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  Corte: 1 de 1ID: 57543834 19-01-2015 | Desporto

Éa uma das principais

apostas do Sp. Braga nos

últimos anos. Apesar de o

futebol ter estado na origem do

clube, e ter sido a modalidade

que desde sempre suscitou o

maior interesse, nunca impediu

que a polivalência e o eclectis-

mo desportivo fosse uma cons-

tante durante a história do clube.

O atletismo e o basquetebol fo-
ram das primeiras modalidades a
implantarem-se no clube, se-
guindo-se ciclismo, tiro, volei-
bol, hóquei em patins, andebol,
pesca desportiva, natação, auto-
mobilismo, karaté, badminton,
xadrez, entre outras.

Na história, destacam-se os
campeões do Minho em hóquei
em patins dos anos 50, a equipa

de voleibol masculina da mesma
época, o voleibol feminino dos
anos 70 e a de andebol júnior
que em 1969/70 se sagrou cam-
peã nacional. Foi com o atletis-
mo feminino e a presença cons-
tante nos primeiros lugares das
provas de alta competição, que o
Sp. Braga conheceu os maiores
feitos de sempre nas modalida-

des amadoras.
Actualmente, são dez as moda-

lidades a dar cartas com a cami-
sola e símbolo do Sp. Braga:
Atletismo; Basquetebol; Bilhar;
Desporto Adaptado (Boccia);
Futebol de Praia; Futsal; Kick-
boxing; Natação; Voleibol e
Taekwondo.

São mais de mil atletas - aos
quais se juntam 556 jovens que
compõe o departamento de for-
mação bracarense - distribuídos
por várias categorias e escalões,
exemplo, claro, de um Sp. Braga
ecléctico, que olha para lá do fu-
tebol e se assume como um clu-
be de olhos postos na diversida-
de. 

São inúmeros os títulos e cam-
peões que dão corpo ao projecto

das modalidades, onde se desta-
cam as mais recentes conquis-
tas, como, por exemplo, o título
de bi-campeão nacional de fute-
bol de praia e a criação da sec-
ção de kickboxing, que já con-
quistou cinco campeonatos na-
cionais, três campeonatos re-
gionais e um título de vice-cam-
peão nacional. Realce ainda pa-
ra o ano de 2009, que marcou o
arranque da criação da secção
de desporto adaptado, numa ló-
gica de resposta do clube ao
desporto para todos.

A prática da modalidade de
boccia, integra campeões para-
límpicos, mundiais e europeus,
com vasta experiência competi-
tiva, autênticos heróis dos nos-
sos tempos. 

MODALIDADES
- Atletismo
- Basquetebol
- Bilhar
- Desporto Adaptado
(Boccia)
- Futebol de Praia
- Futsal
- Kickboxing
- Natação

- Voleibol
- Taekwondo

Um clube ecléctico

BOCCIA. Desporto
adaptado tem 25 atletas e
títulos como o de campeão
regional da Zona Norte em
Pares BC3, uma medalha de
prata nos Paralímpicos de
Londres e um campeão
europeu, n.º2 no ranking
europeu e 4.º no mundial.

BILHAR. São 36 atletas 
e vários títulos já
conquistados: campeão
nacional de equipas em
Pool; 3.º lugar equipas em
Pool Feminino; campeão
individual europeu de Pool
Bola10; campeão regional
de Pool e Snooker.

ATLETISMO. Modalidade
reúne 150 atletas. 
No escalão sénior são 35,
onde se destaca o título de
campeão nacional de pista.
Nos juniores e juvenis,
realce para os títulos de
campeões no campeonato
norte e corta-mato.

FORMAÇÃO. Sob o lema
‘Guerreiros do Minho do
futuro’, o departamento de
formação do Sp. Braga
envolve perto de 700
pessoas. Atletas são 556,
em escalões desde esco-
linhas, benjamins, infantis,
iniciados, juvenis e juniores.

BASQUETEBOL.
Em competição são já 125
atletas, enquanto o
minibasquete soma 90. 
Totalizam títulos de
campeão distrital de Braga
e do Minho, nos escalões de
juniores, cadetes, iniciados
(masculinos e femininos).

Modalidades
são uma forte

aposta do 
Sp. Braga nos
últimos anos.No futebol de 

formação, há 556
atletas, distribuídos
por equipas desde
as escolinhas até

aos juniores.
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Artística de Avanca conhece adversário na Taça de Andebol
A equipa sénior da Artística de Avanca conhece hoje o adversário nos oitavos-de-final
da Taça de Portugal de Seniores Masculinos, em Andebol. O sorteio realiza-se esta
tarde, a partir das 17 horas, na sede da Federação de Andebol de Portugal, em Lisboa.
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AGENDA
Ténis
Grand Slam, Open da Austrália (das
00h00 às 10h30 e das 00h00 às
13h15, Eurosport2 e Eurosport).
Andebol

Mundial no Qatar: Espanha-Chile e
Áustria-Tunísia (14h00 e 18h00,
Sport TV3).
Futebol
Taça das Nações Africanas na Guiné
Equatorial, fase de grupos: Gana-

-Senegal e Argélia-África do Sul
(15h45 e 18h45, Eurosport).
Basquetebol
NBA, fase regular: Atlanta-Detroit e
Memphis-Dallas (19h30 e 22h00,
Sport TV2).
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O Madeira SAD venceu ontem o Co-
légio João de Barros por 21-13, com
12-6 ao intervalo favorável às ma-
deirenses, e ascendeu ao 1.º lugar
da I divisão feminina de andebol. Um
triunfo do Madeira SAD mais fácil do
que se poderia esperar em casa do
então líder da competição. Graças a

um jogo rápido e eficácia no jogo
ofencivo, as madeirenses desde iní-
cio colocaram-se em vantagem num
jogo antecipado da 14.ª jornada,
onde Erica Tavares foi a melhor mar-
cadora com sete golos.
O Sports Madeira saiu vitorioso da
deslocação ao recinto da Juventude

Mar, vencendo por um tangencial
27-26. A equipa da casa entrou me-
lhor no jogo e colocou-se em vanta-
gem até ao intervalo (14-10). Na 2.ª
parte, a equipa madeirense empe-
nhou-se em dar a volta ao resultado,
o que veio a acontecer, vencendo por
27-26.

Madeira SAD vence Colégio J. BarrosJM
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A10O Andebol está de volta ao JAC de Santiago do Cacém
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-01-2015

Meio: Local.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=adf73598

 
SANTIAGO DO CACÉM - De mãos dadas com a autarquia e o Agrupamento Escolar, o Juventude
Atlético Clube (JAC) quer voltar a colocar Santiago do Cacém na rota do andebol. Numa iniciativa
conjunta do JAC, do Agrupamento Escolar de Santiago do Cacém, do Município de Santiago do Cacém
e da Federação de Andebol de Portugal, o clube dedicou um dia ao Andebol 4 Kids, naquele que, para
muitos, foi o primeiro contacto com o andebol. Marizete, funcionária do JAC, recorda os tempos em
que o andebol reinava, no clube: "Trabalho há 17 anos aqui para o Juventude Atlético Clube. O
andebol foi uma actividade onde tínhamos muitos, muitos miúdos, quando eu vim para cá, em 1997.
Tínhamos desde minis até aos seniores e agora nem Andebol temos cá. Este recomeço é bom para a
população e para o JAC", afirma, com a certeza do que o futuro reserva. Memórias partilhadas pelo
vereador do desporto da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Norberto Barradas: "Havia, entre
as escolas, competição mesmo a nível distrital. Ainda me lembro da participação com as escolas de
Setúbal, Almada, em campeonatos e torneios que se faziam. Havia até alguma rivalidade entre essas
escolas", recorda, com um ligeiro sorriso. O JAC quer oferecer mais uma modalidade aos muitos
jovens de Santiago do Cacém e para cativar mais praticantes para o Andebol, a parceria com as
escolas é fundamental, como nos contou Clara Boavista: "O JAC pediu-nos ajuda para cativar o maior
número possível de atletas para darem início ao Andebol. Até agora está a correr bem e vamos ver
qual é o resultado depois da iniciativa que aqui tivemos". A professora da Escola Secundária Manuel da
Fonseca reforça a importância da escola na ligação ao clube: "Tem de haver uma ligação próxima do
clube com os encarregados de educação, isso é fundamental. Às vezes os encarregados de educação
não têm muito conhecimento de como funciona a parte desportiva e os diretores de turma do 1º ciclo
também vão ser esse elo de ligação. " O Andebol em Santiago do Cacém não é novidade para alguns.
Ofegante, entre jogos, o Lucas Silva, de 8 anos, conta que "já conhecia o andebol, às vezes jogo com
o meu pai. E também vinha aqui ver os jogos. Eu gostava mesmo era de ser guarda-redes mas a
minha mãe não me deixa", lamenta-se. Mas já tem argumentos para convencer a mãe a deixá-lo ir
praticar Andebol: "Vou-lhe dizer que gosto muito deste desporto e que já sei como é que isto funciona
e nunca vou desistir de fazer isto", compromete-se. Também a Beatriz Silva, de 9 anos, "já conhecia o
andebol das aulas de ginástica. É muito divertido, gosto de passar a bola aos outros e não gosto muito
de estar na baliza. Secalhar venho para cá jogar!", conta, animada. Para outros, contudo, é uma
modalidade a descobrir. A Claudia Pereira, de 9 anos, "não conhecia o Andebol e joguei pela primeira
vez. Achei divertido, podes marcar golos, podes ir à baliza, podes andar a correr atrás duma bola.",
diz ela. O JAC tem, no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, um grande apoio no incentivo
à prática desportiva, particularmente na pessoa do seu Director, Manuel Botelho Mourão. Grande
defensor da prática da atividade física desportiva, é peremptório nas afirmações que faz: "Eu penso
que as escolas públicas têm várias falhas, começando logo pelo pré-escolar. Falta atividade física
desportiva, porque são idades em que os meninos mais querem correr, saltar, jogar, interagir. O que
tenho sentido devido às funções que exerço é que há essa predisposição das crianças para correr e
jogar e as escolas têm-nos 25 horas por semana sentados a uma secretária." Por isso, não hesita em
colaborar com o JAC: "tudo o que apareça no meio que possa colaborar com as escolas para que,
nestas idades do pré-escolar e 1º ciclo, são benvindas e apoiadas por mim. Só haverá um crescimento
completo da pessoa humana se for possível que todas as capacidades e competências venham ao de
cima", defende Manuel Botelho Mourão. O sucesso do JAC passa, inevitavelmente, pelo apoio dos pais.
José Luis Santos, pai de uma menina que já jogou no JAC, está satisfeito com esta novidade: "Vejo
com bons olhos este recomeço, foi um clube onde eu cresci também. Também vou apoiar o regresso
do andebol e a prática do desporto. Nós, como temos uma grande história no andebol aqui no JAC,
com 20 anos já, é importante passarmos algum conhecimento e fazermos algumas equipas. Quem
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sabe, até, levarmos alguns jogadores às selecções! ", ambiciona. A autarquia está na primeira linha do
incentivo à práctica desportiva O Andebol é uma modalidade pela qual o próprio Presidente da Câmara
Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, nutre especial simpatia: "Conheço bem o andebol,
eu próprio pratiquei, como federado, duas épocas em Alvalade, de onde sou natural. Tenho um
carinho especial por este desporto porque o pratiquei", conta o autarca. E destaca a importância da
iniciativa do JAC: "O que é importante sublinhar é a iniciativa do JAC em trazer de novo esta
modalidade aos miúdos de Santiago. Para muitos deles, tiveram há pouco tempo o primeiro contacto
com o andebol. Espero que muitos deles fiquem "com o bichinho" e que possa surgir a organização de
equipas para competir porque o desporto é, de facto, das coisas mais importantes que a vida nos dá,
em particular nos jovens." Defende, também, a importância do desporto no geral: "A práctica
desportiva, para além de ser boa para o próprio ser humano é também muito importante para a
transmissão de valores, camaradagem, trabalho de equipa", reconhece. E assegura o apoio da Câmara
Municipal a este projeto: "A autarquia, dentro das nossas possibilidades, está na primeira linha do
incentivo à práctica desportiva. O JAC é um clube muito eclético, isso é muito importante e a
autarquia está "de corpo e alma" no apoio a esta iniciativa. " No mesmo registo, o vereador do
desporto reconhece que "o clube atravessa uma fase difícil devido aos encargos que tem com este
pavilhão, que tem condições excelentes para a prática do desporto e estão empenhados em
desenvolver mais esta actividade desportiva". E acrescenta que "Nós, câmara municipal, estamos
também empenhados em ajudá-los neste sentido. Tudo faremos para que isso aconteça", garante
Norberto Barradas.
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A12Modalidades - Andebol - Mundial de andebol: resultados e classificações |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1795be2

 
Resultados da terceira jornada do Mundial de andebol: Argentina-Polónia, 23-24 Alemanha-Rússia, 27-
26 Islândia-Argélia, 32-24 Rep. Checa-Suécia, 22-36 Egito-França, 24-28 Arábia Saudita-Dinamarca,
18-38 Classificações: Grupo A Eslovénia, Qatar e Espanha, 4 pontos; Bielorrússia, Brasil e Chile, 0
Grupo B Macedónia e Croácia, 4 pontos: Áustria e Bósnia Herzegovina, 2; Turquia e Irão, 0 Grupo C
Suécia e França, 4; Egito e Islândia, 2; Rep. Checa e Argélia, 0 Grupo D Alemanha, 4; Dinamarca, 3;
Rússia e Polónia, 2; Argentina, 1, Arábia Saudita, 0
 
 agora
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A13Modalidades - Andebol - Andebol: Belenenses nos oitavos de final da Taça |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ad2db4f

 
Resultados dos 16 avos de final da Taça de Portugal em andebol (a negro, as equipas apuradas):
Sexta-feira, 16 de janeiro: Amarante- Sporting da Horta, 19-43 Sábado, 17 de janeiro: Sporting-
Madeira SAD, 31-24 Sporting de Espinho- Vitória de Setúbal, 38-40 Boa Hora- FC Porto, 27-39
Benavente- Camões, 31-33 Avanca-Arsenal Clube Devesa, 23-22 Xico Andebol- Águas Santas, 24-35
1º Dezembro- Santo Tirso, 29-32 Zona Azul-Juve Lis, 26-23 S. Bernardo- ABC/UMinho, 18-43
Marienses-Estarreja, 29-28 Benfica-Passos Manuel, 35-22 S. Paio Oleiros- AC Fafe, 12-21
Sanjoanense- Maia/Ismai, 31-34 AA São Mamede-ACD Monte, 38-19 Domingo, 18 de janeiro:
Torrense- Belenenses, 21-43
 
 há 15 minutos
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A14

  Tiragem: 34191

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 13,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57541453 19-01-2015

Liderada pelos dez golos em dez re-

mates e seis assistências do lateral-di-

reito Kim Andersson, a Suécia deu se-

guimento ao bom arranque no Mun-

dial de andebol do Qatar. A selecção 

nórdica derrotou a República Checa, 

por 36-22, e comanda o Grupo C, 

com duas vitórias nas duas primeiras 

jornadas, o mesmo registo da Fran-

ça, que ultrapassou o Egipto (28-24).

No Grupo D, pelo contrário, a lide-

rança não é partilhada. O único co-

mandante é a Alemanha, que ganhou 

à Rússia por um golo (27-26), e soma 

o máximo de pontos (4). A Argenti-

na esteve perto de causar surpresa, 

mas cedeu na parte fi nal e acabou 

por perder por um com a Polónia (24-

23). A Dinamarca derrotou a Arábia 

Saudita (38-18) e é segunda do grupo, 

com três pontos.

Suécia
e França 
lideram 
Grupo C

Andebol
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A15

  Tiragem: 76097

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 8,93 x 21,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57542478 19-01-2015
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A16

  Tiragem: 76097

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 8,71 x 10,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57542482 19-01-2015
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A17

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 16,14 x 27,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57534669 18-01-2015
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A18Benfica também segue em frente na Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=32924e41

 
O Benfica venceu o Passos Manuel por 35-22 e confirmou o apuramento para os oitavos de final da
Taça de Portugal de andebol.
 
 Resultados dos 16 avos de final:
 
 Sexta-feira, 16 janeiro:
 
 Amarante - Sporting da Horta, 19-43
 
 Sábado, 17 janeiro:
 
 Sporting - Madeira SAD, 31-24
 
 Sporting de Espinho - Vitória de Setúbal, 38-40
 
 Boa Hora - FC Porto, 27-39
 
 Benavente - Camões, 31-33
 
 Avanca - Arsenal Clube Devesa, 23-22
 
 Xico Andebol - Águas Santas, 24-35
 
 1º Dezembro - Santo Tirso, 29-32
 
 Zona Azul - Juve Lis, 26-23
 
 S. Bernardo - ABC, 18-43
 
 Marienses - Estarreja, 29-28
 
 Benfica - Passos Manuel, 35-22
 
 S. Paio Oleiros - AC Fafe, 12-21
 
 Sanjoanense - Ismai, 31-34
 
 São Mamede - ACD Monte, 38-19
 
 Domingo, 18 janeiro:
 
 Torrense - Belenenses, 17.30 horas
 
 18-01-2015
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Redação
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A20Belenenses nos "oitavos" da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb884e46

 
O Belenenses confirmou este domingo o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal de
andebol, com um triunfo claro sobre o Torrense (43-21).
 
 Resultados dos 16 avos de final:
 
 Sexta-feira, 16 janeiro:
 
 Amarante - Sporting da Horta, 19-43
 
 Sábado, 17 janeiro:
 
 Sporting - Madeira SAD, 31-24
 
 Sporting de Espinho - Vitória de Setúbal, 38-40
 
 Boa Hora - FC Porto, 27-39
 
 Benavente - Camões, 31-33
 
 Avanca - Arsenal Clube Devesa, 23-22
 
 Xico Andebol - Águas Santas, 24-35
 
 1º Dezembro - Santo Tirso, 29-32
 
 Zona Azul - Juve Lis, 26-23
 
 S. Bernardo - ABC, 18-43
 
 Marienses - Estarreja, 29-28
 
 Benfica - Passos Manuel, 35-22
 
 S. Paio Oleiros - AC Fafe, 12-21
 
 Sanjoanense - Ismai, 31-34
 
 São Mamede - ACD Monte, 38-19
 
 Domingo, 18 janeiro:
 
 Torrense - Belenenses, 21-43
 
 18-01-2015
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A22

  Tiragem: 145683

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 3,50 x 8,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57534500 18-01-2015
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A23

  Tiragem: 145683

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 3,57 x 4,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57534496 18-01-2015
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A24

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 13,69 x 17,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57535476 18-01-2015

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Destinos diferentes para as equipas mi-
nhotas ainda em competição na Taça de
Portugal, com o ABC/UMinho a não ter
grandes dificuldades para se impor sobre
o São Bernardo, ao vencer por 18-43, en-
quanto o Arsenal Andebol foi eliminado
da competição, depois de ter perdido, em
casa do Avanca, por um golo (23-22). Por
sua vez, o Xico Andebol não conseguiu
contrariar o favoritismo do Águas Santas

e saiu vergado por uma derrota por 24-35
na recepção aos maiatos.

Os resultados dos 16 avos-de-final da
Taça de Portugal são os seguintes:

São Bernardo - ABC/UMinho, 18-43
Boa Hora - FC Porto, 27-39
Sporting - Madeira SAD, 31-24
Benavente - Camões, 31-33
Avanca - Arsenal Andebol, 23-22
Amarante - Sp. Horta, 19-43
SC Espinho - Vitória FC, 28-40
Xico Andebol - Águas Santas, 24-35
1.º Dezembro - Juve Lis, 26-23.

Taça de Portugal

ABC/UMinho apurado
sem grandes dificuldades

DR

Fábio Vidrago esteve em destaque no São Bernardo - ABC/UMinho ao apontar oito golos
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A25

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 16,85 x 13,30 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 57535253 18-01-2015

Sem margem para sonhar
SÃO BERNARDO                        18

Treinador: João Teixeira.
João Pinho; João Esteves (1), Tiago Aze -
nha (4), Albano Lopes (3), Rafael Marques
(3), Sérgio Gouveia e Tiago Portas - sete
inicial - Rui Silva, Augusto Pereira (1),
Hélder Carlos, Luís Santos (1), Rodrigo
Gouveia, Jorge Justino (2), Diogo Batalha
(1) André Oliveira e Ulisses Ribeiro (2).

ABC                                                      43

Treinador: Carlos Resende.
Humberto Gomes; David Tavares (4), João
Pinto (3), Pedro Seabra (4), Nuno Grilo (3),
Ricardo Pesqueiro (5) e Fábio Antunes (7)
- sete inicial- Cláudio Silva, Bruno Dias,
Nuno Rebelo (2), Hugo Ro cha (2), João
Gonçalves (1), Gabriel Teca (2), Diogo
Branquinho (5) e Carlos Martins (5).

Pavilhão do São Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 350 espectadores.
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 7-23.

Carlos Delgado

ELIMINADO Numa noite de
mui to frio, nem as expectativas
relativamente à possibilidade

Andebol
Taça de Portugal

Mantendo sempre grande ati-
tude competitiva, não entrando
em malabarismos bacocos
(possibilidade que a grande di-
ferença no marcador permitia),
o ABC soube dignificar a vitória,
não precisando, para isso, de
menosprezar o (pouco) valor
do seu adversário. O São Ber-
nardo fez o que podia, diante
de um opositor que está classi-
ficado dentro das três melhores
equipas nacionais.

Com tudo contado sobre o
jogo, saliente-se agora quatro
curiosidades. A primeira tem a
ver com a ausência, no banco,
do treinador Ulisses Pereira, por
estar de cama devido a uma
gripe; a segunda com o ABC ter
apresentado na primeira linha
três jogadores (Pedro Seabra,
Nuno Grilo e João Pinto) que já
representaram o São Bernardo;
a terceira prende-se com o facto
de o jogo ter sido interrompido
por variadíssimas vezes devido
aos pingos de chuva que caiam
no recinto do jogo (!); por último
o destaque vai para o muito pú-
blico presente no pavilhão. |

de o São Bernardo poder con-
trariar o favoritismo do ABC
chegaram a aquecer. Reali-
zando um jogo sério em ter-
mos de atitude, a formação mi-
nhota deu logo a entender que
não iria permitir veleidades no
que concerne à dúvida sobre
quem seguiria para os oitavos
de final da Taça de Portugal.

A superioridade foi de tal or-

dem que a meio da primeira
parte o marcador já acusava
um esclarecedor (5-15), mar-
gem que foi aumentando até ao
intervalo, altura em que o ABC
já vencia por 16 golos de dife-
rença. Com tudo resolvido em
30 minutos, restava gerir o re-
sultado por forma a que o apito
final acontecesse sem que hou-
vesse qualquer surpresa.

O São Bernardo fez o que pôde diante do poderoso ABC

PAULO RAMOS
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Pág: 1
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  Área: 5,92 x 1,38 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 57535253 18-01-2015

São Bernardo não consegue
contrariar poderio do ABC P26

Página 26



A27

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,54 x 16,65 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 57535109 18-01-2015

Especial Beira-Mar | 93.º Aniversário

Direcção lembra
António Pascoal 
nas celebrações
do 93.º aniversário

Jorge Maia Valente

António Pascoal, destacado pre -
sidente do Beira-Mar em dois
momentos diferentes, primeiro
entre 1983/86 e depois entre
1994/96, vai ser, hoje, alvo de
singela homenagem pela Direc-
ção do clube. O ex-dirigente, já
falecido, deixou legado único e
todos os seus seguidores, sendo
provavelmente responsável
pela solução de inúmeros pro-
blemas directivos e financeiros
do passado do clube.

A romagem ao Cemitério
Central inserida no programa
de comemorações dos 93 anos
do Beira-Mar, que terá lugar

memória dos fundadores e as-
sociados já falecidos.

Este será mais um momento
onde a Direcção do Beira-Mar,
que espera a presença de todos
os Órgãos Sociais e Associados,
pretende que seja vincada a his-
tória e a memória do clube com
a homenagem a todos aqueles
que “fizeram” do Sport Clube
Beira-Mar aquilo que é e repre-
senta no desporto nacional.

Na semana passada, os 93
anos do Beira-Mar ficaram
mar cados pelo primeiro mo-
mento de celebração com atle-
tas e seccionistas de todas as
modalidades junto do padroei -
ro de Aveiro, São Gon çalinho,
com desfile no canal da Ria e
lançamento de cavacas, cum-
prindo a tradição local. |

hoje às 12.15 horas, contempla
todos os sócios e atletas já fa-
lecidos, mas será aproveitada
para uma visita ao jazigo de

António Pascoal que faleceu a
8 de Julho de 1998. Antes, pelas
11.30 horas, na Igreja da Vera
Cruz, terá lugar a missa em

Homenagem O Sport Clube Beira-Mar encerra hoje as
comemorações dos 93 anos, recordando dirigentes e sócios

D.R.

RICARDO CARVALHAL

FOTOS: D.R.
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  Corte: 2 de 5ID: 57535109 18-01-2015

Especial Beira-Mar | 93.º Aniversário

“Devemos ter confiança
e fé nos beiramarenses
e nesta Direcção”
Cabral Monteiro Presidente da Mesa da Assembleia-Geral não esconde que vive
dias de angústia mas tem fé que os 93 anos de história serão salvaguardados e
que o momento difícil que o clube atravessa vai ser ultrapassado
Jorge Maia Valente

O Beira-Mar comemora 93
anos de vida com a “corda”
apertada no pescoço. As notí-
cias não são animadoras, os
problemas inúmeros e a capa-
cidade de fazer com que o
clube se mantenha vivo de-
pende da generosidade e em-
penho dos resistentes. Em boa
verdade, o Beira-Mar tem “so-
brevivido” nos últimos tempos
- o que é diferente de “vivido” -
porque ainda há gente com
vontade de lutar. Lutar pela his-
tória do clube e lutar para que
essa história não se apague.

Cabral Monteiro, presidente
da Assembleia-Geral do clube,
desfilou memórias, embargou
a voz, sublinhou momentos de
fervor e lembrou a mobilização
dos Beiramarenses sempre
que foi preciso. “São dias de
angústia. Não nego que são

dias difíceis, que o momento é
muito difícil, mas acredito que
será possível dar a volta a esta
situação. Sou uma pessoa de
fé e tenho essa fé, até porque
acredito muito nesta Direcção”,
explicou Cabral Monteiro, em-
blemático dirigente do Beira-
Mar de décadas, que quis o
destino voltasse a um cargo no
clube, agora como Presidente
da Mesa da Assembleia-Geral,
precisamente no “pior mo-
mento” da história.

“A vontade que vejo nesta Di-
recção, com gente que sabe o
que é o Beira-Mar, que se revê
na sua história e que está im-
buída de um espírito forte para
dar a volta a esta situação, faz-
me acreditar que vai ser possí-
vel. A Direcção está a fazer um
trabalho impecável, acudindo
aos “fogos” um de cada vez. É
como eles dizem… agora re-
solve-se uma situação e depois

pensa-se noutra”, disse Cabral
Monteiro, convidado pelo Diá-
rio de Aveiro para assinalar o
momento do Beira-Mar.

Os “Três Mosqueteiros”
E por uma razão: na década

de 90 o Beira-Mar esteve perto
do fim. Nas ruas, nos cafés, nas
assembleias, nas “tertúlias”, não
se falava de mais nada que não
fosse… “chegou ao fim”. Mas a
história diz-nos que não foi as-
sim… Cabral Monteiro esteve
por dentro desse problema, e
por dentro da solução.

“Em 1994, o clube desceu de
divisão, tinha dívidas a toda a
gente, a jogadores, treinadores,
fornecedores… um caos. Fa-
lava-se que era o fim, que o
Beira-Mar ia acabar, mas apa-
receram três “mosqueteiros”, o
Manuel Madaíl, o Firmino Par-
rança e eu próprio, que acaba-
ram por encontrar uma saída”.

Cabral Monteiro lembra-se
bem “dos dias a fio à procura
de uma saída” que surgiu com
uma “digressão” à Arábia Sau-
dita: “conseguimos um ‘cachet’
com essa digressão, no início
da época, que foi muito impor-
tante”, recordou com orgulho.

Como também foi impor-
tante a “mobilização” dos sócios.
“É verdade. Os sócios do Beira-
Mar envolveram-se, os pró-
prios simpatizantes, numa ma-
nifestação de fervor clubístico”,
referiu Cabral Monteiro. Uma
provocação: e agora? Onde está
a mobilização? “Tem razão. Não
há! Os sócios e os simpatizantes
do Beira-Mar estão afastados.
Não se revêm neste momento
e nas notícias que conhece-
mos… mas também sabemos
que a equipa de futebol é im-
portante e que os resultados
são uma barómetro da aproxi-
mação dos sócios…”, disse o

destacado dirigente do Beira-
Mar. “Mas a verdade é que sen-
timos um afastamento. Temos
de ser todos, juntos, unidos, a
procurar encontrar uma solu-
ção para o nosso clube”. É pos-
sível? “É, mas é difícil, Com a
frontalidade que me caracteriza,
assumo que é difícil. Mas deve-
mos ter confiança e fé nos bei-
ramarenses e nesta Direcção”.

“Já fomos quase 10 mil”
O afastamento dos sócios do

clube é sentido e inquestioná-
vel. “Para além das notícias que
se conhecem, do momento
que atravessamos, sabemos
que há menos identificação
dos sócios com o Beira-Mar.
Sabe o que me custa também?
É ver o nome do Beira-Mar as-
sociado sempre aos problemas

Taça de Portugal e a Taça Ribeiro dos Reis
entre os melhores momentos do clube
PALMARÉS São vários, e al-
guns únicos, os triunfos do
Beira-Mar, nas mais variadas
modalidades e vertentes com-
petitivas, mas o futebol “sempre
foi” a bandeira do clube. E não
se pode estranhar que o despor -

to que arrasta multidões tam-
bém tenha esse efeito nos mo-
mentos altos da história Beira-
marense. Cabral Monteiro podia
“eleger vários” mas há dois que
se destacam: a Taça de Portugal
e a Taça Ribeiro dos Reis.

“O momento mais feliz da
história do Beira-Mar é sem
dúvida a conquista da Taça de
Portugal. Que momento inol-
vidável! Milhares de pessoas
que se deslocaram ao Jamor,
a festa no jogo e depois a re-

cepção em Aveiro com aquele
mar de gente! Para mim esse é
o momento alto da história do
nosso clube, que tem outros
êxitos, é verdade, embora eu
coloque um outro triunfo mais
ao menos nesse patamar da

conquista da Taça de Portugal,
que foi a conquista da Taça Ri-
beiro dos Reis”, recordou Ca-
bral Monteiro.

“Também foi um momento
inesquecível porque, nessa al-
tura, a Taça Ribeiro dos Reis

era mais ou menos como a
Taça de Portugal. Recordo-me
muito bem de eliminarmos o
FC Porto nas meias-finais, em
Ovar, e vencer o Alhandra na
final, por 3-2. Foi uma grande
festa!”, sublinhou o presidente
da Mesa da Assembleia-Geral
do Beira-Mar, desfilando me-
mórias várias de bons e de
maus momentos, recordando
gente que ainda vive o clube, e
outra que já partiu. |
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Especial Beira-Mar | 93.º Aniversário

Parabéns ao nosso Clube!
Beiramarenses,

É um orgulho imenso presidir ao Sport Clube
Beira-Mar e ter em mãos a responsabilidade
de assinalar a celebração deste 93º aniversário.
O Sport Clube Beira-Mar é, de facto, um legado
inter-geracional que nos enche de orgulho e,
simultaneamente, de responsabilidade.

Lamentavelmente, ao fim de quase um sé-
culo de existência, o nosso Clube passa pelo
pior momento da sua história, temendo-se
mesmo pela sua extinção. O cenário de insol-
vência, decretado judicialmente no início desta
semana, atesta a situação extremamente pre-
cária que o nosso Clube atravessa, consequên-
cia de opções menos felizes que conduziram
esta instituição para uma situação periclitante.

Se, por um lado, a tarefa de diagnosticar a si-
tuação do clube e as causas que lhe deram ori-
gem é relativamente fácil de concretizar, já a
tarefa de o recuperar afigura-se hercúlea e só
possível num quadro de grande envolvimento
e colaboração por parte de todos aqueles que
estimam o nosso Sport Clube Beira-Mar.

A direcção que presido está a desenvolver
todos os esforços possíveis no sentido de ofe-
recer ao nosso Clube um futuro risonho. Te-
mos uma firme esperança que conseguiremos,
com o empenho que nos caracteriza, ultra-
passar este momento e retirar o Sport Clube
Beira-Mar da zona de perigo.

Naturalmente, temos a consciência de que
existem vários factores que tornam a nossa
missão particularmente complexa. Apesar da
vontade, do ânimo e da coragem que assumi-
mos, não negamos os riscos que corremos,
pois o nosso Clube é, neste momento, uma
entidade cuja sobrevivência depende da ajuda
de terceiros.

No entanto, temos confiança. O Sport Clube
Beira-Mar é, inquestionavelmente, uma insti-
tuição desportiva de referência nacional, a
mais representativa do distrito de Aveiro. Sa-
bemos que Aveiro gosta e estima o SEU Clube.
Ser de Aveiro é, inegavelmente, ser do Beira-
Mar! Acreditamos que as gentes e as institui-
ções da nossa região não virarão as costas ao
Sport Clube Beira-Mar e estarão ao nosso lado
neste desígnio colectivo fundamental de sal-
varmos este nosso grandioso Clube que se
aproxima de completar um século de vida.

Só um grande Clube consegue passar por
todos os sucessos e insucessos que o Sport
Clube Beira-Mar já passou e, apesar de todas
as dificuldades, continuar a evidenciar tantos

sinais de vitalidade. Apesar de ter perdido todas
as suas infra-estruturas desportivas, encon-
trando-se actualmente sem qualquer patrimó-
nio, o Sport Clube Beira-Mar, mesmo assim,
continua a proporcionar a prática desportiva
a mais de meio milhar de atletas, em dez mo-
dalidades diferentes: Andebol, Atletismo, Bas-
quetebol, Bilhar, Boxe, Hóquei em Patins, Judo,
Futebol de Formação, Futsal e Paintball.

O nosso Clube continua, apesar de todas as
dificuldades, a desenvolver um trabalho social-
mente muito relevante na área da formação e
das modalidades ditas amadoras, cuja activi-
dade se financia, essencialmente, na receita pro-
veniente da quotização dos nossos associados
que, desta forma, permitem ao nosso Clube
prosseguir, de forma determinada, a sua missão
enquanto instituição de Utilidade Pública.

Não ignoramos que o futebol profissional
foi, ao longo destas mais de nove décadas de
existência, a modalidade que maior notorie-
dade conferiu ao nosso Clube, tornando-o co-
nhecido em todos os cantos do mundo. É com
evidente angústia que vivemos um tempo pre-
sente em manifesta divergência com os per-
gaminhos do Sport Clube Beira-Mar no que
ao futebol diz respeito. Cometeram-se erros
gravíssimos com a constituição da Sociedade
Anónima Desportiva que dificilmente serão
superados. No entanto, a nossa prioridade é
em primeira instância, salvar o Clube!

Este é o desígnio para o qual pretendemos
mobilizar toda a população aveirense.

Numa época em que a sociedade é muito
marcada pelo individualismo, mais impor-
tante se torna preservar as nossas instituições,
fundadas pelos nossos antepassados e que,
chegadas aos nossos dias, continuam a cum-
prir um papel fundamental na nossa comu-
nidade e cujo legado pretendemos transmitir
às gerações vindouras.

Salvar o Sport Clube Beira-Mar não pode
ser apenas um objectivo da actual direcção.
Tem que ser um objectivo das gentes de toda
uma região que se quer continuar a afirmar
no contexto nacional e internacional.

Longa Vida ao Nosso Clube!
Juntos, vamos conseguir! Juntos, Somos

Beira-Mar!
Eia Avante, Rapaziada! Eia Avante, Beira-

Mar!

António Cruz
Presidente da Direcção do SC

Beira-Mar

“A história do Beira-Mar
é demasiado rica 
para estar escondida”

SENTIMENTO A história do
Beira-Mar está escondida. Não
há um único local onde os 93
anos de vida da instituição, os
feitos e os méritos das várias
modalidades que não só o fu-
tebol, possam ser revisitados
pelos sócios e pelos simpati-
zantes. De há anos a esta parte
que muito se fala de uma la-
cuna “grave” mas ainda nin-
guém conseguiu resolvê-la.
“Acredito e quero muito que
seja possível, finalmente, ter-
mos pelo menos uma sala de
troféus que conta a história do
Beira-Mar, que recorde os seus
feitos e que sirva de elevação
da nossa memória”, notou com
entusiasmo Cabral Monteiro,
concordando e lamentando a
ausência de um espaço destes.

“Tenho procurado junta-
mente com a Direcção e com
o Conselho Beiramarense uma
solução para este problema
porque a história do Beira-Mar
é demasiado rica para estar es-
condida. Temos os nossos tro-
féus espalhados em gavetas,
uns aqui outros ali… Não pode
ser! Somos o clube mais repre-
sentativo da região! Que outro
tem os títulos que nós temos?
Uma Taça de Portugal, uma
Taça Ribeiro dos Reis… Não
podemos deixar de mostrar o

nosso orgulho e, por isso, estou
francamente empenhado em
ver uma sala de troféus”.

A Direcção do Beira-Mar e o
próprio presidente da Mesa da
Assembleia-Geral sensibiliza-
ram, em recente reunião
magna, os sócios para, em con-
junto, encontrarem um espaço
que possa fazer brilhar 93 anos
de história “Auri-Negra”.

“Perder o pavilhão
foi uma facada”

A sede, as piscinas e o pavi-
lhão já fizeram parte do Beira-
Mar. Escrevemos fizeram por-
que foi tudo perdido. Cabral
Monteiro não escondeu a
emoção com a perda do patri-
mónio, em especial o pavilhão,
ou não tivesse sido ele um dos
dirigentes mais destacados de
uma das modalidades de vulto:
o basquetebol. “Se foi uma fa-
cada? Foi uma facada mortal!
Perder o pavilhão, aquele es-
paço que, repare bem, leva 40
anos de vida do nosso clube…
É um sentimento indescritível!
Não quero estar aqui a acusar
ninguém, mas julgo que não
foi tudo feito para evitar esta
perda, pelo menos para pro-
telá-la”, sublinhou. “Quantas
jornadas inolvidáveis naquele
pavilhão…”, sussurrou. |

que dizem respeito à SAD. As
pessoas não conseguem fazer
a separação…”, referiu Cabral
Monteiro, como foi público,
uma das vozes contra a cons-
tituição da SAD “O tempo veio
dar-me razão!” 

Recuperar os sócios, mobi-
lizar novos simpatizantes “para
que venham a tornar-se só-
cios”, é um trabalho que deve
ser feito. “Em 1999/2000 o
Beira-Mar tinha quase 10 mil
sócios! 9.800… e tal! O que é
que aconteceu? Hoje em dia
somos pouco mais do que
mil…”. O exemplo acabado de
como o clube perde os seus
adeptos está reflectido nos jo-
gos da equipa de futebol em
casa. “A mudança de estádio
também ajudou a esse distan-
ciamento. Pode ser uma estru-
tura muito boa, e será certa-
mente, na parte desportiva,
mas é um estádio frio”. |

RICARDO CARVALHAL
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Especial Beira-Mar | 93.º Aniversário

“A nossa ‘galinha dos ovos 
de ouro’ é a formação”
Projecto Afonso Miranda feliz por ver clube novamente a implementar-se 
nos meios urbanos e rurais com o incremento das modalidades que ajudam
à aproximação dos sócios

ovos de ouro” é a formação e a
nossa estratégia passa por dar
oportunidades em boas con-
dições à comunidade que nos
envolve de praticar desporto e
de se formar, primordial objec-
tivo de um clube criado sem
fins lucrativos”, lembrou o jo-
vem dirigente do Beira-Mar.
Sócios cada vez mais
com as modalidades

Mais modalidades, mais for-
mação, mais sócios envolvidos
desde as suas raízes. A “receita”
é tão óbvia quanto exequível,
como demonstram os primei-
ros resultados que a Direcção
tem do incremento desta estra-
tégia: ao ponto de os sócios do
Beira-Mar serem cada vez mais
os sócios das modalidades e não
propriamente os do futebol…

“Há um dado curioso e que
deve servir de reflexão, nomea-
damente para quem se preo-
cupa com o futebol profissional:
temos dados fiáveis de que a
maioria dos adeptos que vão
ao estádio municipal ver jogos
da SAD não são sócios do Beira-

Mar. Só uma pequena minoria.
Por outro lado, vemos os pavi-
lhões onde jogam as nossas
modalidades com mais adeptos
do que aqueles que vão ao es-
tádio municipal. Os sócios estão
cada vez mais com as modali-
dades. O Beira-Mar não
é este futebol pseu -
do-profissional.
Ponto assente”,
disse.

“Quotas são
a única
fonte de
receita”

A campa-
nha que a di-
recção colo-
cou em mar -
cha - o sócio
tem a opor-
tunidade de
dar uma per-
centagem do
valor da sua
quo ta a uma
modalidade -
está a ter resultados,

Jorge Maia Valente

Um Beira-Mar cada vez mais
próximo das suas raízes, das
suas gentes e da sua natureza
faz parte da luta da Direcção do
Beira-Mar que pugna por de-
volver futuro a um emblema
com 93 anos de passado. Mas
para dar futuro, os responsáveis
têm de assegurar presente dia
após dia a um clube que luta
pela sobrevivência.

“Quando assumimos a Direc-
ção encontrámos um clube à
deriva e demitido das suas fun-
ções basilares, tal como a gestão
das modalidades. A nossa pers-
pectiva é diferente e passa pelas
modalidades terem autonomia
necessária para desenvolverem
o seu trabalho, supervisionadas
pela direcção”, explicou Afonso
Miranda, vice-presidente do
Beira-Mar, sublinhando a ne-
cessidade de o clube “regressar
às bases” para difundir “a prá-
tica desportiva, cultural e re-
creativa junto da comunidade”.

O projecto da direcção as-

senta num maior incremento
das actividades desportivas,
como aconteceu com a revi-
talização do Hóquei em Patins
e do Andebol - “duas modali-
dades âncora do projecto de
ecletismo”, num período de
perda de infra-estruturas: o
clube perdeu as piscinas e, es-
pecialmente, o pavilhão, onde
gravitam ainda memórias de
décadas de história.

“A opção por aumentar o nú-
mero de modalidades foi pro-
gramada. Sabíamos que as di-
ficuldades iriam ser ainda
maiores pela perda do pavi-
lhão, mas também sabíamos
que o ressurgimento do Ande-
bol e do Hóquei em Patins
iriam trazer o que o clube tem
perdido: implementação nos
meios urbanos e rurais”, referiu
Afonso Miranda, justificando a
aposta da Direcção.

“Alguns estrangeiros usam o
bom nome do Beira-Mar para
unicamente realizarem di-
nheiro. Não é esse o nosso ca-
minho. A nossa “galinha dos

especialmente, junto das “pes-
soas que estão envolvidas di-
rectamente com o clube, pais,

seccio nistas,

atletas, treinadores, etc.”, embora
a intenção da direcção seja “au-
mentar” substancialmente o nú-
mero de sócios. “Algumas pes-
soas já compreendem que as
receitas das quotas são a nossa

única fon te de receita e que
não há um cêntimo que vá

para as pessoas que ten-
tam gerir a SAD. Con-
tudo, esta destrinça tem

de ser acentuada”. Com
tantos condicionalismos,

“o balanço é positivo” mas
ainda há muito “caminho a

percorrer”. |
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HOJE

ANDEBOL
Nacional da 2.ª Divisão de Juniores
17h00 Feirense-Académica Pavilhão Lavandeira
Nacional de Iniciados
15h00 Académica-CAIC Pavilhão 3 Universitário
Nacional de Minis
11h00 Académica-S. Bernardo Pavilhão 3 Universitário

BASQUETEBOL
Nacional da 2.ª Divisão Feminina
17h00 Académica-Sangalhos Pavilhão Multidesportos
Nacional de Sub-14 femininos
16h30 Esgueira-Olivais Pavilhão do Esgueira
Distrital de Sub-18
17h00 Ginásio-Sampaense Pavilhão Galamba Marques
18h30 Olivais-Academia Pavilhão Augusto Correia
Distrital de Sub-19 femininos
16h30 Olivais-Académica Pavilhão Augusto Correia
Distrital de Sub-16 femininos
11h30 Olivais-BC Cantanhede Pavilhão Augusto Correia
16h00 Sampaense-Academia Pavilhão Multiusos Tábua

FUTEBOL
Nacional de Seniores
15h00 Naval-BC Branco Estádio José Bento Pessoa
15h00 Oliv. Hospital-Mortágua Est. Municipal Ol. Hospital
15h00 Sourense-Sp. Pombal Campo A. Coelho Rodrigues
15h00 Pampilhosa-Nogueirense Campo Carlos Duarte
15h00 Tourizense-V. Sernache Parque Visconde do Vinhal
Campeonato Promoção Feminino
15h00 Bobadelense-Brasfemes Estádio Bobadela
15h00 Cadima-Poiares Complexo Desp. Cantanhede
15h00 Lordemão-Rossiense Campo Arregaça

Divisão de Honra AFC
15h00 AAC/OAF-União FC Campo da Pedrulha
15h00 Tocha-AAC/SF Complexo Desportivo Tocha
15h00 Cova-Gala-Lagares Beira Campo do Cabedelo
15h00 Arganil-Pampilhosense Campo Eduardo Ralha
15h00 Vigor-Eirense Complexo Desportivo Vigor
15h00 Touring-Ançã Estádio Municipal Mira
15h00 Carapinheirense-Penelense Campo S. Pedro
15h00 Febres-Condeixa Complexo Desportivo Febres
1.ª Divisão AFC
15h00 Moinhos-S. Silvestre Campo da Lapa
15h00 Adémia-Brasfemes Campo Ramos Carvalho
15h00 Vinha Rainha-Poiares Campo Vinha da Rainha
15h00 Góis-Lousanense Campo Municipal Góis
15h00 Ac. Gândaras-Pereira Campo das Gândaras
15h00 S. Mamede-Ribeirense Campo da Serra
15h00 Marialvas-Mocidade Estádio Municipal Cantanhede
Distrital de Juvenis (Série A)
9h00 Lousanense-Poiares Campo Pégada
9h00 Nogueirense-Coja Estádio Santo António
11h00 União FC-Góis Campo Feira Nova
11h00 Arganil-Mirandense Campo Eduardo Ralha
11h00 Lagares Beira-Tabuense Complexo Lagares Beira
Distrital de Juvenis (Série B)
9h00 Esperança-Condeixa A Campo Eduardo Filipe
11h00 U. Coimbra-AAC/SF A Campo da Arregaça
11h00 Casaense-Naval A Complexo Desp. Casaense
11h00 Ançã-Cernache Parque Desportivo Ançã
11h00 Vigor-Eirense Complexo Desportivo Vigor
11h00 Brasfemes-Ribeirense Campo de Mualdes
Distrital de Juvenis (Série C)
9h00 AAC/SF B-Febres Campo Santa Cruz
11h00 Tocha-Maiorca Complexo Desportivo Tocha
11h00 Naval B-Marialvas CT José Bento Pessoa
11h00 Condeixa B-Carapinheirense Estádio Condeixa

Distrital de Iniciados (Série A)
11h00 Tabuense-AAC/OAF A Campo A. Costa Júnior
11h00 COJA-Ol. Hospital Parque Armando Dinis Cosme
11h00 Poiares-AAC/SF A Estádio Rui Manuel Lima
11h00 Nogueirense-Cernache A Campo Santo António
11h00 Mirandense-Arganil Estádio Mirandense
11h00 Tourizense-União FC Campo Mauro Gama
Distrital de Iniciados (Série B)
11h00 Esperança-Condeixa Campo Eduardo Filipe
11h00 Souselas-Vigor Campo do Calvário
11h00 Cernache B-Brasfemes Campo Moita Santa
11h00 AAC/SF B-Casaense Campo Santa Cruz
11h00 Penelense-Eirense Parque S. Jorge
11h00 AAC/OAF B-U. Coimbra Academia Dolce Vita
Distrital de Iniciados (Série C)
10h30 Carapinheirense-Naval Campo S. Pedro
11h00 Águias-Povoense Campo Lagoa Grande
11h00 Marialvas-AAC/SF C Complexo Cantanhede
11h00 Sourense-Montemorense Campo Vinha da Rainha
11h00 Ereira-Ginásio Campo da Ereira
11h00 Vateca-Tocha Campo 18 de Agosto

FUTSAL
Taça de Portugal feminina
18h00 Sporting-Santa Clara Pav. Paz e Amizade (Loures)
Divisão de Honra AFC 
16h00 Quiaios-Chelo Pavilhão Colégio Quiaios
Divisão de Honra AFC feminina
19h00 Ecol. Tocha-S. João Pavilhão Escola João G. Bacelar
Distrital de Infantis
11h00 Granja Ulmeiro-NS Condeixa Pav. Granja Ulmeiro
Distrital de Benjamins
11h00 NS Condeixa-Vila Verde Pavilhão Condeixa
Torneio Protocolar Inter-Associações
10h45 Leiria-Castelo Branco Pavilhão Santiago Guarda

15h30 Castelo Branco-Coimbra Pavilhão Santiago Guarda
17h00 Coimbra-Leiria Pavilhão Santiago Guarda

HÓQUEI EM PATINS
Nacional Feminino
18h00 Sanjoanense-Académica Pavilhão Sanjoanense
Regional de Sub-20
17h00 HC Mealhada-Oliveirense Pavilhão Mealhada
Regional de Sub-15
11h00 Cucujães-Académica Pavilhão Cucujães
16h00 Ol. Hospital-Ac. Feira Pavilhão Oliveira Hospital
Regional de Sub-13
10h00 Anadia-HC Mealhada Pavilhão da Mealhada
10h00 Bom Sucesso-Académica Pavilhão Bom Sucesso
10h00 CENAP-Arazede Pavilhão CENAP
15h00 Ol. Hospital-Ac. Feira Pavilhão Oliveira Hospital
Encontros de Benjamins
15h00 HC Mealhada-Anadia Pavilhão Mealhada
15h00 HC Viseu-Académica Pavilhão HC Viseu
Encontros de Escolares
16h00 Cucujães-Académica Pavilhão de Cucujães
16h00 HC mealhada-AF Arazede Pavilhão da Mealhada

PÓLO AQUÁTICO
Nacional da 2.ª Divisão
12h30 Fluvial B-Académica Piscina Fluvial Portuense

RÂGUEBI
Nacional de Sub-16
15h00 RC Bairrada-RC Lousã Campo Rugby Moita

VOLEIBOL
Nacional da 2.ª Divisão feminino
16h00 AAC-Esc. Filipa Lencastre Pavilhão 2 Universitário

Cartaz Desportivo
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ANDEBOL: TAÇA DE PORTUGAL

ABC “cilindrou” S. Mamede,
Arsenal perdeu em Avanca

O ABC goleou, ontem, no pavilhão do S. Bernardo 
por 43-18, e garantiu a respetiva presença nos oitavos 
de final da Taça de Portugal.

O Arsenal da Devesa não teve a sorte pelo seu lado 
e foi derrotado pela margem mínima no pavilhão do 
Avanca (23-22) sendo assim eliminado da competição.

Ainda desta ronda, o Sporting bateu o Madeira SAD 
por 31-24, o Xico perdeu, em Guimarães, com o Águas 
Santas por 35-24 e o Santo Tirso venceu no pavilhão 
do 1.º de Dezembro (32-29).
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FUTEBOL
• I Liga, 17.ª jornada: Paços de Fer-
reira - Nacional, às 16:00, no Está-
dio da Mata Real; Marítimo -
Benfica, às 18:00 (SportTV1), no
Estádio do Marítimo. • I Liga, 17.ª
jornada, outros jogos: Belenenses -
Gil Vicente (16:00); Boavista - Esto-
ril/Praia(16:00); Moreirense-Arouca
(16:00); Setúbal-Braga (16:00
SportTV1); Sporting-Rio Ave (20:15
SportTV1).• Liga espanhola, 19.ª

jornada: Getafe-Real Madrid (11.00
SportTV2); Corunha - Barcelona
(18:00 SportTV2). • II Liga, 22.ª jor-
nada: União da Madeira-Oriental, às
16:00 na Ribeira Brava; FC Porto B-
Marítimo B, às 16:00 (Porto Canal),
no Estádio Jorge Sampaio. • II Liga,
22.ª jornada, outros jogos: Sporting
B-Braga B (11:00 Sporting TV); Ton-
dela-Freamunde (11:15 SportTV1);
Atlético-Olhanense (15:00); Covi-
lhã-Santa Clara (15:00); Leixões-

Portimonense (15:00); Trofense-
Aves (15:00); Guimarães B-Benfica
B (15:00); Ac. Viseu-Beira Mar
(15:00); Oliveirense- Desp. Chaves
(15:00); Feirense-Farense (15:00).
• CNS/Série D, 18.ª jornada: CS
Marítimo-Cesarense, às 16:00 em
Santo António; Camacha-Gafanha,
às 16:00 na Camacha. • "Regio-
nal" de Honra: Pontassolense -
Porto da Cruz, 16:00 Campo dos
Canhas; Santacruzense-Xavelhas,

16:00 Campo das Eiras; Bairro Ar-
gentina-Machico, 16:00 Estádio C.-
Lobos. • "Regional" da 1.ª divisão,
2.ª jornada (jogo em atraso): São Vi-
cente-Carvalheiro, 16:00 Campo
da Boaventura. • "Regional" de Ju-
venis, última jornada: Nacional -
Camacha, 10:45 na Choupana;
Marítimo-Ribeira Brava, 10:45
Santo António; Juventude AC - Pon-
tassolense, 11:30 campo Adelino
Rodrigues.

ANDEBOL
• I divisão feminina, 14.ª jornada:
Colégio João de Barros – Madeira
SAD, às 15:00, Pavilhão Meirinhas,
e Juventude Mar - Sports Madeira,
às 17:00, no Pavilhão do Juventude
do Mar. 
HÓQUEI EM PATINS
• "Nacional" da III Divisão/Zona Sul,
jogoem atraso da 13.ª jornada: Ma-
rítimo-Murches, às 17:00 no Pavi-
lhão dos Barreiros.A

G
E
N
D
A
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PU
B

A equipa do Madeira SAD perdeu
ontem frente ao Sporting e foi elimi-
nada nos 16 avos de final da Taça de
Portugal de andebol masculino. A
equipa leonina venceu os madeiren-
ses por 31-24, com 17-13 ao intervalo
favorável ao Sporting. A eliminação
do Madeira SAD da Taça de Portugal
já era expetável desde a realização do
sorteio, pois a equipa leonina é de-
tentora do troféu e tem um plantel de
superior qualidade, ocupando neste
momento o 2.º lugar no campeonato. 
Apesar da eliminação, a equipa de

Paulo Fidalgo deu a réplica possível
num jogo onde o ponta direita Sér-
gio Rola esteve em plano de desta-
que com nove golos, seguido do cen-
tral Nuno Silva com seis. O Madeira
SAD alinhou e marcou da seguinte
forma: Luís Carvalho, Hugo Freitas,
Hugo Lima, Leandro Nunes (1), João
Martins (1), Luís Gama, João Mendes
(2), Daniel Santos, Nuno Silva (6), Sér-
gio Rola (9), José Azevedo (2) e Dan
Garcia (3).
Ainda nos masculinos, a equipa do

Marítimo recebeu e venceu o Acadé-
mico FC por 26-23, com 14-14 ao in-
tervalo, em jogo da 15.ª jornada da
2.ª divisão - zona norte. Um triunfo
difícil da equipa de Paulo Vieira num
jogo frente a uma das equipas do
fundo da tabela, onde esteve em

plano de destaque Marco Gil com 12
golos marcados. Um triunfo que co-
locou o Marítimo na 4.ª posição com
35 pontos.
Nos femininos, as duas equipas ma-

deirenses tiveram sortes diferentes
nos jogos disputados ontem fora de
portas. O Madeira SAD cilindrou o
lanterna vermelha Juventude Mar por
31-13, com 6-13 ao intervalo favora´vel
às madeirenses. Já o Sports Madeira
perdeu no reduto do líder Colégio
João de Barros, por 30-25, com 17-7 ao
intervalo, apesar da boa prestação na
segunda parte.

AS EQUIPAS FEMININAS DO
MADEIRA SAD E SPORTS MA-
DEIRA VOLTAM A JOGAR HOJE.
O JOGO GRANDE OPÕE O LÍDER
COLÉGIO JOÃO DE BARROS AO
MADEIRA SAD, EQUIPAS SEPA-
RADAS POR DOIS PONTOS. SE
AS MADEIRENSES VENCEREM
IGUALAM O JOÃO DE BARROS
NA LIDERANÇA. JÁ O MADEIRA
NÃO DEVERÁ TER PROBLEMAS
PARA VENCER O JUVENTUDE
MAR. 

JM

Madeira SAD foi eliminadopelo Sporting, o detentou da Taça de portugal.  

Madeira SAD fora da Taça
às mãos do Sporting
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A48Modalidades - Andebol - Mundial de andebol: Brasil fez suar a campeã do mundo |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7a8087ed

 
Resultados do dia no Mundial de andebol, que decorre no Qatar: Grupo A Bielorrússia-Eslovénia, 29-
34 Espanha-Brasil, 29-27 Qatar-Chile, 27-20 Classificação: Eslovénia, Qatar e Espanha, 4 pontos;
Bielorrússia, Brasil e Chile, 0 Grupo B: Irão-Macedónia, 31-33 Croácia-Turquia, 28-25 Áustria-Bósnia
Herzegovina, 23-21 Classificação: Macedónia e Croácia, 4 pontos: Áustria e Bósnia Herzegovina, 2;
Turquia e Irão, 0 Jogos de domingo: Grupo C Islândia-Argélia Suécia-Rep. Checa Egito-França Grupo
D Argentina-Polónia Alemanha-Rússia Arábia-Saudita-Dinamarca
 
 há 16 minutos
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A49Modalidades - Andebol - Andebol: grandes não falham na Taça | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ad2db4f

 
Resultados dos 16 avos de final da Taça de Portugal em andebol (a negro, as equipas apuradas):
Sexta-feira, 16 de janeiro: Amarante- Sporting da Horta, 19-43 Sábado, 17 de janeiro: Sporting-
Madeira SAD, 31-24 Sporting de Espinho- Vitória de Setúbal, 38-40 Boa Hora- FC Porto, 27-39
Benavente- Camões, 31-33 Avanca-Arsenal Clube Devesa, 23-22 Xico Andebol- Águas Santas, 24-35
1º Dezembro- Santo Tirso, 29-32 Zona Azul-Juve Lis, 26-23 S. Bernardo- ABC/UMinho, 18-43
Marienses-Estarreja, 29-28 Benfica-Passos Manuel, 35-22 S. Paio Oleiros- AC Fafe, 12-21
Sanjoanense- Maia/Ismai, 31-34 AA São Mamede-ACD Monte, 38-19 Domingo, 18 de janeiro:
Torrense-Belenenses, 17.30
 
 agora
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Mundial de Andebol

Brasil complicou 
triunfo da campeã 
Espanha
O central Joan Cañellas (nove 
golos em 11 remates) e o 
guarda-redes José Manuel 
Sierra (19 defesas) ajudaram a 
Espanha a evitar um resultado 
inesperado perante o Brasil 
no Campeonato do Mundo de 
Andebol, no Qatar. O campeão 
mundial acabou por ganhar 
(29-27), mas o seu treinador 
certamente esperaria um 
resultado e um jogo mais 
desequilibrado. A selecção 
ibérica é uma das três líderes 
do Grupo A, a par de Eslovénia 
(ganhou à Bielorrússia, 34-
29) e Qatar (Chile, 27-20), 
todas com duas vitórias 
em dois jogos. O Grupo B é 
comandado, também com 
o máximo de pontos, por 
Croácia, que ultrapassou a 
Tunísia (28-25), e Macedónia, 
vencedora frente ao Irão 
(33-31). A Áustria somou os 
primeiros dois pontos, ao 
derrotar a Bósnia (23-21).
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A51Suécia e França lideram Grupo C
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36d7ce3

 
Andebol Outras Modalidades Liderada pelos dez golos em dez remates e seis assistências do lateral-
direito Kim Andersson, a Suécia deu seguimento ao bom arranque no Mundial de Andebol do Qatar. A
selecção nórdica derrotou a República Checa, por 36-22, e comanda o Grupo C, com duas vitórias nas
duas primeiras jornadas, o mesmo registo da França, que ultrapassou o Egipto (28-24). No Grupo D,
pelo contrário, a liderança não é partilhada. O único comandante é a Alemanha, que ganhou à Rússia
por um golo (27-26), e soma o máximo de pontos (4). A Argentina, que empatou na primeira jornada
com a Dinamarca, esteve perto de voltar a causar surpresa, mas cedeu na parte final e acabou por
perder por um com a Polónia (24-23). A Dinamarca derrotou a Arábia Saudita (38-18) e é segunda do
grupo, com três pontos.
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A53Taça de Portugal: Benfica arrasa Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9b4d789

 
ENCARNADOS TRIUNFAM NA LUZ POR 35-22
O Benfica seguiu o exemplo deee também assegurou o apuramento para os oitavos-de-final da Taça
de Portugal, ao vencer de forma clara o Passos Manuel, no Pavilhão da Luz, por 35-22.
Num jogo que ao intervalo registava 19-13, os encarnados contaram com a especial inspiração de
Javier Fernandez e Elledy Semedo, autores de sete e seis golos, respetivamente. Do lado contrário,
Belone Moreira destacou-se com 9 golos.
 
 
 , 17 janeiro de 201523:32
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A54Belenenses vence e segue em frente na Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6a06a0a

 
Andebol
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do Belenenses garantiu este domingo um triunfo folgado diante do Torreense por
43-21, e desta forma segue em frente na Taça de Portugal.
 
 Sexta-feira, 16 janeiro:
 
 Amarante 19-43
 
 Sábado, 17 janeiro:
 
 31-24 Madeira SAD
 
 Sporting de Espinho 38-40
 
 Boa Hora 27-39
 
 Benavente 31-33
 
 23-22 Arsenal Clube Devesa,
 
 Xico Andebol 24-35
 
 1º Dezembro 29-32
 
 26-23 Juve Lis
 
 S. Bernardo 18-43
 
 29-28 Estarreja
 
 35-22 Passos Manuel
 
 S. Paio Oleiros 12-21
 
 Sanjoanense 31-34
 
 38-19 ACD Monte
 
 Domingo, 18 janeiro:
 
 Torrense 21-43
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 18-01-2015 21:57Este foi o último encontro dos 16 avos de final da competição.
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A56Curso EHF Master Coach em parceria com a Federação Espanhola de Andebol: pré-
inscrições abertas - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8437268d

 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) está a planear a realização de um curso de Treinadores EHF
Master Coach em parceria com a Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), com início
previsto para Julho de 2015.
 
 Este Curso deverá funcionar à semelhança dos Cursos organizados pela EHF - 3 blocos, com a
duração de 5 a 7 dias, em regime presencial.
 Numa primeira fase, estão abertas as pré-inscrições, para que todos os interessados em frequentar
este curso possam manifestar o seu interesse.
 DESTINATÁRIOS
 Podem candidatar-se a frequentar o Curso de Treinador EHF Master Coach todas as pessoas de
ambos os sexos que, cumulativamente, preencham as seguintes condições:
 a) Detentor do TPTD de Grau 3 e possuir pelo menos 3 anos de exercício profissional efetivo da
função de Treinador de Grau 3.
 b) Idade mínima 22 anos
 c) 12º Ano de escolaridade à data de emissão do Diploma de Qualificações
 Mais informações: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript
para o visualizar.
 A inscrição será obrigatoriamente realizada no Portal da Federação, AQUI.
 O prazo das pré-inscrições termina a 20 de Fevereiro de 2015. Pedimos que só faça a pré-inscrição no
caso de estar interessado em participar no Curso.
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A57Olisipiadas - inscreve a tua equipa até ao fim de Janeiro - Atletismo Magazine
Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f21e0bb0

 
As inscrições podem ser feitas no site das Olisipiadas .
 
 O período das inscrições nas Olisipiadas, que já começou, em Outubro, termina no fim de Janeiro.
 A Federação de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol de Lisboa serão as entidades que, em
conjunto com a CM Lisboa e as suas juntas de freguesia serão responsáveis pela competição de
Andebol.
 As Olisipíadas acontecem em dois momentos, designados por:
 - Fase Local (Fevereiro a Abril 2015) : organizada por cada Freguesia, em parceria com a CML e as
Federações/Associações Desportivas, segundo os critérios a definir pela Freguesia em consonância
com a Comissão Organizadora do evento, com vista a apurar os representantes da Freguesia por
modalidade, escalão/género, na Fase Final;
 - Fase Final (Maio/ Junho 2015) : organizada pela CML, em parceria com as Juntas de Freguesia e as
Federações/Associações Desportivas para apuramento da classificação por Freguesia, em cada
modalidade, escalão/ género.
 Representação na Fase Local
 Aberta a todos os participantes que "vivam" na freguesia, seja por residência, frequência da escola,
prática desportiva num clube local ou ainda outro motivo, desde que justificado.
 Representação na Fase Final
 No mínimo um representante/ equipa de cada freguesia por modalidade, escalão e género, de acordo
com o regulamento específico de cada modalidade.
 Escalões Etários / Género - Andebol
 - Sub10 - nascidos em 2005 / 2006 (masculinos, femininos e mistos) - Andebol de 5
 - Sub12 - nascidos em 2003 / 2004 (masculinos, femininos e mistos) - Andebol de 5
 - Sub14 - nascidos em 2001 / 2002 (masculinos, femininos) - Andebol de 7
 Todas as informações sobre as Olisipíadas podem ser encontradas em www.cm-lisboa.pt/olisipiadas e
em facebook.com/olisipiadas
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A60Sporting e FC Porto seguem em frente na Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7234e3a

 
Sporting e FC Porto confirmaram o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal de
andebol, com triunfos sobre o Madeira SAD e Boa Horta, respetivamente.
 
 Apurados estão também Sporting da Horta, Vitória de Setúbal, Camões, Avanca, Águas Santas, Santo
Tirso e Zona Azul.
 
 Resultados dos 16 avos de final:
 
 Sexta-feira, 16 janeiro:
 
 Amarante - Sporting da Horta, 19-43
 
 Sábado, 17 janeiro:
 
 Sporting - Madeira SAD, 31-24
 
 Sporting de Espinho - Vitória de Setúbal, 38-40
 
 Boa Hora - FC Porto, 27-39
 
 Benavente - Camões, 31-33
 
 Avanca - Arsenal Clube Devesa, 23-22
 
 Xico Andebol - Águas Santas, 24-35
 
 1º Dezembro - Santo Tirso, 29-32
 
 Zona Azul - Juve Lis, 26-23
 
 S. Bernardo - ABC, 18-43
 
 Marienses - Estarreja, 20 horas
 
 Benfica - Passos Manuel, 21 horas
 
 S. Paio Oleiros - AC Fafe, 21 horas
 
 Sanjoanense - Ismai, 21 horas
 
 São Mamede - ACD Monte, 21 horas
 
 Domingo, 18 janeiro:
 
 Torrense - Belenenses, 17.30 horas
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 17-01-2015
 
Redação
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A62«O FC Porto lidou melhor com as adversidades» - Rui Quinta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7284e39

 
Apesar da derrota (1-3) frente ao FC Porto, Rui Quinta, treinador do Penafiel, estava conformado
quanto ao desfecho do encontro.
 
  Jogamos sempre para ganhar. Tentámos, mas defrontámos uma equipa com qualidade, que lidou
melhor com as adversidades e acabou por vencer , frisou o técnico.
 
  Quero sublinhar a forma como os meus jogadores lutaram. Crescemos como equipa e este é o
caminho certo , acrescentou.
 
 Além disso, Rui Quinta, que poderá contar com reforços no mercado de inverno, valorizou o plantel
que tem à sua disposição:  Se quisermos vencer, temos de potenciar os jogadores que temos e não
aqueles que gostaríamos de ter.
 
 17-01-2015
 
Redação
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Andebol
ABC/UMinho
com tarefa facilitada
na recepção
ao São Bernardo
O fim-de-semana recebe mais
uma eliminatória da Taça de
Portugal de andebol, com a dis-
puta dos 16 avos-de-final da
competição e vários jogos que
prometem emoção, desde logo a
partida entre Avanca e Arsenal
Andebol, duas equipas que dis-
putam o Campeonato Nacional
de Andebol da II Divisão, ou
também o duelo entre ABC/UMi-
nho e o São Bernardo, duas
equipas com objectivos bem di-
ferentes no andebol nacional.

Em destaque também nesta
ronda da Taça de Portugal, mais
um jogo com uma equipa mi-
nhota em acção, com a formação
do Xico Andebol a receber a
equipa do Águas Santas, num
duelo entre primodivisionários
que, neste momento, ocupam lu-
gares bem distintos da tabela
classificativa do Campeonato
Nacional de Andebol da I Divi-
são. Os jogos dos 16 avos-de-fi-
nal são os seguintes:

AD Amarante - SC Horta
Sporting CP - Madeira SAD
Espinho - Vitória FC
Boa Hora - FC Porto
ACR Zona Azul - Juve Lis
S. Bernardo - ABC/UMinho
Benavente - CDE Camões
Avanca - Arsenal Andebol
Xico Andebol - Águas Santas
1.º Dezembro - GC St. Tirso
CD Marienses - Estarreja AC
SL Benfica - Passos Manuel
S. Paio Oleiros - AC Fafe
AD Sanjoanense - ISMAI
São Mamede - ACD Monte 
Torrense - Belenenses.

DR

Gabriel Teca pode estrear-se pelo ABC
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Mais uma eliminatória da Taça
de Portugal de andebol e a equi-
pa bracarense do Arsenal Ande-
bol tem pela frente uma sempre
complicada deslocação a casa do
Avanca, actual líder do Campeo-
nato Nacional da II Divisão,
com mais um ponto que a for-
mação arsenalista.

O treinador Rui Ferreira acre-
dita no triunfo em Avanca, mas
sabe que vai ser complicado de-
frontar uma equipa que tem ou-
tro andamento e mais experiên-
cia nestas competições. No
entanto, o Arsenal Andebol foi
reforçado e apresenta-se com o
plantel todo disponível para o
encontro, pelo que a vitória é o
único resultado que interessa.

“Já temos mais um reforço que
é o Eduardo Salgado e por isso
já estamos mais fortes um boca-

do, mas eles também já sabem
que temos esse reforço e vão es-
tar mais precavidos quanto à
nossa equipa. Temos o plantel
todo apto para poder defrontar o
Avanca e vamos lá para tentar

ganhar”, comentou o técnico
bracarense, apontando o cami-
nho certo para assegurar o triun-
fo: “a receita para defrontar o
Avanca e tentar vencer é tentar
parar os atiradores deles, que são

muito fortes fisicamente tam-
bém. Mas estes jogos são dife-
rentes, este é de Taça de Portu-
gal e tudo o que o rodeia é dife-
rente do jogo do campeonato.
Assim, para nós só a vitória inte-
ressa. Vamos lá para ganhar. O
grupo está forte, está unido, há
muita camaradagem e essas se-
rão as nossas principais armas”.

Garantir o apuramento para a
próxima fase é a meta principal
da equipa bracarense que, con-
quistando o direito de disputar
outra eliminatória, quer encon-
trar pela frente um grande do an-
debol português: “já queríamos
receber um grande nesta elimi-
natória, mas queremos vencer e
apurar-nos para tentar apanhar
pela frente um grande do ande-
bol português em nossa casa, o
que seria muito positivo para
nós, não só a nível de bilheteira,
mas também para tentarmos
causar alguma surpresa”.

Taça de Portugal

“Só a vitória interessa para continuar em prova”

DR

Rui Ferreira quer o triunfo na deslocação a casa do Avanca
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Alexandre Silva

O São Bernardo recebe hoje o
ABC para Taça de Portugal de
Seniores Masculinos. O jogo
dos 1/16 avos de final da com-
petição está a suscitar muita
curiosidade e expectativa, fa-
zendo relembrar tempos que,
apesar de não serem muito
distantes, são incomparáveis,
com a equipa aveirense agora
num patamar competitivo de-
masiado diferente.

Ainda assim, não falta nem
vontade nem ambição. Mesmo
que as probabilidades sejam
muito pessimistas. O treinador
do São Bernardo, Ulisses Pe-
reira, analisa o jogo de hoje, às

18 horas, de forma pragmática:
“a possibilidade de ganhar é de
um para mil, porque o Andebol
não é Futebol, em que se pode
lá ir uma vez e fazer um golo e
depois defender e ter a sorte
do adversário não marcar”.

O responsável técnico as-
sum, contudo, a ambição de
querer mostrar qualidade, con-
tra aquela que considera ser a
“segunda melhor equipa por-
tuguesa da actualidade”. “Va-
mos aproveitar para evidenciar
a nossa evolução como equipa,
sobretudo na forma como jo-
gamos. Os jogadores estão na-
turalmente motivados por de-
frontar o ABC e, sem qualquer
pressão no resultado, vão con-
seguir usufruir do jogo e pro-
var que têm valor para, no fu-
turo, chegarmos de novo a ou-

tros patamares competitivos”.
O jogo de hoje é também o

momento para celebrar vários
reencontros. Principalmente
de três jogadores do plantel do
ABC formados no São Ber-
nardo: Diogo Branquinho, Nu -
no Grilo e Pedro Seabra. Para
além de outros dois que joga-
ram no clube como seniores:
Humberto Gomes e João Pin -
to. Para Ulisses Pereira este é
apenas mais “um motivo” para
que este seja “um jogo verda-
deiramente especial”.

Nesta ronda da Taça de Por-
tugal estão ainda envolvidas
mais seis equipas da região de
Aveiro, que vão discutir a pas-
sagem aos oitavos de final da
prova. Desde logo, a mais difícil
tarefa caberá a da Sanjoanense,
que recebe o ISMAI, equipa do

Jogo grande em São Bernardo
Perspectiva O treinador Ulisses Pereira quer demonstrar hoje, frente ao favorito ABC,
que a equipa aveirense tem qualidade. Confronto marcará vários reencontros

campeonato Andebol 1. Equi-
librados vão ser os jogos Ar-
tística de Avanca-Arsenal e S.
Paio Oleiros-Fafe, equipasque
militam no escalão secundário,
enquanto os encontros Sp. Es-
pinho-V. Setúbal, Marienses-
Estarreja e Académica S.Ma-
mede-Monte poderão prota-
gonizar surpresas. |Andebol

Taça de Portugal

JOGOS

Taça de Portugal

Amarante-Sp. Horta                                     *

Sporting-Madeira SAD                      15h

Sp. Espinho-V. Setúbal                         16h

Boa Hora-FC Porto                               17h

Zona Azul-Juve Lis                                 17h

São Bernardo-ABC                                18h

Benavente-Camões                              18h

Artística-Arsenal Devesa                 18h

Xico Andebol-Águas Santas          18h

1.º Dezembro-Santo Tirso               19h

Marienses-Estarreja                            20h

Benfica-Passos Manuel                     21h

S. Paio Oleiros-AC Fafe                      21h

Sanjoanense-ISMAI                              21h

Ac. S.Mamede-Monte                         21h

Torrense-Belenenses

Amanhã17h30

* Decorria à hora do fecho desta ediçãoUlisses Pereira garante que não vai faltar ambição à sua equipa

ARQUIVO
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São Bernardo quer mostrar
qualidade frente ao ABC  P27
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HOJE

ANDEBOL
Nacional da 2.ª Divisão de Juvenis
16h30 CAIC-Águeda Pavilhão CAIC (Cernache)
Nacional de Infantis
14h30 CAIC-S. Bernardo Pavilhão CAIC (Cernache)

ATLETISMO
3.º Torneio Mensal de Pista “Ivone Lobo”
14h30 Provas Estádio Universitário de Coimbra

BASQUETEBOL
Liga Portuguesa
16h00 Sampaense-Algés Pavilhão Serafim Marques
Proliga
18h00 Casino Ginásio-Atlético Pavilhão Galamba Marques
Nacional da 1.ª Divisão
17h00 Académica-Olivais Pavilhão Multidesportos
18h00 Sport-Illiabum B Pavilhão da Palmeira
21h00 CAD Coimbra-Lousanense Pav. Multidesportos
Nacional de Sub-14
14h30 Olivais-Guarda Basket Pav. Augusto Correia
14h30 Ovarense-Ginásio Pavilhão Raimundo Rodrigues
Liga Feminina
15h15 GDESSA-Olivais Pavilhão Luís Carvalho
Nacional da 2.ª Divisão feminina
21h30 Olivais/FBS-Gafanha Pav. Augusto Correira
Distrital de Sub-16
15h00 Ginásio-Académica Pavilhão Galamba Marques
16h30 Olivais-Academia Pavilhão Augusto Correia
18h00 Sampaense-BC Cantanhede Pav. Serafim Marques
Distrital de Sub-16 femininos
14h30 Sp. Figueirense-Condeixa Pav. Cristina Torres

FUTEBOL
I Liga
18h00 V. Guimarães-Académica Est. D. Afonso Henriques
Nacional de Juniores da 1.ª Divisão
15h00 Académica-Freamunde Campo da Pedrulha
Nacional de Juniores da 2.ª Divisão
15h00 NDS Guarda-U. Coimbra
15h00 Tourizense-Desp. C. Branco Campo Mauro Gama
15h00 Mealhada-Tocha Estádio Mealhada
15h00 Anadia-Vigor Complexo Desp. Anadia
Distrital de Juniores (Série B)
15h00 Esperança-Naval Campo Eduardo Filipe
15h00 Ançã-AAC/SF Parque Desportivo Ançã
Distrital de Juvenis (Série A)
15h30 Pampilhosense-Tourizense Campo S. Mateus
Distrital de Juvenis (Série C)
15h00 Ereira-Vinha da Rainha Campo da Ereira
15h00 Cova-Gala-Sepins Campo do Cabedelo
Distrital de Infantis (Série A)
11h00 Arganil-Ac. Gândaras A Campo Eduardo Ralha
14h00 Pampilhosense-Tourizense A Campo S. Mateus
Distrital de Infantis (Série B)
10h00 AAC/OAF A-Vinha Rainha Academia Dolce Vita
Distrital de Infantis (Série C)
10h00 Academia N10-Casaense A Campo N10
10h00 Pereira-Esperança B Complexo Santo Estêvão
Distrital de Infantis (Série D)
10h00 Esperança C-Naval A Campo Eduardo Filipe
11h00 Ançã-Marialvas Parque Desportivo Ançã
11h00 Formoselha-AAC/OAF B Campo Garcia Andrade
Distrital de Infantis (Série E)
11h30 AAC/OAF C-Ançã B Academia Dolce Vita

Distrital de Benjamins (Série A)
16h30 AAC/OAF A-Academia N10 Academia Dolce Vita
Distrital de Benjamins (Série B)
11h00 União FC B-Esperança A Campo Feira Nova
11h00 Lousanense B-U. Coimbra Campo Escola 2,3 Lousã
Distrital de Benjamins (Série C)
11h30 Esperança B-Adémia Campo Eduardo Filipe
11h30 Pereira-Cernache B Complexo Santo Estêvão
Distrital de Benjamins (Série D)
11h00 Ginásio B-Pedrulhense B Campo Lagoa Grande
11h00 Povoense A-Naval A Estádio Municipal Cantanhede
15h00 AAC/OAF D-AAC/SF C Academia Dolce Vita
Distrital de Benjamins (Série E)
11h30 Naval B-Águias Campo Treinos José Bento Pessoa

FUTSAL
Taça de Portugal
17h00 ABC Nelas-S. João Pavilhão Municipal de Nelas
Taça de Portugal feminina
18h00 VP Aguiar-Louriçal Pavilhão Vila Pouca Aguiar
19h00 Fazendense-Ourentã Pavilhão Fazendas Almeirim
Nacional de Sub-20
16h00 Covão Lobo-Académica Pavilhão Covão Lobo
16h00 Benfica-CP Mir. Corvo Pavilhão Luz
Divisão de Honra AFC
19h00 Prodeco-Prodema Pavilhão dos Covões
Divisão de Honra AFC feminina
19h00 Granja Ulmeiro-AcadémicaPavilhão Granja Ulmeiro
Distrital de Juvenis
16h00 Domus Nostra-Miro A Pavilhão Portomar

HÓQUEI EM PATINS
Taça de Portugal
18h00 HC Mealhada-Valença Pavilhão da Mealhada
21h00 Ancorense-Académica Pavilhão Vila Praia Âncora
Nacional Feminino
20h00 Carvalhos-Arazede Pavilhão dos Carvalhos
Regional de Sub-17
15h00 Vouga-HC Mealhada Pavilhão ACR Pess. Vouga
15h00 Académica-Oliv. Hospital Pavilhão 1 Universitário
Regional de Sub-13
12h00 Bom Sucesso-Arazede Pavilhão do Bom Sucesso
Encontros de Benjamins
12h00 HC Mealhada-Ol. Hospital Pavilhão Mealhada

PÓLO AQUÁTICO
Nacional da 1.ª Divisão
14h00 CDUP-CNAC Piscina Senhora da Hora

RÂGUEBI
Divisão de Honra
15h00 CDUL-Académica Estádio Universitário Lisboa
Nacional da 1.ª Divisão
15h00 São Miguel-RC Lousã Estádio 1.º de Maio
Nacional da 2.ª Divisão
16h30 Garranos-Agrária Estádio Arcos Valdevez
Nacional de Sub-18
14h00 Agronomia-RC Lousã Campo da Tapada
15h15 CRAV-Agrária Estádio Arcos Valdevez
15h30 Académica-St. Julians Estádio Universitário
Nacional de Sub-16
14h00 Académica-Técnico Estádio Universitário
13h30 CRAV-Agrária Estádio Arcos Valdevez

VOLEIBOL
Nacional da 2.ª Divisão
17h00 Académica-CV Lisboa Pavilhão 2 Universitário

Cartaz Desportivo
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ANDEBOL FEMININO

Didáxis na prova nacional
A equipa de juvenis de andebol feminino da Didáxis 

deslocou-se a Vizela, onde venceu o Callidas (31-12), 
e garantiu o apuramento para a competição nacional.
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MINHOTOS JOGAM HOJE PARA A TAÇA DE PORTUGAL

ABC defronta S. Bernardo
e Arsenal no reduto do Avanca

Jogam-se, hoje, os principais jogos dos 16 avos 
de final da Taça de Portugal em Andebol. Em relação 
às equipas minhotas, o ABC/UMinho desloca-se a 
Aveiro para defrontar o S. Bernardo. O Arsenal da 
Devesa vai estar em confronto com o Avanca e o 
AC Fafe vai a S. Paio de Oleiros. O Xico Andebol 
recebe o Águas Santas.

Eis os jogos e horários:
São Bernardo-Liberty Seguros-ABC/UMinho 

(18h00); Avanca-Arsenal da Devesa (18h00); Xico 
Andebol-Águas Santas (18h00); Sporting-Madeira 
SAD (16h00); Espinho-Vitória FC (17h00); Boa 
Hora-FC Porto (17h00), ACR Zona Azul-Juve-
-Lisboa (18h00); Benavente-Camões (18h00); 1.º de 
Dezembro-Santo Tirso (18h00); Marienses-Estarreja 
((18h00); SL Benfica-Passos Manuel (20h00); S. 
Paio de Oleiros-AC Fafe (21h00); São Joanense-Maia 
ISMAI (21h00); e São Mamede-Monte (21h00).
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A75FC Porto e Sporting sem dificuldades - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74dd4637

 
FC Porto e Sporting garantiram a sua continuidade na Taça de Portugal em 16 avos de final ainda sem
surpresas.
 
 O Sporting não sentiu grandes dificuldades para eliminar o Madeira SAD (31-24) naquele que era o
mais importante jogo dos 16 avos de final da Taça de Portugal. O FC Porto, jogando no pavilhão do
Boa Hora, deu rodagem a alguns juniores e mesmo assim venceu de forma clara (39-27).
 
 Com alguns jogos ainda a decorrer, salientem-se os triunfos de Águas Santas, no pavilhão do Xico, e
do ABC em Aveiro, numa visita ao S. Bernardo.
 
 Resultados (16 avos de final)
 
 Jogos já terminados
 
 Amarante-Sp. Horta, 19-43
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FUTEBOL
• I Liga, 17.ª jornada: Guimarães-Aca-
démica (18:00 SportTV1); Penafiel-FC
Porto (20:15 SportTV1).
• Liga francesa, 21.ª jornada: Mó-
naco-Nantes (19:00 SportTV5).
• Treino do Marítimo, às 10:00, em
Santo António, seguido de conferên-
cia de imprensa de antevisão do jogo
com o Benfica.
• Treino do Nacional, às 10:00, no Está-
dio da Madeira, seguido de conferência
de imprensa (12:00) de antevisão
Paços de Ferreira – Nacional.
• Treino do União da Madeira, às
10:00 no vale Paraíso.
• Treino do Marítimo B, às 8:45, em
Santo António.  
• "Nacional" de Juniores, 20.ª jor-

nada: Belenenses-Nacional, às 15:00
no Restelo.
• "Regional" de Honra: Estrela Ca-
lheta-Caniçal, 16:00 no Campo dos
Prazeres; Ribeira Brava-C.ª Lobos,
16:00 Sintético da R. Brava.
• A Trapalhança Sub-9, ao longo da
manhã:  Campo Adelino Rodrigues e
no Campo do Andorinha (Zona Fun-
chal); Estádio de Câmara de Lobos
(Zona Oeste); Campo do Porto da
Cruz (Zona Leste).
• Torneio de Veteranos organizado
pelo Santacruzense, a partir das 15
horas no Campo Bráulio França. Jan-
tar e entrega de prémios pelas 20.00
na Casa do Povo de Santa Cruz.
FUTSAL
• Trapalhança Sub-13/12/11, ao

longo da manhã no Pavilhão de San-
tana.
ANDEBOL
• Taça de Portugal, 1/16 avos de final
(masculinos): Sporting CP-Madeira
SAD, às 15:00 no Pavilhão do Casal
Vistoso.
• Campeonato da I divisão feminina,
13.ª jornada: Juventude do Mar - Ma-
deira SAD, às 16:00, no pavilhão Ju-
ventude do Mar, e Colégio João de
Barros – Sports Madeira, às 17:15,
Pavilhão Meirinhas.
• Campeonato 2.ª divisão masculina,
15.ª jornada: Marítimo – Académico,
às 14:30, no Pavilhão do Marítimo,
em Santo António.
VOLEIBOL
• "Nacional" da II divisão/Zona Sul:

Marítimo-CN Ginástica, às 17:00 no
Pavilhão de Santo António.
ATLETISMO
• X Grande Prémio de Santo Amaro
com partida às 17:00, junto à igreja
do Caniço, e meta em frente à Câ-
mara Municipal de Santa Cruz.
NATAÇÃO 
• Open Internacional de Masters de
Inverno, até amanhã no Complexo de
Piscinas da Penteada, com cerca de
500 nadadores.
BASQUETEBOL
• Campeonato Nacional da Liga Mas-
culina, 12.ª jornada: CAB – Ovarense,
às 15:30, no Pavilhão da Nazaré.
• I divisão feminina, 11.ª jornada: Es-
gueira – Marítimo, às 18:30, no pavi-
lhão do Esgueira.A
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A77Modalidades - Andebol - Mundial de Andebol: Argentina impõe empate à Dinamarca |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d090340a

 
A Argentina protagonizou a primeira surpresa do Mundial de Andebol, ao arrancar um empate à
Dinamarca, vice-campeã mundial (24-24). Neste grupo D a liderança é partilhada pela Rússia e
Alemanha, que venceram Arábia Saudita (27-17) e Polónia (29-26), respetivamente. No grupo A
registou-se um triunfo suado da Espanha, sobre a Bielorrússia (38-33), com a Eslovénia a bater o
Chile por 36-23. Partilham a liderança com a seleção anfitriã, a do Qatar, que no jogo de abertura, na
quinta-feira, derrotou o Brasil. No Grupo B destaque para a vitória dificil da Croácia, sobre a Áustria
(32-30). A Macedónia superou a Tunísia (33-25), e a Bósnia ultrapassou o Irão (30-25). No Grupo C
também a favorita França teve dificuldades para derrotar a Rep. Checa (30-27). Mais fácil foram as
vitórias de Egito e Suécia, frente a Argélia (34-20) e Islândia (24-16).
 
 há 17 minutos
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Em Junho, a Polónia achava que já 

tinha feito o sufi ciente para afastar  

do Mundial de Andebol a Alemanha. 

Mas foi precisamente a selecção ger-

mânica, uma das suas maiores con-

correntes e rivais, que lhe estragou 

a estreia na prova disputada no Qa-

tar, marcada por uma derrota por 

29-26.

A Alemanha, campeã mundial 

em três ocasiões, a última em 2007 

numa fi nal contra a Polónia, foi eli-

minada da prova nos play-off s da 

qualifi cação europeia por este ad-

versário, mas entretanto teve um 

golpe de sorte. Na qualidade de 

selecção mais bem classifi cada do 

último Mundial (5.ª) entre os não-

apurados, foi repescada para o lu-

gar da Austrália, proibida de parti-

cipar pela Federação Internacional 

de Andebol, que actualmente não 

reconhece a Federação Continental 

da Oceânia.

Ao contrário dos duelos nos play-

off s, ambos ganhos pela vantagem 

mínima pela Polónia, ontem foi a 

Alemanha que saiu com o triunfo. 

Uwe Gensheimer (7) e Steff en Wei-

nhold (9) fi zeram grande parte dos 

golos alemães em Lusail, enquanto 

Carsten Lichtlein, o único “sobrevi-

vente” do plantel campeão mundial 

em 2007, também teve contributo 

importante (dez defesas em 26 re-

mates).

Recordista de presenças no Mun-

dial (23 em 24 edições), a Alemanha 

Polónia derrotada 
pela equipa que 
tinha eliminado

lidera o Grupo D, a par da Rússia, 

sem problemas frente à Arábia Sau-

dita (27-17). 

Previa-se que a Dinamarca, vista 

como uma das grandes candidatas 

à vitória fi nal, também fi zesse parte 

do grupo de líderes após esta jorna-

da inaugural, mas foi travada pela 

Argentina, autora da primeira gran-

de surpresa da competição.

O campeão sul-americano recu-

perou de uma desvantagem de cin-

co golos ao intervalo e conseguiu  o 

empate (24-24) frente ao vice-cam-

peão mundial, que teve assim um 

mau aranque num dos “grupos da 

morte”.

No Grupo B, a Áustria também 

esteve perto de surpreender um fa-

vorito, mas a Croácia, que teve uma 

vantagem tangencial já dentro do 

último minuto, segurou o triunfo 

(32-30). A campeã mundial Espa-

nha começou de forma positiva a 

defesa do seu título, com uma vitó-

ria sobre a Bielorrússia (38-33), que 

foi um adversário incómodo. Apesar 

da vantagem aparentemente curta 

(30-27) frente à República Checa, a 

entrada em cena da França, cam-

peã europeia e olímpica, foi mais 

tranquila.

Andebol
Manuel Assunção

A repescada Alemanha 
entrou no Mundial com 
um triunfo. Empate entre 
Argentina e vice-campeã 
Dinamarca foi a 1.ª surpresa

KARIM JAAFAR/AFP

A Alemanha impôs-se por 29-26 no segundo dia do Mundial

RESULTADOS 
Jornada 1
Grupo A
Qatar-Brasil  28-23 (anteontem)
Espanha-Bielorrússia  38-33
Eslovénia-Chile  36-23
Grupo B
Bósnia-Irão  30-25
Macedónia-Tunísia  33-25
Croácia-Áustria 32-30
Grupo C
Argélia-Egipto  20-34
França-República Checa  30-27
Suécia-Islândia 24-16
Grupo D
Rússia-Arábia Saudita  27-17
Polónia-Alemanha  26-29
Dinamarca-Argentina  24-24
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A79Brasil complicou triunfo da campeã Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5f99898b

 
Andebol Outras Modalidades O central Joan Cañellas (nove golos em 11 remates) e o guarda-redes
José Manuel Sierra (19 defesas) ajudaram a Espanha a evitar um resultado inesperado perante o
Brasil no Campeonato do Mundo de Andebol, no Qatar. O campeão mundial acabou por ganhar (29-
27), mas o seu treinador certamente esperaria um resultado e um jogo mais desequilibrado. A
selecção ibérica é uma das três líderes do Grupo A, a par de Eslovénia (ganhou à Bielorrússia, 34-29,
com 15 golos de Dragan Gajic) e Qatar (Chile, 27-20), todas com duas vitórias em dois jogos. O
Grupo B é comandado, também com o máximo de pontos, por Croácia, que ultrapassou a Tunísia (28-
25), e Macedónia, vencedora frente ao Irão (33-31). A Áustria somou os primeiros dois pontos, ao
derrotar a Bósnia (23-21).
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A82Taça de Portugal: FC Porto bate Boa Hora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=471062ee

 
DRAGÕES SUPERAM EQUIPA DO SEGUNDO ESCALÃO
O FC Porto assegurou este sábado o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao
bater fora de casa o Boa Hora, do segundo escalão, por 39-27.
Mesmo com alguns juniores em campo, os dragões venceram de forma clara, numa partida em que ao
intervalo já triunfavam por 21-14. Gilberto Duarte e Ricardo Moreira foram os melhores marcadores,
com cinco golos cada.
 
 
 , 17 janeiro de 201521:10
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A83Taça de Portugal: Sporting supera Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7723a74c

 
leões venceram por 31-24 nos 16-avos-de-final
O Sporting assegurou este sábado a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer por
31-24 diante do Madeira SAD, em partida disputada no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em
Lisboa.
Numa partida em que vencia ao intervalo por 17-13, os leões ampliaram a vantagem na segunda
metade, vencendo por sete golos ao apito final. Fábio Magalhães, com sete golos, foi o melhor
marcador dos leões, ao passo que Pedro Solha fez seis. Do lado contrário esteve o melhor marcador
da partida, Sérgio Rola, com nove tentos.
 
 
 , 17 janeiro de 201521:06
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A84O Andebol está de volta ao JAC de Santiago do Cacém «Este recomeço é bom para a
população e para o JAC»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Rostos.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d5baaffc

 
De mãos dadas com a autarquia e o Agrupamento Escolar, o Juventude Atlético Clube (JAC) quer
voltar a colocar Santiago do Cacém na rota do andebol. Numa iniciativa conjunta do JAC, do
Agrupamento Escolar de Santiago do Cacém, do Município de Santiago do Cacém e da Federação de
Andebol de Portugal, o clube dedicou um dia ao Andebol 4 Kids, naquele que, para muitos, foi o
primeiro contacto com o andebol.
 
 Marizete, funcionária do JAC, recorda os tempos em que o andebol reinava, no clube: "Trabalho há 17
anos aqui para o Juventude Atlético Clube. O andebol foi uma actividade onde tínhamos muitos,
muitos miúdos, quando eu vim para cá, em 1997. Tínhamos desde minis até aos seniores e agora nem
Andebol temos cá. Este recomeço é bom para a população e para o JAC", afirma, com a certeza do
que o futuro reserva.
 
 Memórias partilhadas pelo vereador do desporto da Câmara Municipal de Santiago do Cacém,
Norberto Barradas: "Havia, entre as escolas, competição mesmo a nível distrital. Ainda me lembro da
participação com as escolas de Setúbal, Almada, em campeonatos e torneios que se faziam. Havia até
alguma rivalidade entre essas escolas", recorda, com um ligeiro sorriso.
 
 O JAC quer oferecer mais uma modalidade aos muitos jovens de Santiago do Cacém e para cativar
mais praticantes para o Andebol, a parceria com as escolas é fundamental, como nos contou Clara
Boavista: "O JAC pediu-nos ajuda para cativar o maior número possível de atletas para darem início
ao Andebol. Até agora está a correr bem e vamos ver qual é o resultado depois da iniciativa que aqui
tivemos". A professora da Escola Secundária Manuel da Fonseca reforça a importância da escola na
ligação ao clube: "Tem de haver uma ligação próxima do clube com os encarregados de educação, isso
é fundamental. Às vezes os encarregados de educação não têm muito conhecimento de como funciona
a parte desportiva e os diretores de turma do 1º ciclo também vão ser esse elo de ligação. "
 
 O Andebol em Santiago do Cacém não é novidade para alguns. Ofegante, entre jogos, o Lucas Silva,
de 8 anos, conta que "já conhecia o andebol, às vezes jogo com o meu pai. E também vinha aqui ver
os jogos. Eu gostava mesmo era de ser guarda-redes mas a minha mãe não me deixa", lamenta-se.
Mas já tem argumentos para convencer a mãe a deixá-lo ir praticar Andebol: "Vou-lhe dizer que gosto
muito deste desporto e que já sei como é que isto funciona e nunca vou desistir de fazer isto",
compromete-se. Também a Beatriz Silva, de 9 anos, "já conhecia o andebol das aulas de ginástica. É
muito divertido, gosto de passar a bola aos outros e não gosto muito de estar na baliza. Secalhar
venho para cá jogar!", conta, animada.
 
 Para outros, contudo, é uma modalidade a descobrir. A Claudia Pereira, de 9 anos, "não conhecia o
Andebol e joguei pela primeira vez. Achei divertido, podes marcar golos, podes ir à baliza, podes
andar a correr atrás duma bola ", diz ela.
 
 O JAC tem, no Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, um grande apoio no incentivo à
prática desportiva, particularmente na pessoa do seu Director, Manuel Botelho Mourão. Grande
defensor da prática da atividade física desportiva, é peremptório nas afirmações que faz: "Eu penso
que as escolas públicas têm várias falhas, começando logo pelo pré-escolar. Falta atividade física
desportiva, porque são idades em que os meninos mais querem correr, saltar, jogar, interagir. O que
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tenho sentido devido às funções que exerço é que há essa predisposição das crianças para correr e
jogar e as escolas têm-nos 25 horas por semana sentados a uma secretária." Por isso, não hesita em
colaborar com o JAC: "tudo o que apareça no meio que possa colaborar com as escolas para que,
nestas idades do pré-escolar e 1º ciclo, são benvindas e apoiadas por mim. Só haverá um crescimento
completo da pessoa humana se for possível que todas as capacidades e competências venham ao de
cima", defende Manuel Botelho Mourão.
 
 O sucesso do JAC passa, inevitavelmente, pelo apoio dos pais. José Luis Santos, pai de uma menina
que já jogou no JAC, está satisfeito com esta novidade: "Vejo com bons olhos este recomeço, foi um
clube onde eu cresci também. Também vou apoiar o regresso do andebol e a prática do desporto. Nós,
como temos uma grande história no andebol aqui no JAC, com 20 anos já, é importante passarmos
algum conhecimento e fazermos algumas equipas. Quem sabe, até, levarmos alguns jogadores às
selecções! ", ambiciona.
 
 A autarquia está na primeira linha do incentivo à práctica desportiva
 
 O Andebol é uma modalidade pela qual o próprio Presidente da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, Álvaro Beijinha, nutre especial simpatia: "Conheço bem o andebol, eu próprio pratiquei, como
federado, duas épocas em Alvalade, de onde sou natural. Tenho um carinho especial por este desporto
porque o pratiquei", conta o autarca. E destaca a importância da iniciativa do JAC: "O que é
importante sublinhar é a iniciativa do JAC em trazer de novo esta modalidade aos miúdos de Santiago.
Para muitos deles, tiveram há pouco tempo o primeiro contacto com o andebol. Espero que muitos
deles fiquem "com o bichinho" e que possa surgir a organização de equipas para competir porque o
desporto é, de facto, das coisas mais importantes que a vida nos dá, em particular nos jovens."
 
 Defende, também, a importância do desporto no geral: "A práctica desportiva, para além de ser boa
para o próprio ser humano é também muito importante para a transmissão de valores, camaradagem,
trabalho de equipa", reconhece.
 
 E assegura o apoio da Câmara Municipal a este projeto: "A autarquia, dentro das nossas
possibilidades, está na primeira linha do incentivo à práctica desportiva. O JAC é um clube muito
eclético, isso é muito importante e a autarquia está "de corpo e alma" no apoio a esta iniciativa. "
 
 No mesmo registo, o vereador do desporto reconhece que "o clube atravessa uma fase difícil devido
aos encargos que tem com este pavilhão, que tem condições excelentes para a prática do desporto e
estão empenhados em desenvolver mais esta actividade desportiva". E acrescenta que "Nós, câmara
municipal, estamos também empenhados em ajudá-los neste sentido. Tudo faremos para que isso
aconteça", garante Norberto Barradas.
 
 Fonte - CMSC
 
 17.01.2015 - 17:53
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A86Leões vencem Madeira SAD e seguem em frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2b99b353

 
Treinador de andebol do Sporting.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting derrotou a Madeira SAD por 31-24 em encontro dos 16 avos de final da Taça de Portugal.
 
 A equipa liderada por Frederico Santos teve sempre a partida controlada, já vencendo ao intervalo
por uma diferença de quatro golos (17-13). Fábio Magalhães foi o jogador em destaque na formação
leonina ao apontar sete golos.
 
 O sorteio dos oitavos de final da competição está marcado para segunda-feira.
 
 17-01-2015 18:04A equipa do Sporting garantiu um lugar nos oitavos de final competição.
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A87Taça de Portugal: Benfica arrasa Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015
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17-01-2015 . Record Por Record O Benfica seguiu o exemplo de Sporting e FC Porto e também
assegurou o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer de forma clara o
Passos Manuel, no Pavilhão da Luz, por 35-22.Num jogo que ao intervalo registava 19-13, os
encarnados contaram com a especial inspiração de Javier Fernandez e Elledy Semedo, autores de sete
e seis golos, respetivamente. Do lado contrário, Belone Moreira destacou-se com 9 golos.
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A88Taça de Portugal: FC Porto bate Boa Hora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f6d7384b

 
17-01-2015 . Record Por Record O FC Porto assegurou este sábado o apuramento para os oitavos-de-
final da Taça de Portugal, ao bater fora de casa o Boa Hora, do segundo escalão, por 39-27.Mesmo
com alguns juniores em campo, os dragões venceram de forma clara, numa partida em que ao
intervalo já triunfavam por 21-14. Gilberto Duarte e Ricardo Moreira foram os melhores marcadores,
com cinco golos cada.
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A89Taça de Portugal: Sporting supera Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c42ed4fd

 
17-01-2015 . Record Por Record O Sporting assegurou este sábado a passagem aos oitavos-de-final
da Taça de Portugal, ao vencer por 31-24 diante do Madeira SAD, em partida disputada no Pavilhão
Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.Numa partida em que vencia ao intervalo por 17-13, os leões
ampliaram a vantagem na segunda metade, vencendo por sete golos ao apito final. Fábio Magalhães,
com sete golos, foi o melhor marcador dos leões, ao passo que Pedro Solha fez seis. Do lado contrário
esteve o melhor marcador da partida, Sérgio Rola, com nove tentos.
 
 

Página 89



A90

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57510267 16-01-2015

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho entra amanhã
em acção na Taça de Portugal,
jogando em casa do São Bernar-
do, uma equipa teoricamente
mais frágil, mas uma partida em
que Carlos Resende não quer fa-
cilitismos para não haver surpre-
sas. O treinador academista afir-
ma mesmo que a equipa tem que
“colocar tudo em campo” para
garantir o triunfo e seguir em
frente na competição, que é um
dos objectivos do clube para a
presente temporada.

“Fazer experiências é nos trei-
nos. Competição é competição.
No sábado [amanhã], quer seja
contra o São Bernardo, quer de-
pois contra o FC Porto ou depois
com o Xico Andebol vamos jo-
gar com os jogadores que eu e o
Carlos Resende entendermos
que estão em melhores condi-

ções para começar o jogo. A par-
tir daí e durante o jogo, por
questões estratégicas, podemos
promover algumas alterações,
mas aí tudo terá a ver com o con-
texto do jogo, com o que a parti-
da proporcionar. Depende de vá-
rios factores”, afirmou Resende.

O novo reforço Gabriel Teca,
pode vir a ser opção no jogo, se
a sua inscrição for regularizada a
tempo, mas o técnico lembra que
o importante é dar o melhor em
campo: “no banco podem estar
16 jogadores e, infelizmente, o
Eduardo Salgado terminou a sua
ligação ao clube, depois de todo
o apoio e empenho fantástico
que nos deu e por isso, a partir
do momento em que a situação
da inscrição do Gabriel [Teca]
estiver regularizada vai passar a
ser uma opção”, considerou o
treinador academista lembrando
que, no entanto, o jogador chega
a Braga numa altura complicada

do campeonato em que a vitória
é o único resultado que interes-
sa: “o Gabriel chega numa parte
delicada da época. Temos um
conjunto de jogos que temos que
ganhar. Se não ganharmos ao
São Bernardo acaba a Taça, por-
tanto este temos que ganhar. Não
é espaço de experiências. Temos
que colocar tudo em campo”.

Carlos Resende voltou a refor-
çar a ideia de que o mais impor-
tante é dar o máximo em todos
os jogos, seja qual for o adversá-
rio que se tem pela frente.

“É verdade que em termos teó-
ricos temos mais do que obriga-
ção de ganhar ao São Bernardo.
Por isso mesmo, neste momento
a minha preocupação é que a
equipa esteja no máximo da sua
força. Estou convicto de que se
chegarmos ao jogo e estivermos
na plenitude das nossas capaci-
dades será um jogo para vencer,
obviamente”, finalizou.

“Temos que colocar tudo em campo”
CARLOS RESENDE é claro na abordagem ao jogo de amanhã com o São Bernardo: o ABC/UMinho tem que “colocar tudo em cam-
po” para garantir um triunfo, caso contrário arrisca-se à eliminação da Taça de Portugal, que é um objectivo da equipa para a época.

DR

Carlos Resende não quer facilitismos no jogo de amanhã com o São Bernardo
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Na conferência de apresentação do reforço Gabriel Teca, que serviu também para 
fazer a antevisão do jogo com o São Bernardo, o técnico do ABC fez questão de 
agradecer publicamente o contibuto dado por Eduardo Salgado, atleta que deixou 
o plantel.

«Como é sabido, chegou ao fim a relação profissional que tínhamos com o 
Eduardo Salgado. Aproveito para lhe agradecer a ajuda fantástica que ele nos deu, 
no qual eu já agradeci, mas volto a fazê-lo publicamente, porque foi uma mais-valia 
humana muito grande para todos nós», disse Resende.

Gabriel Teca pronto a estrear-se
Embora Gabriel Teca tenha poucos dias de “amarelo”, treinou pela primeira vez 

na terça-feira, tudo aponta para que possa estrear-se já amanhã. Por um lado, para 
começar a sua efetiva integração no grupo; por outro lado, para preencher o lugar 
deixado vago por Salgado. Em termos burocráticos, as questões também estão 
ultrapassadas, uma vez que o internacional angolano já foi inscrito, pelo que estão 
reunidas as condições para a sua estreia. Recorde-se que Gabriel Teca, uma das 
promessas do andebol angolano, está emprestado pelo 1.º de Agosto até junho. 

«Agradeço a ajuda fantástica 
que Eduardo Salgado nos deu»

Eduardo Salgado deixou ABC
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FRANCISCO DE ASSIS

A equipa do ABC/UMi-
nho desloca-se amanhã a 
Aveiro para defrontar o 
São Bernardo, em jogo dos 
16 avos de final da Taça 
de Portugal em andebol.

O técnico Carlos Resen-
de assume o favoritismo  
do ABC, mas não quer 
distrações com jogos que 
ainda não devem merecer 
preocupação. 

Tanto mais que, sendo a 
Taça de Portugal um dos 
objetivos da época, per-

der significa ficar pelo 
caminho.

Por isso, classifica o 
jogo de importante e ex-
plicou porquê. 

«O jogo com o São Ber-
nardo é muito importante. 
Não só porque é o próxi-
mo, mas também porque 
se não ganharmos acabou-
-se a competição. A outra 
competição, vamos conti-
nuar nela independente-
mente do resultado. Daí 
a sua importância», re-
forçou.

O líder da equipa técni-

Ganhar ao São Bernardo
e alimentar objetivo da Taça 

Carlos Resende já pode utilizar o “reforço” Gabriel Teca 

FRANCISCO DE ASSIS

ca academista sublinhou, 
ainda, a necessidade de 
seguir em frente na pro-
va. «Objetivo é ganhar a 
Taça de Portugal esta épo-
ca. Sempre o dissemos e, 
neste aspeto, os nossos 
objetivos continuam in-
tactos», referiu.

«Experiências
faz-se nos treinos»

Por isso, embora reco-
nheça que, em teoria, o 
São Bernardo é inferior 
ao ABC, quando foi ques-
tionado pelos jornalistas 

TÉCNICO CARLOS RESENDE PEDE CONCENTRAÇÃO TOTAL

se admitia fazer algumas 
experiências, Resende foi 
taxativo. 

«As experiências fazem-
-se em treino. Competição 
é competição. Como tal, 
seja no sábado [amanhã], 
contra o São Bernardo, 
seja na quarta-feira frente 
ao FC Porto, e depois na 
partida diante do Xico An-
debol, vamos entrar com 
a equipa que eu e o Car-
los Ferreira [adjunto] en-
tendermos que são os me-
lhores para iniciar o jogo. 
A partir daí, por questões 
estratégicas, poderemos 
fazer uma ou outra alte-
ração, que tenha que ver 
com a estratégia de jogo», 
revelou.

Por outro lado, Carlos 
Resende lembrou que a 
Taça é propícia a sur-
presas, caso a equipa 
teoricamente mais forte
não esteja atenta. «Em 
termos teóricos, temos 
mais do que obrigação 
de ganhar». 

«Se no sábado estiver-
mos na plenitude das nos-
sas capacidades, vamos 
vencer», disse, confiante.

Técnico do ABC pede con-centração, lem-brando que equipas “pequenas” agi-gantam-se na 
Taça

Página 92



A93Polónia derrotada pela equipa que tinha eliminado
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Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca8c5e6f

 
Andebol Outras Modalidades Em Junho, a Polónia achava que já tinha feito o suficiente para afastar do
Mundial de Andebol a Alemanha. Mas foi precisamente a selecção germânica, uma das suas maiores
concorrentes e rivais, que lhe estragou a estreia na prova disputada no Qatar, marcada por uma
derrota por 29-26. A Alemanha, campeã mundial em três ocasiões, a última em 2007 numa final
contra a Polónia, foi eliminada da prova nos play-offs da qualificação europeia por este adversário,
mas entretanto teve um golpe de sorte. Na qualidade de selecção mais bem classificada do último
Mundial (5.ª) entre os não apurados, foi repescada para o lugar da Austrália, proibida de participar
pela Federação Internacional de Andebol, que actualmente não reconhece a Federação Continental da
Oceânia. Ao contrário dos duelos nos play-offs, ambos ganhos pela vantagem mínima pela Polónia,
nesta sexta-feira foi a Alemanha que saiu com o triunfo. Uwe Gensheimer (7) e Steffen Weinhold (9)
fizeram grande parte dos golos alemães em Lusail, enquanto Carsten Lichtlein, o único "sobrevivente"
do plantel campeão mundial em 2007, também teve contributo importante (dez defesas em 26
remates). Recordista de presenças no Mundial (23 em 24 edições), a Alemanha lidera o Grupo D, a
par da Rússia, sem problemas frente à Arábia Saudita (27-17). Previa-se que a Dinamarca, vista como
uma das grandes candidatas à vitória final, também fizesse parte do grupo de líderes após esta
jornada inaugural, mas foi travada pela Argentina, autora da primeira grande surpresa da competição.
O campeão sul-americano recuperou de uma desvantagem de cinco golos ao intervalo e conseguiu o
empate (24-24) frente ao vice-campeão mundial, que teve assim um mau aranque num dos "grupos
da morte". No Grupo B, a Áustria também esteve perto de surpreender um favorito, mas a Croácia,
que teve uma vantagem tangencial já dentro do último minuto, segurou o triunfo (32-30). A campeã
mundial Espanha começou de forma positiva a defesa do seu título, com uma vitória sobre a
Bielorrússia (38-33), que foi um adversário incómodo. Apesar da vantagem aparentemente curta (30-
27) frente à República Checa, a entrada em cena da França, campeã europeia e olímpica, foi mais
tranquila.
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A94José Mourinho: «Agora estou em condições de me controlar»
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MOURINHO EXPLICA REGRESSO ÀS CONFERÊNCIAS
José Mourinho está de regresso às conferências de imprensa, depois de um período ausente na
sequência das polémicas em que se viu envolvido devido aos comentários à arbitragem na partida com
o Southampton - onde falou num penálti do tamanho do Big Ben -, que lhe valeram mesmo uma
acusação de conduta imprópria por parte da Federação Inglesa.
Agora, o técnico do Chelsea revelou estar mais calmo, apostando num registo bem-humorado. "Agora
estou em condições de me controlar e há uma semana não estava. Coloquei-me em grandes sarilhos
mas agora posso controlar-me", contou.
Ainda assim, as questões em torno dos árbitros continuam na ordem do dia para o treinador
português. "Não estamos contra os árbitros e percebemos que a sua função não é fácil. Mas a
realidade é que todas as decisões têm sido contra o Chelsea e os resultados refletem isso. Mas longe
de nós questionarmos a honestidade dos árbitros", esclareceu.
Man. City visado
Confrontado com a contratação de Bony por parte do Manchester City - segundo a imprensa inglesa
por 36 milhões de euros -, Mourinho respondeu ao seu estilo: "Muito bem, muito bem. Trata-se de um
bom avançado e eles podem gastar dinheiro se não têm problemas com o fair play financeiro..."
 
 
 , 16 janeiro de 201517:46
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A95Argentina surpreende ao empatar com Dinamarca
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Argentina vs Dinamarca
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Argentina protagonizou hoje a primeira surpresa do Mundial de andebol do Qatar, ao impor um
empate, 24-24, à atual vice-campeã do mundo, a Dinamarca, em dia em que as favoritas Espanha,
França e Croácia ganharam com alguma dificuldade.
 
 Diego Simonet marcou a 15 segundos do fim para a Argentina, colocando um inesperado empate no
marcador de um jogo que chegou a ser liderado por 13-6 pela Dinamarca. No grupo D, a Dinamarca
está assim atrás da Alemanha, que bateu a Polónia por 29-26.
 
 A Espanha, campeã do mundo, levou de vencida a Bielorrússia, por 38-33, um resultado que
"esconde" o equilíbrio até aos últimos 11 minutos, a que se chegou com os ibéricos na frente por um
golo. O jogo contou para o grupo A, que é comandado pela Eslovénia, que ganhou ao Chile por claros
36-23.
 
 No grupo B, a Croácia, terceira do último mundial, ganhou por 32-30 à Áustria e a Macedónia impôs-
se por 33-25 à Tunísia. Alguns problemas também para a França, campeã olímpica e continental, hoje
a ganhar por 30-27 à República Checa, que jogou sem a sua grande estrela, Filip Jicha.
 
 A França chegou ao intervalo a ganhar por 16-9, não confirmando na segunda parte o favoritismo. O
principal rival dos gauleses na corrida ao primeiro lugar do grupo C parece ser a Suécia, que goleou de
forma concludente a Islândia, por 24-16.
 
 16-01-2015 22:16O Mundial de Andebol decorre no Dubai entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro.
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A96José Mourinho: «Agora estou em condições de me controlar»
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16-01-2015 . Record Por Record José Mourinho está de regresso às conferências de imprensa, depois
de um período ausente na sequência das polémicas em que se viu envolvido devido aos comentários à
arbitragem na partida com o Southampton - onde falou num penálti do tamanho do Big Ben -, que lhe
valeram mesmo uma acusação de conduta imprópria por parte da Federação Inglesa.Agora, o técnico
do Chelsea revelou estar mais calmo, apostando num registo bem-humorado. "Agora estou em
condições de me controlar e há uma semana não estava. Coloquei-me em grandes sarilhos mas agora
posso controlar-me", contou, durante a antevisão à partida com o Swansea, no sábado.Ainda assim,
as questões em torno dos árbitros continuam na ordem do dia para o treinador português. "Não
estamos contra os árbitros e percebemos que a sua função não é fácil. Mas a realidade é que todas as
decisões têm sido contra o Chelsea e os resultados refletem isso. Mas longe de nós questionarmos a
honestidade dos árbitros", esclareceu.Man. City visadoConfrontado com a contratação de Bony por
parte do Manchester City - segundo a imprensa inglesa por 36 milhões de euros -, Mourinho
respondeu ao seu estilo: "Muito bem, muito bem. Trata-se de um bom avançado e eles podem gastar
dinheiro se não têm problemas com o fair play financeiro..."
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Andebol
JUNIORES DO AAC Vi-
tória (32-26) na receção ao 
São Paio de Oleiros, para 
o campeonato nacional, 
tendo alinhado e marca-
do: Jorge Pires (6), Alexan-
dre Fernandes (10), Nuno 
Marques (1), José Santos 
(5), Gabriel Oliveira, Jorge 
Ferreira, José Lima (2), Ber-
nardo Pires, Luis Almeida 
(5), João Sousa (3), Quere-
de Pires e Bruno Prazeres. 
Treinador: Bruno Oliveira. 
Domingo (21h30) jogam 
em Estarreja, que comanda 
a fase de apuramento (19 
pontos em 7 jogos).

INICIADOS DO AAC 
Derrota (25-40) com o 
Sporting de Espinho, nesta 
cidade, para o campeona-
to nacional. Alinharam e 
marcaram: Rafael Silva 
(7), Francisco Sousa (5), 
Gonçalo Matos (2), Luis 
melo, Daniel Lima, Bernar-
do Rodrigues, José Canas 
(1), Luis Oliveira (2), Diogo 
Guerra (3), Gabriel Mendes 
(1), António Ferreira, João 
Vidal (1), Gonçalo Matos, 
João Francisco, Duarte Fer-
nandes (3) e Ricardo Go-
mes. Treinador: Iolanda 
Sousa. A equipa aguedense 
é 5ª na fase de apuramento, 
tendo dois jogos esta se-

mana: quarta-feira em São 
João da Madeira (19h15) 
e domingo em casa com o 
São Bernardo A (18h30).

MINIS DO AAC Derrota 
(5-30) na Vacariça para 
o campeonato regional, 
tendo alinhado e mar-
cado: Gonçalo Ferreira, 
Rodrigo Francisco (1), 
Leonardo Morais, Antó-
nio Mendes, Manuel Dias, 
Francisco Oliveira, Luis 
Pires, Duarte Fernandes 
(4), Ruben Pires e Denis 
Barbas. Treinador: Bruno 
Oliveira. O próximo jogo 
está marcado para dia 25 
com o CAIC.

JUVENIS DA CPVV A 
equipa feminina valon-
guense retoma o campe-
onato nacional no próximo 
sábado, recebendo o Oli-
veira de Frades às 17 horas. 
A prova é comandada pelo 
Alavarium (42 pontos em 
14 jogos), seguido da CPVV 
(30 em 12) e São Pedro do 
Sul e Ac. Espinho (29 em 
12 e em 13 jogos respetiva-
mente). Nadia Gonçalves é 
a melhor marcadora, com 
147 golos em 12 jogos (12,3 
por jogo). De longe a me-
lhor média entre todas as 
jogadoras.

MINIS DA LAAC Vitória 
(47-4) com o Alavarium, em 
Aveiro, para o regional. Ali-
nharam e marcaram: Caro-
lina Ribeiro, Mariana Ferrei-
ra, Matilde Ferreira(4),Inês 
Ferreira(5),Inês Silva, 
Beatriz Figueiredo(6), 
Juliana Valente(10),Lara 
S a n t o s ( 4 ) , M a r t a 
Pontes(5),Iara Santos(2), 
Catarina Escada, Sara Pin-
to(4) e Joana Oliveira(7). 
Treinadora: Cátia Figuei-
redo. Domingo, recebem 
às 15 horas a Casa do Povo 
da Vacariça.

 INFANTIS DA CPVV 
Vitória (26-15) com o Ala-
varium, em Aveiro, para o 
campeonato nacional, ten-
do alinhado e marcado: Ana 
Costa, Mariana Mendes, 
Naide Gonçalves (1), Ju-
liana Marques (16), Beatriz 
Teixeira (3), Bruna Ladeira 
(1), Verónica Nelson (5), 
Ana Gonçalves, Ana Saraiva 
e Lara Almeida. Treinador: 
Rui Calhau. Sábado (15h) 
recebem a Sanjoanense, 
último classi� cado. As 
valonguenses são segun-
das (15p) mas somam só 
vitórias, tendo menos um 
jogo que o Vacariça (16p). 
Juliana Marques é a melhor 
marcadora com 63 golos 

em 5 jogos (12,6 em média 
por jogo).

JUVENIS DO AAC E 
PATEIRA Retomam o 
campeonato nacional da 
2ª divisão no próximo sá-
bado, com o AAC a jogar 
em Cernache com o CAIC 
(16h30) e o Pateira a re-
ceber o Vacariça (17h). A 
classi� cação é comandada 
pelo Avanca (29 pontos em 
12 jogos), sendo o Pateira e 
o AAC quintos classi� cados 
(22 pontos em 11 jogos) 
entre nove equipas.

INICIADOS DO PATEI-
RA A equipa masculina 
fermentelense venceu (40-
26) na Vacariça para a fase 
de apuramento do campeo-
nato nacional. Alinharam e 
marcaram: Ruben Martins, 
Tiago Sousa, José Simões 
(16), João Almeida, Rafael 
Fernandes, Pedro Saraiva 
(9), João Gaspar (7), João 
Alves (2), Cristiano No-
gueira (1), Bruno Melo, 
Bruno Esteves (3), Miguel 
Morais (1) e Rafael San-
tos (1). Treinador: Miguel 
Ribeiro. Domingo (18h30) 
recebem a Sanjoanense A, 
segundo classi� cado. O 
Pateira está em 4º com 19 
pontos em 9 jogos.
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