


Revista de Imprensa
22-12-2012 

1. (PT) - Bola, 22/12/2012, ´Convidados´ surpreendentes 1

2. (PT) - Bola, 22/12/2012, Águas Santas-Benfica hoje n´A Bola TV 2

3. (PT) - Bola, 22/12/2012, Belenenses e ABC animam ronda 4

4. (PT) - Bola, 22/12/2012, Novidades e regressos 5

5. (PT) - Correio da Manhã, 22/12/2012, Portugal no Qatar 6

6. (PT) - Correio da Manhã - Sport, 22/12/2012, Bessone - Esquecimento leonino 7

7. (PT) - Jogo, 22/12/2012, "Queremos um grupo alargado" 8

8. (PT) - Jogo, 22/12/2012, Agenda 9

9. (PT) - Jogo, 22/12/2012, O doutor das grandes notas 10

10. (PT) - Jogo, 22/12/2012, Preparar o acesso ao Mundial 2013 11

11. (PT) - Público, 22/12/2012, O engrandecimento de  dois mitos e a queda de outro 12

12. (PT) - Record, 22/12/2012, Encarnados à prova 15

13. (PT) - Record, 22/12/2012, Nikola Karabatic em rota de colisão 16

14. (PT) - Record, 22/12/2012, Pedro Seabra faz estreia nos seniores 17

15. (PT) - Record, 22/12/2012, Pedro Solha queria ir aos jogos Olímpicos 18

16. (PT) - Record, 22/12/2012, Seleção de Sub-21 no Torneio das 4 Nações 19

17. (PT) - Record, 22/12/2012, Um Natal à Benfica 20

18. (PT) - Diário de Aveiro, 21/12/2012, Câmara Municipal assina protocolos  com 47 associações do
concelho

21

19. (PT) - Diário do Minho, 21/12/2012, ABC em Santo Tirso para a Taça de Portugal 22

20. (PT) - Diário do Minho, 21/12/2012, ABC sem mãos para o Porto 23

21. (PT) - Jornal da Madeira, 21/12/2012, Madeira SAD perde com Horta no Funchal 24

22. (PT) - Barlavento, 20/12/2012, Andebol 25

23. (PT) - Comarca de Arganil, 20/12/2012, Andebol nasce em Tábua 26

24. (PT) - Defesa de Espinho, 20/12/2012, Andebol da Académica de Espinho organiza torneio da
pequenada...

27

25. (PT) - Defesa de Espinho, 20/12/2012, Minis do andebol tigre entram com o pé direito 28

26. (PT) - Gazeta da Beira, 20/12/2012, 4ª vitória da equipa de minis da escolinha  de andebol 29

#A1
#A1
#A2
#A2
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29


27. (PT) - Mensageiro, 20/12/2012, João de Barros em grande 30

28. (PT) - Alto Alentejo, 19/12/2012, Ginásio Andebol Portalegre 32 - 26 N.A. Redondo 31

29. (PT) - Comércio de Guimarães, 19/12/2012, Férias Desportivas de Natal 32

30. (PT) - Comércio Seixal e Sesimbra, 19/12/2012, Andebol  IFCT soma vitórias 33

31. (PT) - Região da Nazaré, 19/12/2012, Andebol: campeonatos param para a época de Natal 34

#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A34
#A34


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,29 x 10,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345150 22-12-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 26,96 x 36,34 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 45345135 22-12-2012

Página 2



  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 11,07 x 33,72 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 45345135 22-12-2012

Página 3



A4

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 10,49 x 10,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345145 22-12-2012

Página 4



A5

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 16,14 x 21,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345142 22-12-2012

Página 5



A6

  Tiragem: 154679

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 3,69 x 4,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45344793 22-12-2012

Página 6



A7

  Tiragem: 154679

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 15,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345172 22-12-2012 | Sport

Página 7



A8

  Tiragem: 38914

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,51 x 7,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345132 22-12-2012

Página 8



A9

  Tiragem: 38914

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 13,25 x 15,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345241 22-12-2012

Página 9



A10

  Tiragem: 38914

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,21 x 20,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345136 22-12-2012

Página 10



A11

  Tiragem: 38914

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 8,57 x 27,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45345154 22-12-2012

Página 11



A12

  Tiragem: 42175

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 27,28 x 30,12 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 45343077 22-12-2012

Fonte: PÚBLICO; REUTERS

Protagonistas e momentos do ano 2012 no desporto

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Victoria Azarenka foi
a primeira vencedora
bielorrussa de um
Grand Slam, após
ganhar o Open da 
Austrália, triunfo que 
lhe valeu a subida
a número um mundial.

Novak Djokovic venceu
o Open da Austrália 
na mais longa final 
de um Grand Slam 
da história (5h53m).

Pelo menos 79 
mortos após invasão
de campo em jogo
de futebol no Egipto, 
entre o Al-Masry e o 
Al-Ahly, em Port Said.

Confirmação da pena
de suspensão por dois
anos de Alberto Contador
pelo Tribunal Arbitral do 
Desporto devido a doping. 
O espanhol perdeu assim os 
títulos da Volta à França
de 2010 e da Volta à
Itália de 2011.

A selecção do País de 
Gales conquista o seu
terceiro Torneio das 
Seis Nações, conseguindo-o 
com um Grand Slam 
(vencendo todos os jogos).

Bubba Watson
vence o Masters
no segundo 
buraco extra.

Guardiola deixa o 
Barcelona após quatro 
épocas à frente da equipa, 
período em que ganhou
todas as competições. 

FC Porto garante, 
matematicamente, 
a conquista do 
bicampeonato. 

Chelsea ganha
a sua primeira
Liga dos Campeões.

Académica vence
a sua segunda Taça
de Portugal, 73 anos
depois da primeira
edição do troféu. 

Ricardo Santos torna-se
no segundo português
a ganhar uma prova 
do European Tour.

A selecção portuguesa 
de sevens garantiu um 
lugar de equipa residente
no circuito mundial.
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O engrandecimento de 
dois mitos e a queda de outro

Ano olímpico é ano de Michael 

Phelps e Usain Bolt. Nesse aspecto, 

2012 foi como 2008. E em outro tam-

bém: a selecção espanhola voltou a 

sagrar-se campeã europeia de futebol 

e tornou-se a primeira na modalida-

de a conquistar três grandes compe-

tições internacionais seguidas. 

No Reino Unido, os balanços des-

portivos do ano que está a terminar 

estão a ser feitos com um tom mar-

cadamente positivo, e com razão. Fo-

ram meses de ouro para os britâni-

cos, numa série de resultados na qual 

se inclui um monte de medalhas nos 

seus Jogos e a concretização do maior 

sonho de Roman Abramovich: fazer 

do Chelsea campeão europeu. Mas 

2012 foi também marcado pela “que-

da” de Lance Armstrong, o homem 

que até este ano possuiu o registo 

mais impressionante do ciclismo.

Em Portugal, o FC Porto foi cam-

peão de futebol, enquanto a Acadé-

mica voltou aos dias de glória na Taça 

de Portugal. Lá fora, José Mourinho 

liderou e Cristiano Ronaldo, candi-

dato à Bola de Ouro, foi a grande fi -

gura do Real Madrid, que roubou o 

título em Espanha ao Barcelona, que, 

contudo, reagiu com efi cácia e já tem 

uma grande avanço no campeonato 

2012-13. Mas quem saiu do relativo 

anonimato, pelo menos para uma 

boa parte do público nacional, foi a 

dupla de canoístas Emanuel Silva e 

Fernando Pimenta, que falharam o 

ouro olímpico por cinco centésimos 

de segundo. A sua medalha — de pra-

ta — foi a única obtida por Portugal 

nos Jogos Olímpicos de Londres.

Na capital inglesa, tal como em 

Pequim, voltaram a brilhar Bolt e 

Phelps. O jamaicano repetiu as suas 

vitórias nos 100m, 200m e 4x100m. 

Nunca ninguém tinha triunfado nos 

100 e 200m duas vezes consecutivas 

— e muito menos somado a estafeta à 

dobradinha. “Agora sou uma lenda. E 

também o maior atleta de sempre”, 

declarou em Londres, depois de 

confi rmar o seu estatuto de melhor 

sprinter da história do atletismo. 

Phelps, ao contrário de Bolt, não 

foi imbatível em Londres, mas con-

seguiu ser o atleta com mais meda-

lhas (seis) e títulos (quatro) na capital 

inglesa. O nadador norte-americano 

acabou a carreira com 18 medalhas 

de ouro, o dobro dos segundos da 

lista (Larisa Latynina, Paavo Nurmi, 

Mark Spitz e Carl Lewis) e um total de 

22 presenças no pódio (mais quatro 

que Latynina). Recordes que estão 

para durar.

Os Jogos Olímpicos foram o pon-

to alto dos resultados desportivos 

do desporto britânico. Os atletas da 

Grã-Bretanha conquistaram 65 me-

dalhas (29 delas de ouro) e só fi ca-

ram atrás dos EUA, que voltaram a 

recuperar a liderança do medalheiro 

que tinham perdido em Pequim, e da 

China. Chris Hoy, Mo Farah ou Jessica 

Ennis foram alguns dos nomes que 

deram alegrias à nação anfi triã. 

Mas as vitórias britânicas não se 

resumiram ao que se passou entre 

27 de Julho e 12 de Agosto. A selecção 

de râguebi do País de Gales ganhou 

o Torneio das Seis Nações. 

Antes de obter o seu 4.º título olím-

pico (e a 7.ª medalha), Bradley Wig-

gins já tinha razões para comemorar. 

O antigo especialista do ciclismo de 

pista foi o que gastou menos tempo 

nas 20 etapas (mais o prólogo) entre 

Liège e Paris e garantiu para si o esta-

tuto de primeiro britânico a vencer 

a Volta a França. Curiosamente, a 

prova gaulesa começou no país de 

nascimento de Wiggins, a Bélgica.

No futebol, o Chelsea igualou o que 

antes tinham conseguido Liverpool, 

Manchester United, Nottingham Fo-

rest e Aston Villa, os outros clubes 

ingleses já coroados como campe-

ões europeus. E em Setembro, Andy 

Murray juntou o US Open à medalha 

de ouro olímpica e tornou-se o pri-

meiro tenista masculino britânico a 

vencer um torneio de singulares do 

Grand Slam em 76 anos. O último 

tinha sido Fred Perry, que em 1936 

ganhou nos EUA e em Wimbledon.

Espanha bicampeã
Depois do Euro 2008 e do Mundial 

2010, a melhor geração de sempre de 

futebolistas espanhóis viveu mais um 

momento de consagração no Euro-

peu da Polónia/Ucrânia. Os atletas de 

Del Bosque golearam a Itália na fi nal 

por 4-0, a maior margem de vitória 

Michael Phelps e Usain Bolt 
voltaram a subir várias vezes ao pódio, 
em Londres. Lance Armstrong foi 
como se nunca tivesse estado num  

O ano desportivo
Manuel Assunção

num jogo do título de um Europeu ou 

Mundial, e Iniesta foi considerado o 

melhor jogador da prova. Nas meias-

fi nais, Espanha, que já tinha deixado 

o rival ibérico pelo caminho no Mun-

dial, derrotou Portugal, no desempa-

te por grandes penalidades. 

Despontar da canoagem
Foi por centímetros que, em Lon-

dres, Fernando Pimenta e Ema-

nuel Silva perderam a final de 

K2 1000m para os húngaros Ru-

dolf Dombi e Roland Kokeny. 

A dupla esteve muito perto de 

conquistar o primeiro título olímpi-

co para Portugal fora do atletismo e 

se houve modalidade que esteve em 

destaque na comitiva portuguesa foi 

mesmo a canoagem. Além da regata 

em que esteve presente a dupla vice-

campeã olímpica, a canoagem lusa 

conseguiu estar presente em mais 

três fi nais.

O FC Porto foi campeão de futebol 

e andebol, o Benfi ca de basquetebol, 

Foi por 
centímetros que, 
em Londres, 
Fernando Pimenta 
e Emanuel Silva 
perderam a fi nal 
de K2 1000m para 
a dupla húngara
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AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRO

Maria Sharapova
vence pela primeira
vez na carreira em 
Roland Garros.

Webb Simpson ganha 
o seu primeiro major
ao triunfar no 
Open dos EUA.

LeBron James obtém 
o seu primeiro título 
na NBA com os 
Miami Heat.

Serena Williams 
conquista pela 
quinta vez o Torneio
de Wimbledon.

Ernie Els ganha 
o British Open
aos 42 anos.

Bradley Wiggins 
torna-se no primeiro 
ciclista britânico 
a vencer um Tour.

Espanha vence o Europeu 
de futebol e torna-se a 
primeira selecção a renovar 
o título europeu sendo 
detentora do título mundial.

Roger Federer iguala 
o recorde de sete triunfos
em Wimbledon e chega
aos 17 Grand Slam. 

JULHO

Usain Bolt passa a ser o 
primeiro homem a vencer 
os 100m e 200m em duas 
edições consecutivas dos 
Jogos Olímpicos. 

Michael Phelps termina a 
sua carreira olímpica com 
mais quatro medalhas 
de ouro, totalizando 18.

Lance Armstrong é banido para 
sempre do ciclismo e são-lhe 
retiradas as sete camisolas 
amarelas que tinha do Tour.

Andy Murray conquista
o Open dos EUA, tornando-se
no primeiro tenista britânico 
a ganhar um Grand Slam 
em 76 anos.

Serena Williams
ganha o Open dos EUA, 
13 anos depois de ali 
ter recebido o primeiro
dos seus quatro troféus.

A selecção europeia vence
a Ryder Cup depois de uma
recuperação fantástica no
derradeiro dia.

Sebastien Loeb conquista
o seu nono título mundial 
consecutivo de ralis.

Sebastian Vettel
torna-se no mais
novo tricampeão
mundial de Fórmula 1, 
com 25 anos.

Messi bate o recorde de 
Gerd Müller de 85 golos 
marcados num só ano.

Ricardo Santos é eleito o 
melhor estreante mundial 
do ano do European Tour. 

Rafael Nadal conquista
Roland Garros, fixando
o recorde de sete
triunfos naquele torneio.

TÉNIS

Rory McIlroy conquista o 
PGA Championship com
oito pancadas de avanço
para o segundo, um recorde.
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TÉNIS

GOLFE
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TÉNIS

TÉNIS

GOLFE

CICLISMO FUTEBOL

ATLETISMO

NATAÇÃO

CICLISMO

GOLFE

TÉNIS

TÉNIS

GOLFE

RALI

FÓRMULA 1

FUTEBOL

GOLFE

futsal e hóquei em patins (acabando 

com um domínio de dez anos dos 

“dragões”), o Sporting de Espinho 

de voleibol e o CDUL de râguebi. 

Uma das notícias do ano nas moda-

lidades ditas amadoras em Portugal, 

porém, acabaria por ser a suspensão 

da equipa sénior de basquetebol do 

FC Porto.

Nesta modalidade, mas a nível 

internacional, a grande fi gura foi 

LeBron James, que conseguiu fi nal-

mente chegar ao título de campeão 

na NBA. O extremo, que foi muito cri-

ticado quando abandonou os Cleve-

land Cavaliers e partiu para os Miami 

Heat, coleccionou no mesmo ano os 

maiores títulos colectivos e individu-

ais da modalidade, algo que só tinha 

sido conseguido antes por Michael 

Jordan. Sagrou-se campeão da NBA 

e campeão olímpico e foi ainda eleito 

MVP da fase regular e da fi nal da NBA.

Rafael Nadal e Roger Federer, que 

chegaram aos sete títulos em Roland 

Garros e Wimbledon, respectivamen-

te, Serena Williams (vencedora no 

US Open, em Wimbledon e nos Jogos 

Olímpicos), Sébastien Loeb (9.º título 

seguido de ralis) e Sebastian Vettel (o 

mais novo tricampeão mundial de 

Fórmula 1) ou Messi (90 golos desde 

1 de Janeiro) são algumas das outras 

grandes estrelas de 2012.

Armstrong: 36.º no Tour
Pelo lado negativo, o ano foi mar-

cado pelo escândalo de doping que 

envolveu Lance Armstrong. A União 

Ciclista Internacional, baseada num 

relatório da Agência Antidopagem 

dos Estados Unidos (USADA) que 

acusou o norte-americano de ser o 

líder do programa de doping “mais 

sofi sticado e profi ssional” da história 

do desporto, anulou todos os resulta-

dos alcançados do texano posterio-

res a 1998, o que implicou a perda 

das sete vitórias consecutivas que 

havia alcançado na Volta a França, 

entre 1999 e 2005. 

Na sequência do castigo, o melhor 

resultado no Tour de Armstrong — 

tão admirado pelo recorde de triun-

fos como pelo facto de o ter conse-

guido depois de ter sobrevivido a um 

cancro nos testículos — passou a ser 

o 36.º lugar obtido em 1995.

Outro acontecimento que man-

chou o ano desportivo foram os 

confrontos no jogo de futebol entre 

o Al-Masry e o Al-Ahly (na altura trei-

nado por Manuel José), no Egipto, 

dos quais resultaram pelo menos 79 

mortos.

22
É o número de medalhas 
olímpicas com que Michael 
Phelps terminou a carreira. O 
nadador somou mais seis nos 
Jogos de Londres

0
Vitórias de Armstrong na Volta a 
França depois de ser despojado 
dos seus sete títulos. Anquetil, 
Merckx, Hinault e Indurain, com 
5, voltaram a ser os recordistas

LEON NEAL/AFP

GABRIEL BOUYS/AFP

Phelps (em cima) e Armstrong (em baixo) em lados opostos da ribalta
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O ano de Phelps, Bolt, da 
selecção espanhola e do 
FC Porto foi também o da 
queda de Armstrong p40/41

Um ano de desporto: 
os mitos que 
marcaram 2012
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Câmara Municipal assina protocolos 
com 47 associações do concelho
No montante global de 345 mil euros, as colectividades que recebem a fatia maior são o 
Grupo Desportivo da Gafanha e o Illiabum Clube, com 74.000 e 52.500 euros, respectivamente

MONTANTES ATRIBUÍDOS

� “Os Ílhavos” – 26 mil euros
� Associação Senhora dos Campos – 500 euros
� Associação Náutica Gafanha da Encarnação – 1.500 euros
� Associação Surf Aveiro – 4.800 euros
� Clube de Vela da Costa Nova – 2.500 euros
� Clube Natureza e Aventura Ílhavo – 1.200 euros
� Clube Náutico Boca da Barra – 1.000 euros
� Grupo Columbófilo Gafanha – 2.000 euros
� Grupo Desportivo Beira Ria – 4.500 euros
� Grupo Desportivo da Gafanha de Aquém – 7.000 euros
� Grupo Desportivo da Gafanha – 74 mil euros
� Ílhavo Andebol Clube – 25 mil euros
� Illiabum Clube – 52.500 euros
� Marina Clube da Gafanha – 8.500 euros
� Novo Estrela da Gafanha Encarnação – 8.000 euros
� Sharpie Clube – 9.000 euros
� Sporting Clube Vista Alegre – 5.600 euros
� Agrupamento Escuteiros S. Salvador – 2.300 euros
� Agrupamento Escuteiros Gafanha do Carmo – 1.500 euros
� Agrupamento Escuteiros Costa Nova – 2.000 euros
� Agrupamento Escuteiros Praia da Barra – 1.200 euros
� Amigos Praia da Barra – 1.000 euros
� Associação Moradores Senhora dos Campos – 450 euros
� Núcleo Motoristas Beira Litoral – 600 euros
� Amigos da Malha da Carvalheira – 750 euros
� “Os Palheiros” da Costa Nova – 1.800 euros
� “Os Baldas” – 3.080 euros
� Confraria Camoniana – 675 euros
� Cooperativa Cultural e Recreativa Gafanha da Nazaré – 3.150 euros
� Escola de Música Gafanhense – 1.500 euros
� Filarmónica Gafanhense – 8.250 euros
� Grupo de Danças e Cantares da Gafanha do Carmo – 1.005 euros
� “O Arrais” – 1.750 euros
� Grupo Etnográfico Gafanha da Nazaré – 9.420 euros
� Amigos da Légua – 1.275 euros
� “As Ceifeiras” – 1.900 euros
� Rancho Regional Casa do Povo de Ílhavo – 6.875 euros
� Aquém Renasce – 930 euros
� CASCI – 10.285 euros
� Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro – 3.700 euros
� Centro Social e Paroquial Gafanha Encarnação – 1.905 euros
� Centro Social e Paroquial Nossa Senhora Nazaré – 9.285 euros
� CERCIAV – 3.150 euros
� Fundação Prior Sardo – 9.180 euros
� Obra da Providência – 3.725 euros
� Património dos Pobres e Ílhavo – 9.520 euros
� Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo – 9.070 euros

Cardoso Ferreira

� A Câmara Municipal de Ílhavo
e 47 associações do concelho assi-
naram, anteontem, os acordos de
cooperação para 2012, num mon-
tante global na ordem dos 345 mil

euros, numa sessão pública reali-
zada no salão nobre dos paços do
concelho, que encheu por com-
pleto aquele espaço.

O presidente do Executivo,
Ribau Esteves, sublinha a impor-
tância da assinatura destes acor-

dos. “Esta é uma grande obra que
fazemos todos os dias e em cada
ano, que é investir institucional e
financeiramente nas associações,
dado que grande parte do seu tra-
balho tem um relevante interesse
para os nossos cidadãos”.

O atraso na assinatura dos
acordos deveu-se, segundo o au-
tarca, “aos constrangimentos des-
te ano, nomeadamente provoca-
dos pela famosa Lei dos Compro-
missos”, pelo que só agora foi pos-
sível executar financeiramente,
com cobertura legal, esta opera-
ção. “Este dinheiro estava cá hoje
como estava em Agosto, em Maio
ou em Fevereiro, porque o nosso
problema nunca foi financeiro,
mas somente do enquadramento
legal”, justifica, referindo-se às crí-
ticas dirigidas pelos partidos da
oposição relativamente ao atraso
na entrega dos cheques. “Alguns
partidos da oposição, de vocação
mais demagógica, exercitaram a
justificação desse atraso de uma
outra forma, mas esta é a verdade
objectiva: continuamos a ter um
investimento muito forte nas

associações”, atesta. Ribau Este-
ves esclarece que o montante
entregue este ano baixou, “global-
mente”, em relação ao atribuído
em 2011. “Todos vivemos num
mundo com menos receitas e,
portanto, temos que nos acomo-
dar a essa realidade, mas, a verda-
de é que também temos aqui
associações, nomeadamente uma
que destaco, a nossa Associação
de Bombeiros Voluntários, que
tem, neste ano de 2012, um apoio
financeiro da Câmara que é o
dobro daquele que teve no ano
passado, por força de um grande
investimento que está a fazer
num veículo de combate a incên-
dios urbanos”. O autarca realça,
ainda, que estes acordos contem-
plam “todas as tipologias de asso-
ciações, com uma única excepção:
as associações de pais”, porque
estas já têm tido os seus acordos
de cooperação formatados ao ano
lectivo. “Neste preciso momento,
estamos a negociar os acordos pa-
ra o ano lectivo 2012/2013, que se-
rão aprovados e assinados du-
rante o mês de Janeiro”, adianta.l

RIBAU justifica o atraso com “problemas de enquadramento legal”

D
.R
.
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ABC em Santo Tirso
para a Taça de Portugal

O ABC visita o Ginásio de Santo Tirso nos oitavos de 
final da Taça de Portugal em andebol, ditou ontem o sor-
teio realizado nas instalações da Federação de Andebol de 
Portugal. O Sporting recebe o Fafe, o Xico Andebol joga 
com o Benfica, o FC Porto vai à Maia e o ABC/UMinho 
vai a Santo Tirso.

Por definir, está o adversário do Águas Santas-
Milaneza, que será o vencedor do jogo entre Vela Tavira 
e Modicus, a realizar no dia 5 de janeiro de 2013.

O sorteio ditou os seguintes jogos dos oitavos de 
final: Sporting-AC Fafe, Santana-Marítimo, Xico Andebol-
-Benfica, Águas Santas-Tavira/Modicus, Académio FC-
Madeira SAD,  Vitória Setúbal-Passos Manuel, ISMAI-FC 
Porto e GC Santo Tirso-ABC.

Benfica vence Belenenses
No que diz respeito aos jogos realizados ontem para 

o campeonato, o Benfica venceu o Belenenses, por 
29-17 e segue na perseguição ao FC Porto.

O Andebol Clube de Fafe bateu o Avanca, por 27-25 e 
o Xico Andebol derrotou o Águas Santas, por 25-24.

A goleada da jornada pertenceu ao Sporting que venceu 
com estrondo a frágil equipa do Camões, por 40-13.

Mais equilibrado foi o Madeira SAD-Sp. Horta, que 
os açorianos venceram por 26-27.
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ABC sem mãos para o Porto

Na segunda parte, o ABC/UMinho não acertou nas marcações e permitiu vitória a portista

O técnico do ABC/UMinho lamentou os erros da 
sua equipa. «Inicialmente, travámos aquilo em que 
o Porto é bom. Ou seja, a transição. Mas para haver 
transição tem que haver bola, no momento em que 
não estejamos preparados para a recuperar. Foram 
remates desproporcionados, onde o FC Porto parou 
como bloco e ficou por ali. Foram demasiadas ofertas 
que permitiram que na segunda parte o FC Porto mar-
casse qualquer coisa como oito golos em transição. Se 
descontarmos os oito golos, quer dizer que o Porto 
marcou pouquíssimos golos à defesa organizada do 
ABC. Aquilo que aconteceu é que, a dez minutos da 
segunda parte permitimos que o Porto fizesse aquilo 
que faz bem. Depois, tem qualidade para isso que é 
jogar rápido. Mas para jogar rápido tem que não sofrer 
golos», justificou Carlos Resende.

Obradovic: «foi um clássico nada fácil»
«Foi um jogo complicado. O ABC sabe lutar. Na pri-

meira parte andamos um pouco perdidos, de um lado 
para o outro. Na segunda parte, conseguimos melhorar 
tanto na defesa como no ataque. Pareceu fácil, mas não 
foi», disse o técnico portista».

Resende: «demasiadas 
ofertas para o Porto»

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho perdeu 
ontem no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, em Braga, 
em jogo da 15.ª jornada 
do campeonato nacional 
de andebol da I Divisão. 
A equipa bracarense mar-
cou o primeiro e o últi-
mo golo da partida, mas 
pelo meio, principalmen-
te na segunda parte, co-
meteu erros de quem está 
a aprender o abc da mo-
dalidade. 

O resultado acabou em 
21-26, com o FC Porto 
já descontraído no final 
do jogo.

Também por isso, apesar 
de continuar a ser um dos 
grandes clássicos do ande-
bol nacional, o ABC está 
sem mãos para um FC Por-
to mais forte e com outros 
argumentos no banco.

E se na primeira parte os 
bracarenses ainda aguen-
taram bem, levando o jogo 
para o intervalo empata-
do a 10 bolas, na segun-
da parte, as coisas foram 

FRANCISCO DE ASSIS

CLÁSSICO DO ANDEBOL SEM A INTENSIDADE DE OUTRORA 

muito diferentes. 
Numa primeira parte 

muito equilibrada, com 
poucos golos, o ABC/UMi-
nho entrou melhor na par-
tida, marcou o primeiro 
golo e aguentou-se bem. 
Sobretudo porque defen-
deu bem e não permitiu 
os contra-ataques portis-

tas, sempre venenosos. 
O pior é que na segun-

da parte, foi o descalabro 
do ABC/UMinho. Aliás, aos 
nove minutos do segundo 
tempo, o FC Porto abriu 
uma vantagem de quatro 
golos, em 13-17. Carlos Re-
sende, técnico bracaren-
se ainda tentou, mas os 

erros sucediam-se, sobre-
tudo na defesa, permitin-
do contra-ataques ao Por-
to que, desta forma mar-
cou oito golos. 

Assim, acabou por ser 
uma vitória tranquila dos 
campeões nacionais e lí-
deres da prova. Ao ABC, 
cabe corrigir erros.
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Madeira SAD
perde com Horta
no Funchal
Por um golo de diferença (26-27),
o Madeira SAD perdeu, quarta-
feira à noite, no Funchal, com os
açorianos do Sporting da Horta,
em jogo a contar para a 14.ª jor-
nada da 1.ª Divisão masculina de
Andebol. Ao intervalo, os madei-
renses já perdiam por 13-14. Foi
a 7.ª derrota da “sociedade”, que
soma 27 pontos (8.º lugar), os
mesmos do Belenenses (7.º). O
Sp. da Horta que obteve a 7.ª vi-
tória, em 15 jogos, surge na 6.ª
posição, com mais três pontos
(30).1

Vasco Sousa
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No passado sábado, dia 8 
de dezembro, a equipa de minis 
deslocou-se a Campo de Besteiros 
para realizar mais um jogo do 
campeonato, contra a equipa de 
S. de Besteiros.

O resultado final foi de 12-5 a 
favor da equipa de S. Miguel do 
Mato, mas poderia ter sido uma 
vitória ainda mais expressiva, no 
entanto, a estratégia da equipa téc-
nica passou por dar oportunidade 
aos atletas mais novos de modo a 
poderem jogar mais tempo.

Assim, verificou-se que duran-
te quase toda a 2ª parte jogaram 
apenas os atletas mais novos, os 
bambis, que demonstraram estar 
ao nível do adversário assim como 
já estarem preparados para esta 
etapa mais competitiva da esco-
linha de andebol.

No final do jogo reinava a boa 
disposição e era evidente o sorriso 
no rosto de todos os atletas pela 
conquista de mais uma vitória.

No domingo, dia 16 de dezem-
bro, são os infantis que disputa-

4ª vitória da equipa de minis da escolinha 
de andebol

ram mais uma jornada. O jogo 
realizou-se no pavilhão municipal 
de S. Pedro do Sul às 9h30 contra 
a equipa local, a APAE de S.P. 
do Sul. Fonte: Gabinete de Imprensa do 
Município de Vouzela

ARQ. GAB. IM
PRENSA DE VOUzELA
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> Andebol

Campeonato Nacional de Juvenis – 2ª Divisão
GAP APURADO PARA A FASE SEGUINTE

Ginásio Andebol Portalegre  32 - 26 N.A. Redondo

> Este jogo correspondia à última jornada 
desta fase, precisando o GAP de empatar para 
assegurar a passagem à fase seguinte. Talvez 
por isso a equipa revelou durante toda a 
partida algum nervosismo, embora estivesse 
sempre no comando no marcador, chegando 
ao intervalo com uma vantagem confortável 
de 7 golos (17-10). No segundo tempo o GAP 
jogou muito lento e cometendo muitos erros 
defensivos, parecendo apenas interessado em 
controlar o marcador, pois sempre que o Re-
dondo se aproximava no marcador, a equipa 
acelerava e voltava a aumentar a vantagem.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Henrique 
Grenho, Edgar Tavares, Manuel Furtado (1), 
Fábio Gama (5), Guilherme Gil (1), Diogo 
Farinha (3), João Viegas (9), João Flores 
(1), Gonçalo Miranda (1), António Costa (1), 
Miguel Silva, Afonso Perestrelo (1), Francisco 
Rebola (9) e João Rijo.

Com esta vitória o GAP passa à próxima 
fase conjuntamente com o Zona Azul, de 
Beja, juntando-se na mesma série com as 
duas equipas apuradas do grupo do Algarve 
(Tavira e Olhanenses), para apurar as equi-
pas representativas da zona sul.•
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Férias Desportivas de Natal
Estão abertas as inscrições para as Férias Desportivas de 

Natal que a Tempo Livre promove de 17 a 21 de Dezembro. 
O programa das Férias Desportivas destina-se a jovens 
dos 6 aos 14 anos e inclui actividades desportivas (futsal, 
basquetebol, voleibol, andebol, badmington, gira-volei, 
jogos tradicionais, natação, atletismo e dança) e peda-
gógicas/culturais (projecção de filmes e ateliês diversos). 
As actividades decorrerão na Pista de Atletismo Gémeos 
Castro.
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Andebol 
IFCt soma vitórias

No passado sábado, a equipa 
de Séniores do Independente 
Futebol Clube Torrense ven-
ceu por 43-11 a equipa do G.D. 
Runa. 
No domingo, os Juniores tam-
bém venceram a equipa do 
Boa Hora FC, por 28-27 e os 
Infantis IFC Torrense "A" bate-
ram os Torrense "B" por 44-7.
A próxima jornada tem lugar no 
sábado, às 18h30, no Pavilhão 
Municipal do Alto do Moinho 
onde a equipa do IFCT enfren-
ta a equipa da casa. 
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