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Nacional de Juvenis
Grupo A – Zona 2

Estarreja-Sporting                            27-26
Lagoa-Juve Lis                                      29-23
Benfica-Samora Correia             35-25
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Benfica                          3       3    0      0     96-55       9
Estarreja                      3       3    0      0     83-72       9
Sporting                        3       2    0      1     83-74       7
Lagoa                              3       1    0      2     66-80       5
Samora Correia     3       0    0      3     75-96       3
Juve Lis                          3       0    0      3     59-85       3
Próxima jornada
Sporting-Juve Lis, Estarreja-Ben-
fica, Samora Correia-Lagoa.

Estarreja doma “leão”
Histórico A equipa de Juvenis do Estarreja Andebol Clube venceu
o poderoso Sporting e continua na liderança da prova, a par do Benfica

ESTARREJA                                     27

Treinador: Carlos Tavares.
Daniel Castro; Pedro Silva, André Lima
(4), Francisco Feiteira (9), Luís Tavares
(3), Tomás Almeida (5) e Tiago Mar-
reiros 5 - sete inicial - Sergiy Khomyn,
Eduardo Duarte, Pedro Diogo, Jorge
Silva, Marcelo Castro, Daniel Campos,
João Vieira (1), Edgar Figueira e
Gonçalo Bezerra.

SPORTING                                       26

Treinador: Luís Cruz.
Edgar Alfaiate; Francisco Tavares (6),
Miguel Delgado (5), Bruno Gaspar (8),
Tomás Carolino (1), Filipe Ambrósio e
Simão Santos (4) - sete inicial - Miguel
Carvalho, Jorge Sousa, João Serra, Ri-
cardo Silva, Ricardo Martinez (1), Bruno
Pereira (1), Francisco Lisboa, Diogo
Lopes e João Garcia.

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: 450 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Cronometristas: António Pontes e
Carlos Marreiros (Aveiro)
Ao intervalo: 11-16

Andebol
Nacional de Juvenis

Avelino Conceição

Foi um dia histórico aquele
que se viveu no passado sába -
do em Estarreja, com a visita
do poderoso Sporting para de-
frontar a surpreendente equipa
local, que aspira a fazer um bo-
nito na segunda fase do Cam-
peonato de Juvenis, com pas-
sagem à fase de apuramento
do campeão nacional.

Num pavilhão praticamente
a “rebentar pelas costuras”, as-
sistiu-se a um fabuloso espec-
táculo de andebol, com a equi -

pa lisboeta a entrar “mandona”
no jogo, aproveitando o nervo -
sismo dos donos da casa, que
cedo começaram a viram os
“leões” ganharem distância no
marcador.

Aos oito minutos de jogo, o
Estarreja já perdia por três go-
los (3-6), levando o técnico a
pedir o primeiro desconto de
tempo. A equipa estarrejense
tentou reagir, mas as acções
defensivas não tinham resul-
tados práticos e, no ataque, as
coisas não saiam bem na hora
de finalizar, acabando por che-
gar ao intervalo a perder por
cinco golos.

Mas entrando fortíssima na
segunda metade, o Estarreja
não só fez um parcial de 4-0 (o
público presente no pavilhão
ficou ao rubro e começou acre-
ditar nos jovens talentosos),
como passou pela primeira vez
para frente no marcador (21-
20), deixando tudo em aberto
quanto à possibilidade de al-
cançar mais uma vitória.

O Sporting acusou o toque e
teve alguma dificuldade para
segurar o ímpeto da equipa do
Antuã, que com uma ponta fi-
nal deslumbrante se mantinha
no comando da partida a dois
minutos do fim (26-25). E nem

o empate a 26 golos conse-
guido pela equipa leonina fez
desmoronar a coesão do gru -
po estarrejense.

Acreditar que a vitória era
possível, o aguerrido conjunto
de Estarreja, já dentro do último
fôlego do encontro, “selou” o
terceiro triunfo nesta fase, com
um golo de André Lima, vi-
vendo-se um momento histó-
rico para as cores do clube es-
tarrejense, que seguem assim
a par do Benfica, próximo ad-
versário em casa, na liderança
do grupo Grupo A - Zona 2.

O destaque vai, sem dúvida,
para o colectivo do Estarreja,
onde Francisco Feiteira sobres-
saiu com nove golos apontados.
No Sporting, para além do seu
guardião Edgar Alfaiate, muito
seguro na baliza, Bruno Gaspar,
com oito golos foi o melhor
marcador do jogo, que uma ar-
bitragem de grande qualidade
da dupla aveirense. |

PEDRO ALVES

RESULTADOS

André Lima marcou o último golo que deu a vitória ao Estarreja

Página 2



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,85 x 2,62 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 52421498 18-02-2014

Juvenis do Estarreja
fazem história com um
triunfo sobre o Sporting
Andebol | P26
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Juniores do ABC
aplicam nova goleada

A equipa de juniores do ABC viajou até Gaia onde bateu 
o conjunto local por 36-18, em encontro da 17.ª jornada 
do campeonato nacional da categoria, e continua na frente 
da classificação, com mais dois pontos que o FC Porto, 
que recebeu e bateu a Sanjoanense por 34-18.

O Xico Andebol bateu o S. Mamede e segurou o terceiro 
lugar.
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Em jogo a contar para a 19.ª
jornada do "nacional" da I divi-
são de andebol feminino, rea-
lizado ontem no Pavilhão do
Funchal, o Madeira SAD ven-
ceu o Juve Mar, por 32-13, com
16-7 ao intervalo.
Pelo Madeira SAD jogaram

e marcaram Isabel Góis, Ana
Temtem (4), Cláudia Aguiar (4),
Márcia Abreu (1), Filipe Correia
(0), Ana Andrade (7), Cristina
Pinto (1), Mónica Correia (0),
Soraia Lopes (1), Renata Tavares
(5), Cláudia Farinha (0), Frede-
rica Jesus (1), Petra Abreu (2 ) e

57 pontos, em 20 jogos, resul-
tantes de 18 vitórias, um em-
pate e uma derrota. Segue-se
na classificação o Colégio João
Barros, com 47 pontos, mas
em apenas 17 partidas. O JAC
de Alcanena, com 45 pontos
em 19 jogos, encerra o pódio.
Domingo, o Madeira SAD

havia vencido o CA Leça tam-
bém por números basante ex-
pressivos, por 37-22, numa
clara exaltação do bom mo-
mento que a equipa atravessa,
sendo que não perde desde o
passado dia 22 de Setembro
de 2013, quando, à terceira jor-
nada, foi surpreendido no Fun-
chal, saindo derrotada pelo
JAC Alcanena, por 34-29.

Sara Gonçalves (6). Nas foras-
teiras, Teresa Santos, com oito
golos, esteve em particular
destaque.
Com este triunfo, a equipa

de Duarte Freitas consolidou a
liderança, acumulando agora

Madeirenses continuam em alta e lideram a classificação do “nacional” de andebol.

Madeira SAD vence
e reforça a liderança

David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt
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EM DOIS DIAS CONSE-
CUTIVOS, O MADEIRA
SAD “CILINDROU” DOIS
ADVERSÁRIOS NO PA-
VILHÃO DO FUNCHAL:
DOMINGO, O CA LEÇA
POR 37-22; ONTEM, O
JUVE MAR, POR 32-13.
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Andebol 4 KIDS em expansão nacional
 

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

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/14313-andebol-4-kids-em-expansao-nacional

/

 
Publicado em segunda, 17 de fevereiro de 2014
 
 Dois anos de progressos notáveis, na área do fomento do andebol, caraterizam de forma positiva um
dos grandes desafios que a direção da FAP delineou, desde a primeira hora, como um dos objetivos
fundamentais, no que concerne ao compromisso com o andebol: o crescimento efetivo de praticantes
de norte a sul do país.
 
 O Andebol 4 Kids tem sido a ferramenta utilizada para esta promoção e tem conquistado uma adesão
fantástica, junto de professores e jovens praticantes.
 Implantado desde 2012, este projeto teve, como primeiro passo, um conjunto de ações de formação,
chegando a perto de um milhar de professores e monitores das AECs. Estas ações não terminaram,
estando ainda a decorrer várias, de norte a sul do país. Fruto deste trabalho, verificou-se, no corrente
ano letivo, um forte incremento da nossa modalidade na vertente do desporto escolar.
 Desde Outubro de 2013 e como complemento do trabalho junto das escolas, a Federação abriu uma
nova frente na promoção da nossa modalidade, com a incursão por diversos distritos, principalmente
em concelhos onde não se praticava o andebol, através de reuniões diversas com vários
interlocutores, tentando expandir o andebol. Montemor-o-Novo, Arraiolos, Grândola, Alcácer do Sal, S.
Tiago do Cacém, Odemira, Alpia rça, Abrantes, Cartaxo, Coruche e Torres Vedras, Constância e
Chamusca - no Sul - Caminha, Viana do Castelo, Ponte da Barca, Vieira do Minho, Vila Verde e Amares
- no Minho - e Ovar, Tabua, Penela, Cantanhede, Tomar, Rio Maior e Figueira da Foz - no Centro -
fizeram parte deste itinerário, que tem como objetivo a fundação de novos núcleos de andebol, ou a
retoma da atividade onde esta já existiu.
 Este é um trabalho que vai prosseguir nos próximos meses, liderado pela Direção da Federação de
Andebol de Portugal. Implementar uma nova dinâmica de crescimento do quadro competitivo, bem
como o reforço no número de praticantes são o alvo deste projeto, porque dele depende, cada vez
mais, a afirmação do andebol no panorama desportivo nacional.
 A mobilização é a palavra de ordem para todos quantos possam contribuir para fortalecer o andebol.
O crescimento do andebol é um desafio em que vale a pena pensar, que vale a pena concretizar e
para o qual vale a pena contribuir.
 Até onde podes ajudar nesta tarefa? Contribuindo podemos fazer mais e melhor, logo, o teu
contributo é fundamental.
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As duas equipas femininas da Re-
gião conseguiram, ontem, no Fun-
chal, importantes vitórias para a 1.ª
Divisão de andebol. O Madeira
SAD ganhou ao CA Leça por claros
37-22, com 21-9 ao intervalo e 16-13
na 2.ª parte. A SAD continua a li-
derar a tabela. Já o Sports da Ma-
deira defrontou o Juve Mar e tam-
bém venceu por 26-16, com 16-9
ao intervalo e 10-7 na 2.ª parte.
Hoje, há troca de adversários, às
11h45 e 13h45, no Funchal.

MARÍTIMO VENCE EM GAIA
Para a 2.ª Divisão

masculina/Zona Norte, o Marítimo

foi a Gaia e derrotou a formação
local por 27-23, com 13-8 ao inter-
valo e 14-15 na 2.ª parte. Os “verde-
rubros” seguem no 4.º lugar.

Vasco Sousa

Andebol só com triunfos
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ANDEBOL 1
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FLÁVIO FREITAS

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

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

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

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

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

§cabinas

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

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

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

+ mais

P J     V   E    D    M     S

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

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

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Belenenses - AA Avanca

ABC/UMinho, 44; Sp. Horta, 24

Madeira SAD, 17; Benfica, 31

ISMAI , 22; Ag. Santas, 28

P. Manuel, 23; Sporting, 31

AC Fafe, 21; FC Porto, 29

AA Avanca - ABC/UMinho

FC Porto - Belenenses

Sporting - AC Fafe

Ág. Santas - Madeira SAD (28-24)

Sp. Horta . ISMAI

Benfica - Passos Manuel

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

§21.ª jornadaANDEBOL 1
JORNADA 21
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A ternura dos quarenta 
em apenas quatro dias

PEDRO VIEIRA DA SILVA

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

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

AVELINO LIMA

AÇORIANOS VOLTARAM A SOFRER MAIS DE 40 GOLOS

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

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

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

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

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

Resende e o final do jogo 
«com cinco juniores»

Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

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

Treinador: Carlos Resende

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

Treinador: Filipe Duque 

Ao intervalo: 21-13

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

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

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

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

Como foi possível 
o ABC/UMinho   

perder nos 
Açores?

Os números 
conseguidos pelo 
ABC/UMinho nes-

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

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

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

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

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

Dez golos de Rebelo
Destaque para os 10 go-

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

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

Num curto 
espaço de três dias, o Sporting 

da Horta 
sofreu 84 golos e marcou 50 no Sá 

Leite
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ABC vence
e HC Braga perde
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LIGA DOS CAMPEÕES

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

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

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

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

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

FUTEBOL
• 19.ª Jornada da Liga ZON Sagres: MARÍTIMO-Vit.
Setúbal, 16h00, Barreiros, árbitro: Rui Silva (Vila
Real). Arouca-Nacional, 16h00,Arouca, árbitro:
Jorge Sousa (Porto). Vit. Guimarães-Rio Ave,
16h00, Guimarães. Paços de Ferreira-Benfica,
17h00, Mata Real (SportTV1), árbitro: DUARTE GO-
MES (Lisboa). Gil Vicente-FC Porto, 19h15, Barce-
los (SportTV1), árbitrro: Paulo Baptista (Portalegre).
• 30.ª Jornada da Liga2: Sp. Farense-MARÍTIMO
B, 15h00, Faro, árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa).
Desp. Chaves-UNIÃO DA MADEIRA, 15h00, Cha-
ves, árbitro: Hugo Pacheco (Porto). FC Porto B-Lei-
xões, 15h00 (Porto Canal). Atlético-Moreirense,
11h15 (SportTV Live). Sporting B-Tondela, 15h00.
O árbitro madeirense MARCO FERREIRA estará no
Oliveirense-Sp. Covilhã. • 2.ª Fase Camp. Nacional
de Seniores, 1.ª Jornada: Gondomar-CAMACHA,
15h00, Gondomar. • 12.ª Jornada Divisão de
Honra Regional: São Vicente-Pontassolense,
15h00. Porto-Santense-Ribeira Brava, 16h00. Câ-
mara de Lobos-Bairro da Argentina, 16h00. Porto
da Cruz-Marítimo C, 16h00. • 4.ª Jornada 1.ª Divi-
são Regional: Machico-Carvalheiro, 16h00. San-
tana-Andorinha, 16h00. • 4.ª Jornada Fase Nacio-
nal de Iniciados: NACIONAL-Olhanense, 11h00,
Choupana. • 4.ª Jornada Fase Nacional de Juve-
nis: MARÍTIMO-Oeiras, 11h00, Santo António. •
24.ª Jornada de “La Liga”: Getafe-REAL MADRID,
16h00 (SportTV Live). • Inscrições para o Curso de
Treinadores de Futebol UEFA “C” - Raízes/Grau I,
até dia 28, na sede da AFM.
ANDEBOL
• 1.ª Divisão Fem.: MADEIRA SAD-Leça, 12h00,
Pav. Funchal. SPORTS DA MADEIRA-Juve Mar,
15h00, Pav. Funchal. • 2.ª Divisão Masc.: FC Gaia-
MARÍTIMO, 15h00, Gaia.
VOLEIBOL
• Camp. Regional Minis B – 2.ª Fase Concentrada,
9h30/12h30, Pav. Santa Cruz. • Divisão A1 Masc.:
Benfica-MARÍTIMO, 18h00, Lisboa.
TÉNIS-DE-MESA
• 1.ª Divisão Masc.: SÃO ROQUE-Juncal, 9h00, S.
Roque. • 2.ª Divisão Masc.: 1.º de Maio-Caraman-
chão, 10h30. • Madeirenses no 10.º Torneio
Aberto Torreense/Cidade do Seixal, até hoje. • O
madeirense MARCOS FREITAS e o técnico António
Jorge Fernandes no Open Internacional do Kuwait
(prova do “World Tour” em Singulares e Pares), até
hoje.
MOTOCICLISMO
• 6.º Passeio Honda PCx Madeira: 9h15, concen-
tração em frente às “Vespas”. Passeio até Ma-
chico e Caniçal. Almoço-convívio, restaurante “O
Escondidinho”.
PATINAGEM DE VELOCIDADE
• Atletas do CDR Prazeres no 1.º Centro de Estágio
do Grupo de Elite da Patinagem de Velocidade, até
hoje.
AQUATLO/AQUABIKE
• Inscrições para o IV Aquatlo e Aquatlo Jovem Vila
da Calheta e III Aquabike do Paul do Mar, até terça-
feira.
JOGOS OLÍMPICOS
• Jogos Olímpicos de Inverno, em Sóchi, na Rús-
sia, até dia 23.
PESCA DESPORTIVA
• 1.ª Prova do Campeonato Regional de Juniores
Sub-16 e Juniores Sub-21, 10h00/14h00, Praia do
Paul do Mar.
ORIENTAÇÃO
• Início da época 2014:10h30 - Partidas da Praça
junto ao Mercado Municipal de Santa Cruz. 12h30
- Final e entrega de prémios.
JUDO
• Inscrições para os Momentos “IPOON”, pelo
Clube Naval do Funchal, até sexta-feira.
ATLETISMO
• Inscrições para a III Meia-Martona do Funchal, a
ter lugar no dia 2 de Março.
VELA
• 4.ª Prova do Campeonato da Madeira de Vela Li-
geira -Brisa/Caixa Geral de Depósitos e 2.ª de Apu-
ramento Regional ao Campeonato de Portugal de
Juvenis, 13h, Baía do Funchal. Entrega prémios,
18h30, Quinta Calaça, sede do Naval.
KITESURF
• O madeirense Paulino Pereira, em parceria com
o “Maktub Bar”, realiza gravações promocionais
na ilha, até hoje.
BODYBOARD
• Carina Carvalho (Ludens Clube de Machico) no
Mundial de Bodyboard, ilha de Oahu-Havai, até dia
28.
PADEL/TÉNIS
• Torneio de Abertura em Ténis e Padel, pelo
Smash TC, Ribeira Brava, até hoje. • Inscrições
para o Campeonato Regional para o escalão Juve-
nil Sub-14, na Associação, até terça-feira.
AUTOMODELISMO
• 5.ª Prova do Campeonato ACMOS - escalas 1/10
TT Buggy e 1/10 SCT, 10h30, qualificações, finais,
14h30, Pista da Cancela. Página 22
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Andebol: Benfica
mais forte do que
o Madeira SAD

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

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

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

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

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

Quem partilha da opinião de

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

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

DR

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

Técnico do ABC pede o apoio do público

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

Avelino Conceição

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andebol
Nacional de Juvenis

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

D.R.
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Juvenis do Estarrreja
motivados para vencer
o favorito Sporting
Andebol | P26
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Bruno Dias e Carlos Resende projetaram Sp. Horta

LUÍS FILIPE SILVA

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

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

ABC quer repetir triunfo  
da Taça frente ao Horta

ACADEMISTAS RECEBEM HOJE AÇORIANOS NO SÁ LEITE

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

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

O técnico Carlos Resen-
de espera «repetir o 

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

tronar o Águas 
Santas no quarto 

posto.
O treinador dos acade-

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

chegar à posição que pre-
tendemos no final.

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

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

Guarda-redes
Bruno Dias
pede «seriedade»

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

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

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

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

ANTÓNIO SILVA
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• ABC/UMinho recebe esta tarde Sporting da Horta
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O Pavilhão do Fun-
cal é palco hoje, às
17h, do jogo Ma-
deira SAD-Benfica,
da 21.ª jornada da I
Divisão andebol.
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Feirense derrotado em São Paio de 
Oleiros por 26-24 e adia título distrital

Andebol // Turma de Manuel Gregório continua na frente do campeonato

A duas jornadas do final da fase de 
apuramento, os juvenis de Manuel 
Gregório foram a São Paio de 
Oleiros. Como sempre e perante 
público em número considerável, 
o dérbi foi muito disputado com os 
da casa a abrir o marcador. 
Os azuis deram a resposta e o 
mote foi um pouco esse. Todavia, 
ao intervalo os da casa venciam 
por 15-12 e na segunda metade 
foi preciso arregaçar as mangas 
para ganhar o marcador. Mas 
a noite era dos anfitriões. Mais 
aproveitadores, conseguiram 
colocar-se na frente e gerir até ao 
fim a vantagem. Ainda que só no 
último minuto tenham garantido 
a vitória. 
Os fogaceiros estiveram muito 
apagados, mal tecnicamente com 
muitas bolas e passes perdidos, 
para não falar nos remates mal co-

locados que permitiram importan-
tes defesas aos guarda-redes da 
casa. Desconcentrados em quase 
toda a partida, o Feirense perdeu 
pela segunda vez esta temporada. 

Continuam na frente, precisando 
de vencer na última jornada o 
S.Bernardo na Lavandeira para se 
sagrarem campeões distritais em 
juvenis no seu campeonato.

Página 34



A35

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,16 x 10,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52340205 10-02-2014

Um S. Bernardo reforçado re-
cebeu o S. Paio de Oleiros de 
uma forma agressiva tanto no 
ataque como na defesa, esta-
belecendo desde os primeiros 
segundos do jogo uma diferen-
ça de golos que foi paulativa-
mente alargada até atingir os 
8-1 aos 10 minutos de jogo. 
Nos restantes 20 minutos da 
primeira parte o S. Paio de 
Oleiros aproveitou um abran-
damento do ritmo dos jogado-

res do S. Bernardo para equi-
librarem a partida nessa fase 
do jogo. 
Atingido o intervalo com 16-7 
restava pouca esperança à 
equipa de S.Paio de Oleiros em 
dar a volta ao resultado. 
No final tiveram o consolo de 
terem vencido a segunda parte 
por 13-14 amenizando o resul-
tado de um jogo que teve um 
início desastroso para a equipa 
de S.Paio de Oleiros.

São Paio de Oleiros 
perde no reduto do 
São Bernardo por 29-21

Andebol
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ANDEBOL
VITÓRIAS

Dois jogos, duas vitórias para a equipa de infantis da A2D Didáxis. Deste modo, e com
apenas duas jornadas disputadas, a equipa segue na frente do regional, série B, a par
do Juventude do Mar. No passado fim-de-semana a equipa  jogou no Pavilhão Municipal
de Idães, para defrontar o CA Barrosas, tendo vencido por 22-11. Ana Machado cotou-
se como a melhor marcadora, com 5 golos.  No próximo sábado, pelas 15 horas, a Di-
dáxis recebe a Juventude do Mar, num jogo que se adivinha muito difícil.

Infantis do Andebol ACV continuam a vencer
Em deslocação à cidade de Fafe, a equipa de infantis femininas venceu, no sábado, a
equipa local, por 10-21. A equipa partilha, agora, o primeiro lugar do Regional PO14.
As atletas Raquel Rodrigues e Lara Gonçalves destacam-se na tabela de melhores
marcadoras da competição, enquanto que a participação de atletas Minis, como Leonor
Rodrigues, não passa despercebida.
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