a cidade, 
captar atletas?

É óbvio que o torneio cria alguma empatia da cidade 
com o Andebol; no entanto, temos acções anuais espe-
cificas para a captação. É óbvio que também movimenta 
a cidade, mas quem tem essa obrigação são outras enti-
dades da cidade que não nós. O nosso grande objectivo 
é essencialmente económico, financiando a secção para 
voos mais altos e, obviamente, se não obtivermos um 
rendimento aceitável, deixaremos de fazer o torneio nos 
próximos anos. Eu falo por mim que, para perder quatro 
dias de férias mais todas as horas de preparação, pois já 
começámos a trabalhar em Novembro, tenho de ver um 
resultado que satisfaça.

Disse que pretendem tirar rendimento do evento, 
para investir?

O objectivo é reforçar o orçamento da secção, permitindo 
numa 1.ª fase compor o quadro técnico da formação com 
técnicos de topo, que obviamente não são baratos, remode-
lar a sala de musculação e criar uma sala de vídeo. Numa 
2.ª fase, aí, olharemos para a equipa sénior e mediante as 
possibilidades traçaremos objectivos.

Falou nos seniores. Para quando uma equipa na 1.ª 
Divisão?

Como lhe disse, há etapas a cumprir, é um suicídio 
queimar etapas. Na minha  opinião e  independentemente 
de ter possibilidades ou não financeiras, a ADS só deve 
tentar a subida quando for capaz de formar anualmente 
um ou dois jogadores com nível de 1.ª Divisão. Não faz 
sentido ter uma equipa na 1.ª Divisão quando a cidade não 
se identifica com ela.

Neste momento, temos uma equipa sénior 100% feita em 
SJM e com um nível suficiente para estar na 1.ª metade da 
tabela da 2.ª liga. Temos 22 atletas que treinam e jogam 
pelo clube sem qualquer remuneração, apenas pelo prazer 
de jogar e pelo prazer de envergar a camisola do clube da 
cidade. Aproveito para, a eles que têm feito milagres, em 
nome da secção, enviar uma palavra de agradecimento. Página 44
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Andebol: Dom Fuas vence 
em infantis femininos

os infantis femininos do dom Fuas go-
learam o siR 1.º Maio (31-2) na 1.ª jornada 
do campeonato nacional. Menos feliz foi 
a equipa do Cister sa, que soçobrou na 
receção ao jaC alcanena (11-51). no arran-
que do nacional de infantis masculinos, 
as duas equipas da região perderam: o 
Cister diante do siR 1.º Maio (31-19) e o 
dom Fuas perante a juve Lis (22-15).
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Andebol: Femininos do Ciste  
descem ao último lugar

a equipa feminina do Cister sa perdeu (24-
20) na deslocação a Castelo Branco, onde de-
frontou a Casa do Benfica local, e caiu no 
último lugar da zona 5 da 2.ª divisão nacional. 
as pupilas de abel Ferreira somam seis derrotas 
consecutivas, tendo perdido todos os jogos 
realizados fora de portas e não vencem desde 
a jornada 4, quando bateram precisamente 
as albicastrenses em casa (21-14).

r
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