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«Fomos justos vencedores» - Jorge Rito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=445103

/

 
Jorge Rito, treinador da equipa de andebol do Benfica, considera que o triunfo das águias no Dragão
Caixa não é suscetível de qualquer contestação.
O início da segunda parte foi determinante para o desfecho do jogo. Em 15 minutos fizemos quatro
golos. Foi visível a dificuldade que o FC Porto teve em marcar golos de primeira linha. Esta vitória
denota a qualidade da equipa. Todos sabemos o nível do FC Porto. Nestes últimos três anos viemos cá
quase sempre perder nos últimos minutos, ou por um golo ou dois. Hoje conseguimos ser
consistentes, salientou o treinador dos encarnados.
Fomos justos vencedores. Esta vitória vale três pontos e já estamos a pensar no próximo jogo, frisou.
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Benfica vence FC Porto (25-23) no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=445089

/

 
O Benfica venceu o FC Porto, por 25-23, encontro da 14.ª jornada do campeonato nacional de
andebol. Os azuis e brancos saíram para o intervalo em vantagem (12-10) mas os encarnados
reagiram no segundo tempo e conseguiram a vitória que coloca a equipa na liderança da prova.
Cláudio Pedroso, com oito golos, e Elledy Semedo e Dário Andrade, ambos com cinco, foram os
melhores marcadores do Benfica, enquanto João Ferraz foi o mais eficaz pelo FC Porto.
Com este resultado, o Benfica volta a isolar-se na liderança com 38 pontos, mais um que segundo
classificado, o Sporting, que cilindrou esta quarta-feira o Avanca (34-17, 18-12 ao intervalo) com
Pedro Portela (8 golos) a destacar-se como melhor marcador dos leões.
O FC Porto queda-se pelo quinto lugar a quatro pontos da liderança.
 Derby depois do clássico:
Na próxima jornada, marcada para 11 de dezembro, o Benfica recebe o Sporting enquanto o FC Porto
vai à Maia jogar com o Águas Santas.
 Resultados completes da 14.ª jornada: '
Sábado:
Madeira SAD - ISMAI, 28-26
Passos Manuel - ABC, 18-26
Fafe - Sp. Horta, 30-31
Belenenses - Águas Santas, 25-26
Quarta-feira:
FC Porto - Benfica, 23-25
Avanca - Sporting, 17-34
 Classificação:
 1. Benfica 38/ 14
 2. Sporting 37/ 14
 3. ABC/UMinho 36/ 14
 4. Águas Santas 36/ 14
 5. FC Porto 34/ 13
 6. Sp. Horta 30/ 14
 7. Madeira SAD 23/ 14
 8. Belenenses 22/ 14
 9. P.Manuel 20/ 14
10. Maia-ISMAI 20/ 14
11. Fafe 19/ 14
12. Avanca 17/ 13
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Obradovic aponta o dedo à arbitragem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=445101

/

 
Ljobomir Obradovic, treinador do FC Porto, mostrou-se bastante crítico da atuação da equipa de
arbitragem no clássico com o Benfica.
A arbitragem teve várias diferenças de critério. Marcaram cinco faltas atacantes à nossa equipa e a
eles não marcaram nenhuma. Essa foi a grande diferença, apontou o treinador dos azuis e brancos.
A equipa da primeira parte foi a mesma que jogou na segunda e marcou 12 golos. Na segunda parte,
com este critério, tornou-se mais complicado marcar, notou.
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Andebol
Arsenal da Devesa
recebe Redondo para 
a Taça de Portugal
O Arsenal da Devesa recebe sá-
bado, às 17 horas, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, a equipa alente-
jana do Redondo, em jogo dos
16 avos da Taça de Portugal.
Na III Divisão Nacional, a turma
bracarense venceu no passado
fim-de-semana o Lusitanos, por
41-28. 
Com esta vitória a equipa arse-
nalista continua invicta neste
campeonato, e comanda isolada
a classificação , posicionando-se
para um apuramento à segunda
fase. 
Os dois melhores marcadores 
são  Andre Azevedo com 30 
golos e Vergilio Pereira com 27 . 
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Ex.º Sr. Director do jornal Diário de Leiria,
Na crónica do sr. Ricardo Cardoso denomi-

nada ‘Hipocrisia da competição desportiva’,
publicada uma sexta-feira, dia 22 de Novem-
bro, na pagina 7, são feitas acusações graves,
sobre as quais gostaríamos de exercer o di-
reito de resposta, de forma a que possa existir
pluralidade de informação, e não o aprovei-
tamento pelo facto de ter acesso a um espaço
do vosso jornal para pôr em causa toda uma
modalidade e os seus agentes.

Sr. Ricardo Cardoso, enquanto responsáveis
pela direcção desta associação, e sem preci-
sarmos de nos esconder atrás de umas linhas
de uma crónica de jornal, queremos dizer-lhe

que damos a cara e o corpo na defesa do an-
debol, e gratuitamente. São pessoas como o
sr. que, aproveitando-se dos espaços que ocu-
pam e utilizam, acabam por ajudar a destruir
o que gerações com esforço conquistaram,
aproveitando-se da luz dos holofotes, para
ganhar visibilidade e sem a coragem de falar
nos sítios certos sobre os seus estados de alma
com a presença dos seus pares.

Na sua crónica não deixou a hipocrisia falar
sobre o Ronaldo e o futebol, mas acabou por
deixar falar sobre o andebol, prestando-lhe
um mau serviço, quando tem algumas res-
ponsabilidades formativas.

Concordamos consigo que as suas emoções
o estão a perturbar e acrescentamos que lhe
estão a tirar a clarividência e a visão, pois não
encontramos nesta modalidade quem ganhe

“rios de dinheiro”, por muita pena nossa, pois
certamente os clubes estariam com mais vi-
talidade e a modalidade mais apetecível. Cer-
tamente não conhece a nossa realidade, mas
são muitos os agentes envolvidos por amor
ao jogo e aos seus clubes e que diariamente e
gratuitamente dão vida ao andebol. Essas pes-
soas não merecem considerações como as
suas, levantando-se um véu de suspeição so-
bre quem dá e pelos vistos recebe como paga
o enxovalho público. Reconhecer o mérito
será sempre uma forma de continuidade. Foi
toda esta gente que lhe deu vida e lhe permitiu
ser o que hoje é ou pensa ser.

Quanto à formação dos vários agentes e de-
pois desta sua crónica, já falamos de formação
de homens, pois as suas responsabilidades
formativas, depois desta sua intervenção, por

certo correspondem às acções dos homens
que ajudou a formar e não esqueça que são
os clubes que pagam formação e formadores.

Sr. Ricardo, o único que pode ter interesses
pessoais é o senhor, não estamos na época
de ver filmes, estamos na fase de participar
neles e quando se preocupa com a democra-
cia tem sempre ao seu dispor a forma de exer-
cer esse direito, mas só acontece quando os
outros acreditarem em si.

Quando quiser ajudar a “pegar no aspirador”
para apanhar o que esta sujo, temos muito
gosto em estar consigo, agora enquanto quiser
mandar o pó unicamente para os olhos dos
outros, tem que procurar outra companhia. |

A Direcção da Associação
de Andebol de Leiria

Direito de Resposta
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AC Lamego procura
um lugar ao sol 
Juvenis Lamecenses estão confortavelmente instalados 
na terceira posição da Zona 2, mas terão de subir mais um
lugar para serem apurados para a discussão do título 

Silvino Cardoso

As equipas do Colégio dos Car-
valhos (Vila Nova de Gaia) e
do Dragon Force/FC Porto
mantêm a uma bitola alta e
ocupam, naturalmente, os dois
lugares que dão acesso à se-
gunda fase de apuramento
para a final 'four'. 

Assim, será muito difícil esta
época haver uma equipa da
Associação de Andebol de Vi-
seu a chegar à discussão do tí-
tulo. Ainda assim, há que des-
tacar a luta que o Andebol
Clube de Lamego está a travar
para conseguir esse lugar de
acesso à fase de apuramento. 

A equipa da capital da região
do Douro Sul ocupa a terceira
posição na tabela, com mais
nove pontos que o trio que
ocupa a quarta posição, mas
tem uma desvantagem de
qua tro em relação ao Dragon
Force/FC Porto - o segundo
classificado. Não será uma ta-
refa fácil desalojar os dragões,
tendo em conta que a única

derrota que sofreram foi pre-
cisamente contra a invencível
equipa do Colégio dos Carva-
lhos que lidera com dois pon-
tos de avanço. 

Até ao ‘lavar dos cestos é vin-
dima’ e os lamecenses ainda
acreditam na possibilidade de
chegar ao segundo lugar. Para
tanto terão de ganhar na pró-
xima jornada em Braga, o que
não se apresenta fácil. 

O Ginásio Clube de Tarouca
recebeu e bateu, como se es-
perava, o Gondomar Cultural,
e passou a integrar o grupo dos
quartos classificados. 

Refira-se que na época pas-
sada os tarouquenses conse-
guiram estar na final 'four' e sa-
graram-se campeões nacionais.
Na próxima ronda, o Ginásio
Clube de Tarouca vai jogar ao
Boavista num dos encontros
mais equilibrados da jornada. 

A Escola de Andebol de Moi-
menta da Beira - que na tem-
porada anterior foi pratica-
mente o 'bombo' da festa - sur-
giu esta época a dar cartas nos
confrontos com equipas de re-
ferência. Na última jornada, jo-
gou em casa com o Boavista

FC e venceu por uma diferença
de oito golos o que não deixa
dúvidas quanto à superioridade
demonstrada. Um exemplo de
que o trabalho feito com per-
sistência e vontade dá frutos. 

Os moimentenses lideram o
grupo dos quartos classificados
com 24 pontos, resultado de
cinco vitórias e um empate. Re-
corde-se que a derrota, no an-
debol, também vale um ponto.

Quem não tem estado à al-
tura dos seus pergaminhos, é
o Núcleo de Andebol de Pene-
dono. Em 12 jogos que já reali-
zou, contabiliza somente duas
vitórias, o que o coloca na pe-
núltima posição da tabela clas-
sificativa, com apenas 16 pon-
tos em 39 possíveis. 

A renovação com jogadores
que subiram de escalão e ainda
o nível dos adversários, são al-
gumas das causas para a baixa
produção.

Pior que o Núcleo de Ande-
bol de Penedono está apenas
o Salgueiros 08 que contabiliza
uma vitória em 13 jogos efec-
tuados. O conjunto de Para-
nhos (Porto) ocupa a última
po sição da tabela. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Académico em “branco”

O Académico soma seis der-
rotas e não parece que vá con-
seguir um resultado positivo
nos próximos jogos. 

Quem domina é o Alavarium,
que continua a não dar hipóte-
ses. Já realizou sete jogos e ob-
teve outras tantas vitórias. 

Sem apelo nem agravo, os

viseenses foram perder no re-
duto do CD Pateira. 

Mais equilibrado foi o duelo
entre Académica de Coimbra
e o Colégio da Imaculada Con-
ceição que terminou com a vi-
tória dos 'estudantes' que as-
sim se isolaram na 2.ª posição. 

Na próxima jornada, no Pa-
vilhão do Inatel. vão defron-
tar-se o Académico de Viseu e
a Académica de Coimbra. |

Andebol
2.ª Divisão Juniores
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Equipas de Viseu sem “pedalada” 

Mantêm-se a superioridade
dos conjuntos da Associação
de Andebol de Aveiro sobre as
formações filiadas na Associa-
ção de Andebol de Viseu, na 1.ª
fase da 3.ª Divisão Nacional.
Ainda assim, o Andebol Clube
de Lamego conseguiu surpre -
ender o líder Estarreja Andebol
Clube com um empate em ca -
sa deste. No entanto, os lame-
censes continuam no último
lugar e beneficiaram ainda der-
rota do Académico de Viseu no
reduto da Associação Cultural
e Desportiva do Monte, encur-
tando a distância entre os dois
clubes do distrito. 

Trata-se de um campeonato
sem grande interesse, não só
pelo número de equipas que

concorrem em cada zona, mas
ainda porque a modalidade sé-
nior no distrito viseense está a
cair. Esperam-se tempos me-
lhores e acredita-se que os ac-
tuais campeonatos jovens ve-

nham a dar frutos no futuro. 
É a Associação de Andebol

de Aveiro quem organiza a fase
onde se encontram os repre-
sentes aveirenses e do distrito
de Viseu, o que torna, mesmo
que os resultados não sejam
colocados em causa, a prova
sob eventual suspeita. Isto é o
que se constata dos comentá-
rios dos adeptos do andebol
na região. 

Na próxima jornada, jogam-
se dois dérbis distritais, o de
Aveiro entre a ACD do Monte
e o Estarreja Andebol Clube e
o de Viseu entre o Andebol
Clube de Lamego e o Acadé-
mico de Viseu, com este a gerar
alguma expectativa. 

Seja qual for o resultado final
ambas as equipas não se ul-
trapassam na tabela classifica-
tiva.  |

Andebol
3.ª Divisão Nacional

AC Lamego de Luís Cardantas
supreendeu Estarreja AC
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Angola fecha ciclo de preparação com derrota
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2013/12/04/angola_fecha_ciclo_de_prepara_o.html

/

 
04 de dezembro de 2013 23:58h
 
 As campeãs africanas foram derrotadas pela Roménia, com quem podem voltar a cruzar-se no
próximo Mundial.
 
 No último jogo de preparação da seleção angolana de andebol feminino antes do Campeonato do
Mundo, as campeãs africanas perderam diante da Roménia, por 18-28, após 4-14 ao intervalo.
 
 As duas formações começam a competir no Mundial2013, a disputar-se de 6 a 22 deste mês em
quatro cidades sérvias, em grupos diferentes, podendo por isso mesmo voltarem a defrontar-se mas
desta vez no evento.
 
 Angola está no grupo C, que vai disputar as suas partidas na cidade de Zrenjanin, ao lado da
Noruega, Espanha, Polónia, Argentina e Paraguai, ao passo que as romenas fazem parte da série D
que vai jogar, na cidade de Novi Sad, com Hungria, Alemanha, República Checa, Tunísia e Austrália.
 
 Em cinco desafios amistosos, as angolanas obtiveram duas vitórias (Macedónia, 31-24; Croácia, 29-
26), e três derrotas (Sérvia, 21-34; França, 22-25; e Roménia, 18-28).
 
 A estreia do "sete" nacional no Mundial2013 acontece às 15h45 de sábado frente à Argentina,
enquanto as romenas defrontarão no mesmo dia, mas às 19h15 a Tunísia, uma das quatro
representantes africanas na prova, além do Congo (no grupo A) e da Argélia (na série B).
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Benfica destaca justiça, FC Porto critica arbitragem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/12/05/benfica_destaca_justi_a_fc_port.html

/

 
05 de dezembro de 2013 08:18h
 
 Jorge Rito e Ljubomir Obradovic analisaram o jogo da 14ª jornada do campeonato de forma bastante
diferente.
 
 Jorge Rito e Ljubomir Obradovic fizeram análises distintas ao triunfo do Benfica diante do FC Porto, no
Dragão Caixa, ao fim de 23 anos de 'jejum' encarnado na casa portista.
 
 Para o técnico do Benfica, a justiça da vitória não pode ser colocada em causa. O início da segunda
parte foi determinante para o desfecho do jogo. Em 15 minutos fizemos quatro golos. Foi visível a
dificuldade que o FC Porto teve em marcar golos de primeira linha. Esta vitória denota a qualidade da
equipa. Todos sabemos o nível do FC Porto. Nestes últimos três anos viemos cá quase sempre perder
nos últimos minutos, ou por um golo ou dois. Hoje conseguimos ser consistentes. Fomos justos
vencedores. Esta vitória vale três pontos e já estamos a pensar no próximo jogo, afirmou.
 
 Já o treinador portista não se coibiu de apontar o dedo à arbitragem na análise a este desaire no
campeonato nacional de andebol. A arbitragem teve várias diferenças de critério. Marcaram cinco
faltas atacantes à nossa equipa e a eles não marcaram nenhuma. Essa foi a grande diferença, frisou
Obradovic, sublinhando: A equipa da primeira parte foi a mesma que jogou na segunda e marcou 12
golos. Na segunda parte, com este critério, tornou-se mais complicado marcar.
 
 O Benfica venceu esta quarta-feira o FC Porto no Dragão Caixa, por 25-23, em jogo da 14ª ronda do
campeonato.
 
 

Página 14



A15

Andebol do Benfica vence na casa do FC Porto ao fim de 23 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/andebol-do-benfica-vence-na-casa-do-fc-porto-ao-fim-de-23-anos=f760262

/

 
Porto, 04 dez (Lusa) - O Benfica quebrou hoje um jejum de 23 anos sem vencer em casa do FC Porto,
ao derrotar os "dragões", por 25-23, no jogo que encerrou a 14.ª jornada do Campeonato Nacional de
andebol.
 
 Os "dragões" ainda estiveram a vencer durante a primeira meia hora, mas o Benfica conseguiu a
reviravolta, alcançando um feito que fugia aos benfiquistas há mais de duas décadas.
 
 Numa primeira parte equilibrada, o FC Porto assumiu o comando logo nos primeiros minutos da
partida e lá permaneceu até ao intervalo (12-10).
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Antena 1  	Meio: Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:41

 	Hora de emissão: 23:14:00
 

ID: 51171116

 
04/12/2013

Andebol: FC Porto perdeu com o Benfica

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8860b9fa-4e85-4049-a232-

06d7f47f3e18&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
No andebol, o FC Porto perdeu em casa com o Benfica.
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Antena 1  	Meio: Antena 1 - Informação de Desporto

 	Duração: 00:00:26

 	Hora de emissão: 22:41:00
 

ID: 51171680

 
04/12/2013

Andebol: FC Porto perdeu com o Benfica

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=637e6393-87d1-4f41-81bb-

74d606a473ab&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
No andebol, o FC Porto perdeu em casa com o Benfica.
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  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,68 x 2,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51145958 04-12-2013

Sporting visita Leiria para a Taça
Depois de ter passado a 2.ª eliminatória da Taça de Por-
tugal, a Juventude Desportiva do Lis vai receber o Spor-
ting no dia 7 de Dezembro, pelas 18h00, no Centro Des-
portivo Juve Lis, a contar para os 1/16 final da Taça .
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  Tiragem: 11662

  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 51147571 04-12-2013
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Andebol do Benfica vence na casa do FC Porto ao fim de 23 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/andebol-do-benfica-vence-na-casa-do-fc-porto-ao-fim-de-23-anos=f844520

/

 
Quarta, 4 de Dezembro de 2013
 
 Porto, 04 dez (Lusa) - O Benfica quebrou hoje um jejum de 23 anos sem vencer em casa do FC Porto,
ao derrotar os "dragões", por 25-23, no jogo que encerrou a 14.ª jornada do Campeonato Nacional de
andebol.
 
 Os "dragões" ainda estiveram a vencer durante a primeira meia hora, mas o Benfica conseguiu a
reviravolta, alcançando um feito que fugia aos benfiquistas há mais de duas décadas.
 
 Numa primeira parte equilibrada, o FC Porto assumiu o comando logo nos primeiros minutos da
partida e lá permaneceu até ao intervalo (12-10).
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"Preferia jogar mal e ganhar" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3569858

/

 
Jogador de andebol do FC Porto lamentou a derrota frente ao Benfica, no Dragão Caixa, mas ainda
assim mostrou-se optimista na conquista do campeonato, objectivo principal dos azuis e brancos
 
 "Preferia jogar mal e a equipa ganhar. Infelizmente não aconteceu"
 
 "Não queremos inventar desculpas, não correu bem. Temos de levantar a cabeça e ganhar os
próximos jogos".
 
 "Sim, claro, ainda faltam muitos jogos. O objectivo é vencer o campeonato. Ainda falta muito tempo,
nos próximos jogos temos de ganhar"
 
 "Acho que não mudou nada. Não fomos tão felizes como no sábado. Não podemos ganhar sempre,
apesar de querermos. Temos de corrigir os nossos erros para não voltar a acontecer o que aconteceu
hoje"
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DIRETO| Benfica impõe-se no Dragão Caixa - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/jogosemdirecto/jogo.aspx?content_id=3569725

/

 
Dragões receberam o Benfica, no Dragão Caixa, em jogo da 14ª jornada do campeonato nacional de
andebol, perdendo por dois golos. Acompanhe EM DIRETO
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Vitória no Dragão Caixa coloca Benfica na liderança - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3569839

/

 
Há 23 anos que a equipa da Luz não vencia em casa do FC Porto em andebol. Fê-lo na noite desta
quarta feira e está na frente do Nacional.
 
 No Dragão Caixa, o pentacampeão FC Porto foi derrotado pelo Benfica, por 23-25, em jogo da 14ª
jornada do campeonato nacional de andebol.
 
 Com este resultado, o Benfica passou a somar 38 pontos, significando que ocupa agora a liderança do
campeonato de andebol, com um ponto de vantagem sobre o Sporting (2º), e dois sobre o ABC (3º) e
sobre o Águas Santas (4º).
 
 O FC Porto, com 34 pontos, é quinto classificado, atrás do Águas Santas, que totaliza 36 pontos. Os
dragões têm, contudo, um jogo em atraso. No dia 18, acerta calendário em casa do Avanca em jogo
relativo à 12ª jornada.
 
 Na noite desta quarta feira, o Sporting venceu, fora de casa, o Avanca (34-17), subindo do quarto
para o segundo posto da classificação.
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Benfica acabou com jejum frente ao FC Porto e assumiu liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Público Online

Autores: Manuel Assunção

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/benfica-acabou-com-jejum-frente-ao-fc-porto-e-assumiu-lideranca-1615105

/

 
O Benfica acabou com um longo jejum de vitórias nos jogos como visitante contra o FC Porto e
assumiu a liderança do campeonato de andebol. O conjunto "encarnado" venceu no Dragão Caixa, no
Porto, por 23-25, no jogo mais importante da 14.ª jornada e subiu para primeiro, com 38 pontos,
mais um do que o Sporting, que goleou o Avanca (17-34). Seguem-se ABC e Águas Santas, com 36
pontos, enquanto o FC Porto continua na quinta posição, com 34 pontos (e menos um jogo). Os
"dragões" já não perdiam na condição de visitados com as "águias" há 23 anos, desde 1990. De então
para cá disputaram-se 28 jogos sem vitórias do clube lisboeta, que esta quarta-feira quebrou o
enguiço graças a uma grande segunda parte e à inspiração de Cláudio Pedroso, o melhor jogador da
partida, Elledy Semedo e Dario Andrade. Depois do apito inicial, durante a primeira parte, o marcador
só registou um empate, a cinco golos. Os "azuis e brancos" nunca estiveram atrás no marcador nos
primeiros 30 minutos e chegaram a ter uma vantagem de quatro golos, a maior de todo o encontro
para qualquer uma das equipas, aos 11-7. Mas o Benfica reagiu e conseguiu marcar duas vezes em
desvantagem numérica mesmo antes do intervalo, o que colocou o resultado num 12-10 ainda
favorável aos portistas no descanso. A tendência do final da primeira parte prolongou-se no começo
da segunda. A equipa de Jorge Rito marcou três golos sem resposta e passou para a frente pela
primeira vez aos 12-13, aos 33'. E inverteu-se o filme do jogo em relação à primeira metade: o FC
Porto ainda empatou três vezes, mas o adversário, liderado pelos remates dos laterais Pedroso e
Semedo, respondeu sempre com eficácia, e nunca mais esteve em desvantagem. Pedroso terminou
como melhor marcador do encontro, com oito golos, sendo bem apoiado no ataque por Semedo e
Andrade (cinco golos cada). Do lado do pentacampeão nacional, os melhores concretizadores foram
João Ferraz (6), Gilberto Duarte (5), Pedro Spínola (5) e Ricardo Moreira (4).
 
 04/12/2013 - 23:16
 
Manuel Assunção
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:.: Benfica vence no Dragão e faz história - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=857017

/

 
O Benfica bateu esta quarta-feira o FC Porto, no Dragão Caixa, por 25-23, quebrando um jejum de 23
anos sem vitórias no reduto dos azuis e brancos. Cláudio Pedroso foi o melhor marcador da partida
com 8 golos apontados. Com esta vitória a contar para a 14.ª jornada, os encarnados passam para a
frente do campeonato com 38 pontos, a um do Sporting, e a quatro da formação de Obradovic, apesar
do FC Porto ter menos um jogo. No jogo da 1.ª volta, na Luz, os dragões triunfaram por 27-23. Siga-
nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting goleia e sobe ao 2.º lugar - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=857018

/

 
O Sporting venceu no pavilhão do Avanca por contundentes 34-17 e subiu ao 2.º lugar do campeonato
nacional de andebol, decorridas 14 jornadas. Os leões aproveitaram a derrota do FC Porto com o
Benfica e agora só têm à sua frente as águias, sendo que na próxima ronda as duas equipas
defrontam-se na Luz, a meio da próxima semana. Os leões já venciam por seis ao intervalo (12-18) e
na 2.ª parte permitiram que o lanterna vermelha marcasse apenas por cinco vezes. Pedro Portela
(Sporting) destacou-se com 8 golos. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Benfica vence na casa do FC Porto 23 anos depois
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/12/04/benfica_vence_no_drag_o_23_anos_.html

/

 
04 de dezembro de 2013 23:35h
 
 Os dragões venciam ao intervalo, mas na segunda parte os encarnados deram a volta e saltaram para
a liderança do campeonato.
 
 O Benfica quebrou hoje um jejum de 23 anos sem vencer em casa do FC Porto, ao derrotar os
"dragões", por 25-23, no jogo que encerrou a 14.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol.
 
 Os "dragões" ainda estiveram a vencer durante a primeira meia hora, mas o Benfica conseguiu a
reviravolta, alcançando um feito que fugia aos benfiquistas há mais de duas décadas.
 
 Numa primeira parte equilibrada, o FC Porto assumiu o comando logo nos primeiros minutos da
partida e lá permaneceu até ao intervalo (12-10).
 
 Apesar de pouco rematadoras, as equipas estiveram bastante bem a nível ofensivo, conseguindo
conciliar isso com um bom desempenho no setor defensivo.
 
 Para o lado dos "azuis e brancos", Gilberto Duarte e Pedro Spínola foram os mais eficazes nos
primeiros 30 minutos, ao apontarem três golos cada um, enquanto que, para a formação benfiquista,
Dário Andrade foi o marcador de serviço, ao apontar três.
 
 Com a vantagem ao intervalo, o FC Porto vencia por dois golos e fazia uma exibição que em tudo
levava a crer que iria tentar aumentar a vantagem no segundo tempo.
 
 Qundo a expetativa era para que o FC Porto mantivesse o nível exibicional e até alargasse a
vantagem na segunda parte, o Benfica conseguiu dar a volta ao resultado logo após o intervalo,
apresentando-se mais forte e consistente, não dando ao FC Porto oportunidade para reagir.
 
 Os portistas apenas recuperaram a igualdade quando faltavam dez minutos para terminar, mas a
força anímica já não permitia que muito mais fosse feito e o Benfica recuperou a vantagem, levando
para a Luz os três pontos, que o coloca no primeiro lugar da classificação.
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Paraguai pode ser presa fácil para Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2013/12/04/paraguai_pode_ser_presa_f_cil_pa.html

/

 
04 de dezembro de 2013 20:04h
 
 A seleção paraguaia disputa apenas o seu segundo Mundial, ao contrário das mais experientes
congéneres angolanas.
 
 Nunca Angola teve um adversário tão desnivelado na primeira fase do Mundial de andebol sénior
feminino, pois na segunda jornada irá defrontar o modesto Paraguai, conjunto com poucos
argumentos para suplantar as campeãs africanas, no Grupo C sediado em Zrenjanin, na Sérvia.
 
 A formação paraguaia é uma das presentes com menor tradição em grandes competições. É a
segunda vez que vai disputar um Campeonato do Mundo. Em desafio direto, nunca as duas seleções
cruzaram o mesmo caminho, sendo este o ponto de partida.
 
 Antes disso, ficou na penúltima (23ª) posição do Mundial de 2007 na França, à frente apenas da
Austrália. Foi curiosamente na mesma prova onde Angola conseguiu a melhor prestação de sempre
(7ª).
 
 Como há seis anos, quando se apurou para o primeiro grande evento mundial, desta vez o Paraguai
garantiu a presença na Sérvia, graças ao quarto lugar no campeonato Pan-americano, na República
Dominicana.
 
 Entre 10 seleções, este modesto conjunto surpreendeu a América do Sul e chegou às meias-finais,
tendo sido batido pelo campeão (Brasil, por 43-17), e, mais tarde, na disputa da medalha de bronze
pela anfitriã (28-19, República Dominicana).
 
 As representantes da América do Sul estão no Grupo C preliminar e tentarão mudar a lógica das
performances atuais, diante de adversárias superiores, mas com a oportunidade de discutir a fuga
pela cauda com a "vizinha" Argentina. O Paraguai defrontará as campeãs africanas na segunda
jornada, pelas 15h45, de 9 de Dezembro.
 
 Apesar do favoritismo das comandadas de Vivaldo Eduardo, todo o cuidado será pouco. Ainda assim,
as angolanas só perderam uma vez em grandes eventos com seleções americanas. As brasileiras
foram as responsáveis pela quebra do domínio total do conjunto nacional, nos Jogos Olímpicos de
Londres 2012. O Brasil bateu Angola por 29-26, depois de 14-9 ao intervalo.
 
 Uruguai (39-14), Estados Unidos da América (24-23, 24-23 e 26-18), República Dominicana (41-20)
e Canadá (25-21) são as outras seleções dos dois continentes (América do Sul e América do Norte)
que sempre cairam aos pés das "rainhas" de África, num mapa onde o Paraguai pretende fazer
história, mas dificilmente conseguirá travar a fúria angolana rumo à melhor posição de sempre.
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 Andebol

FERMENTÕES 27
Raúl Nunes, Filipe Silva, José Vieira, Paulo Santos 
(4),  João Carvalho (6), Rui Carvalho (5), Sérgio 
Ribeiro (2), Nuno Pinheiro (3),  Carlos Fernandes 
(3),  António Salgado, João Martins (3), Bruno Silva, 
José Ferreira,  Armando Silva, e Ricardo Pinto (1)

T: LUÍS PEREIRA

João Pinho, Tiago Filipe (2), João Mieiro, Filipe 
Lagarto,  Hélder Carlos, Augusto Pereira, Diogo 
Batalha, Ulisses Ribeiro (4), Tiago Gonçalves (5), 
Hugo Silva (7), Paulo Alo, Fernando Marques (2),  
Tiago Sousa (2) e Leandro Rodrigues (4)

T: PEDRO LAGARTO
LOCAL: Pavilhão Municuipal Arq. Fernando Távora
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando Rodrigues

SÃO BERNARDO 26

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

Triunfo importante dos vimaranenses diante de um adversário 
directo. Jogo disputado até aos últimos minutos, resultou numa 
vitória tangencial.

O Fermentões bateu um adver-
sário directo, em casa, pela 
margem mínima.  Depois de 

ter chegado ao intervalo em vantagem, 

a equipa vimaranense teve de sofrer 
para garantir o regresso aos triunfos.

Este era um dos jogos em que se 
esperava um resultado positivo para o 
Fermentões, de forma a manter intactas 
as suas aspirações. A vitória pela mar-
gem mínima, mas justa, torna o cenário 
mais desanuviado para a equipa coman-
dada por Luís Pereira.

Não foi um jogo fácil, para nenhu-
ma das duas equipas. O São Bernardo 
teve períodos em que parecia querer 
resolver a seu favor este jogo. Entrou 
melhor na partida e conseguiu alguma 

Vitória deixa
Fermentões
mais
confortável

vantagem até à primeira metade dos 30 
minutos iniciais. De seguida, o Fermen-
tões reagiu e equilibrou o marcador, 
conseguindo mesmo acabar o primeiro 
tempo na frente, por um golo de vanta-
gem (16-15).

Na segunda parte, parecia que a 
história ia repetir-se. Aliás, já em ou-
tros jogos o Fermentões claudicou nos 
minutos finais. O São Bernardo esteve 
novamente no comando do marcador, 
mas depois o jogo entrou numa fase 
de equilíbrio total, com o Fermentões 
a superiorizar-se na recta final dos 60 
minutos. Uma vitória justa para os vima-
ranenses, sofrida, mas também muito 
saborosa, tal o empenho que a equipa 
demonstrou ao longo dos 60 minutos.

Moralizado pelo triunfo conquis-
tado no campeonato, o Fermentões 
apresenta-se como favorito no jogo dos 
dezasseis-avos-de-final da Taça de Por-
tugal, que está marcado para sábado, 
às 18 horas, diante dos açorianos do 
Marienses. A equipa vimaranense pode 
chegar a um patamar que já não alcança 
há muitos anos.

Fermentões procura chegar
mais longe na Taça
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DUPLO COMPROMISSO NO FIM-DE-SEMANA

Xico procura regressar ao 1º lugar e chegar
aos oitavos-de-final da Taça em 24 horas

Depois de não ter competido no 
passado fim-de-semana, o Xico Ande-
bol terá um duplo compromisso nos 
dias 7 e 8.

No sábado, os vimaranenses procu-
ram recuperar a liderança do campeo-
nato, diante da Sanjoanense. O jogo da 
11ª ronda terá lugar pelas 17 horas, no 
pavilhão Municipal das Travessas, em 
São João da Madeira. Trata-se de um 
jogo acessível para a equipa de Eduardo 
Rodrigues, frente a um adversário que 
se encontra actualmente no 10º lugar.

Menos de 24 horas depois, o Xico 
Andebol joga o futuro na Taça de Por-
tugal. Os vimaranenses não terão uma 
missão fácil no embate com o Boa 
Hora, quarto classificado da Zona Sul 

do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. 
Um adversário que está a realizar um 
campeonato mediano, tendo registado 
já quatro derrotas e um empate, com 

apenas seis vitórias. Um registo bem 
inferior ao do Xico Andebol, mais do-
minador na Zona Norte.
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Inicio forte e determinado do Mo-
dicus que rapidamente atingiu um 
parcial de 7-2 através de contra-
ataques devido a perdas de bola, 
mas um pedido de desconto de 
tempo do tecnico do CDC  des-
pertou os atletas para o jogo e 
chegaram ao intervalo a perder 
somente por um golo.
A 7 minutos do fim , quando o 
resultado estava em 22-24, o 
Modicus provcou duas exclusões 
a atletas do CDC e passaram para 
o comando do jogo aproveitando 
a vantagem numérica. Ainda havia 
tempo para recuperar quando as 
equipas ficaram com o mesmo 
numero de jogadores mas o Mo-
dicus na parte final foi mais feliz 
no momento em que o jogo podia 
pender para um dos dois lados.

Oleiros derrotado 
em Sandim (28-25)

Andebol
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Texto: Paula Fernandes Teixeira
Fotos: Gentilmente cedidas por Freestyle Spirit – Susana Luzir

Basquetebol em cadeira de rodas

Um “drible” de Portugal 
para Espanha…

Eis a história de Márcio Dias e Filipe Carneiro, agora ex-atletas da APD de Braga. Ambos vão “driblar” na 
“División de Honor” espanhola. E eis o olhar de um treinador experiente e apaixonado por uma modalidade 
que, com magia e com revelação, procura o reconhecimento merecido.

Márcio Dias e Filipe Carneiro são dois jogadores 
internacionais que se destacaram na Associação 
Portuguesa de Deficientes (APD) de Braga, atual 
campeã nacional de basquetebol em cadeira de rodas, 
um título inédito para esta instituição, que conseguiu 
mesmo uma “dobradinha” ao vencer, a par do campe-
onato, a Taça de Portugal da modalidade.
Ambos os atletas assinaram contratos profissionais 
e vão jogar no principal campeonato espanhol de 
basquetebol em cadeira de rodas: Márcio Dias (poste) 
vai para o Servigest Burgos, enquanto Filipe Carneiro 
(extremo/base) assinou contrato com o CD AMFIV, 
de Vigo. Os agora ex-jogadores da APD de Braga vão, 
desta forma, encontrar-se em Espanha mas como 
adversários, onde disputarão a “División de Honor” 
espanhola.
Tanto Márcio Dias como Filipe Carneiro são ainda 
atletas da seleção nacional de basquetebol de cadeira 
de rodas, que já esteve nos Jogos Paralímpicos de 
1972.

Portanto não é de estranhar que os atletas tenham 
chamado a atenção de “olheiros” internacionais. 
A Plural&Singular esteve à conversa com os jogadores 
de basquetebol em cadeira de rodas internacionais 
portugueses, bem como com o treinador da APD de 
Braga, Ricardo Vieira, técnico desta modalidade há 10 
anos.
“Confesso que numa primeira instância, foi um 
impacto complicado, pois queria muito que ambos 
continuassem em Braga”, confessou Ricardo Vieira, 
acerca dos convites que Márcio Dias e Filipe Carneiro 
receberam para assinarem contratos em Espanha.
A noção da realidade, ou seja a comparação entre os 
campeonatos português e espanhol, levaram o técnico 
a uma “análise mais ponderada” porque afinal, diz Ri-
cardo Vieira, “não se podia ficar triste” ao ver Márcio 
Dias e Filipe Carneiro a “cumprirem um sonho que 
foi fruto do trabalho desenvolvido ao longo não só do 
último ano mas ao longo dos últimos anos”.
Agora a equipa técnica da APD de Braga, bem como 
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APD de Braga conquista “dobradinha”

A delegação de Braga da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) 
sagrou-se, em junho, campeã nacional de basquetebol em cadeira de 
rodas, ao derrotar a equipa da APD de Leiria em três jogos de “play-off” 
na final.
O triunfo, no último jogo em Braga, foi por 60-30. Já tinha vencido em 
Leiria por 54-35 e 56-48. Assim, a formação minhota conquistou um 
resultado final de 3-0 não dando margem para dúvidas.
Tratou-se de uma “dobradinha” já que a equipa bracarense havia 
conquistado a Taça de Portugal.
São 14 os atletas que fazem parte da APD de Braga. Dois deles são 
convocados habituais da seleção nacional.
Além dos feitos da época 2012/13, a APD de Braga foi vice-campeã nas 
épocas 2010 e 2011 e finalista vencida em 2010 na Taça de Portugal, 
tendo ainda alcançado o 2.º lugar no Torneio Ibérico em 2012.

patrocinadores, direção e fãs da modalidade prom-
etem seguir “com expetativa” as carreiras destes jovens 
atletas.
“Resta-nos desejar que voos mais altos consigam, pois 
seria sinal de trabalho desenvolvido com excelência 
em Braga”, disse Ricardo Vieira.
Como melhores momentos dos agora jogadores do 
campeonato espanhol, o treinador destaca a final da 
Taça de Portugal onde Márcio Dias conseguiu um to-
tal de 32 pontos que embalaram a equipa do Minho, a 
perder ao intervalo por sete pontos de diferença, para 
a sua primeira conquista nacional.
A evolução “gradual” de Filipe Carneiro é outro 
destaque de Ricardo Vieira que lembra que no seg-
undo jogo da meia-final do campeonato, este jogador 
tinha a tarefa de travar um dos melhores bases por-
tugueses de sempre, tendo conseguido fazê-lo “com 
mestria”.
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Márcio Dias nas palavras do treina-
dor Ricardo Vieira: “O Márcio é um ser 
humano incrível com um coração fantás-
tico. Atleta profissional, sempre pronto 
a ajudar o próximo, que espalha magia 
dentro do campo, e que é um exem-
plo para os mais novos e para aqueles 
que chegam de novo e começam esta 
aventura, pois quase todos dizem que 
gostariam de jogar como ele. Isso é ca-
risma”.

“Fui convidado por uma colega da minha freguesia 
a ir experimentar a modalidade e desde logo fiquei 
apaixonado” – é assim que Márcio Dias comenta a sua 
primeira ingressão pelo mundo do basquetebol em 
cadeira de rodas. 
O atleta, de 33 anos, que tem distrofia dos membros 
inferiores desde a nascença, iniciou-se no ADM Barce-
los e já conta no seu currículo com duas passagens pela 
Seleção nacional (2002 e 2005).
Chegar a uma final dos Paraolímpicos ao serviço da 
turma das Quinas é exatamente o grande sonho deste 
internacional português que descreve o basquetebol em 
cadeira de rodas “quase como o ar” que respira: “É das 
coisas que mais gosto de fazer na vida”.
Márcio Dias já praticou atletismo em cadeira de rodas 
mas, mais ou menos em 2005, decidiu dedicar-se ao 
basquetebol em exclusivo. A assinatura de contrato com 
Servigest Burgos é, assim, fruto de muita dedicação e 
paixão.
Questionado sobre como recebeu o convite para rumar 
a Espanha, Márcio Dias conta que “no momento” ficou 
“muito feliz e sem saber o que dizer”. Mas antes de assi-
nar contrato, Márcio Dias ainda foi conhecer as insta-
lações e as condições do clube espanhol, afinal tratava-
se, como descreveu à Plural&Singular, de “uma mudança 
de vida, quase uma aventura”.
Estava preocupado, nervoso, receoso? “Não, quando 
gostamos muito de uma coisa conseguimos superar 
todas as dificuldades, como por exemplo, a distância da 
família, dos amigos, o viver numa cidade nova. Mas isto 
tudo ficou mais fácil pois tenho um amigo em Burgos e 
então ele foi, no início, o meu suporte porque me ajudou 
com a adaptação as esta nova cidade e esta nova rotina”, 
descreveu.
Márcio Dias tem, no universo do basquetebol em ca-
deira de rodas, a alcunha de “Mágico”. Tudo começou 
com uma brincadeira entre amigos e o nome, segundo 
o jogador, deve-se à facilidade, aparente, com que joga: 
“Tenho de dar seguimento às jogadas que as vezes 
parecem mágicas”, explicou.
Como jogador da seleção nacional, Márcio Dias recorda 
momentos “marcantes” e classifica o vestir da camisola 
lusa como “um orgulho”. O momento em que cantou, 
pela primeira vez, o hino nacional diz ter “bem guar-
dado na mente” como um dos “melhores momentos” 
que já viveu.

Quem é o Márcio Dias? 
O “Mágico”…
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Filipe Carneiro nas palavras do 
treinador Ricardo Vieira: “O Filipe, 
com a sua timidez é mais reservado, 
mas é talvez o jogador que mais evo-
luiu nas minhas mãos. Grande sentido 
profissional que dá sempre tudo em 
cada lance, extremamente rápido apesar 
da sua deficiência, e possuidor de um 
Q.I elevadíssimo que qualquer treinador 
gostaria de ter ao seu dispor”.

Começou a praticar desporto em 2009, quando um 
jogador de Braga e também dirigente do clube, Eduardo 
Gomes, o convidou para assistir a um treino. Ao início 
era só “para ver se gostava”. Agora sabe que além de 
gostar, se apaixonou.
Filipe Carneiro tem 22 anos e é natural de Vila Nova de 
Famalicão. Conta que tem espinha bífida, o que impossi-
bilita a formação das ancas e de se deslocar de forma dita 
normal, daí que se tenha imposto na modalidade como 
uma “revelação”.
“Esta modalidade é muito especial para mim. É das pou-
cas modalidades paralímpicas que pratiquei e continuo a 
praticar a par do atletismo. O basquetebol, considero eu, 
é o ‘Desporto Rei’ no que diz respeito a desportos para 
deficientes motores”, conta Filipe Carneiro, adicionando 
que também já praticou andebol integrando a equipa 
de Braga que também já conta com o título de campeã 
nacional e com a Taça de Portugal.
O interesse do CD AMFIV já era antigo. Os contactos 
datam de novembro/dezembro de 2012. Mas o internac-
ional português ainda não tinha concluído os estudos 
(tirou o curso profissional de Multimédia em Santo 
Tirso e depois ingressou na Universidade na Maia) e 
preferiu adiar a aventura “também por respeito pela 
equipa de Braga” e pelo “sério” projeto da APD.
Mas esta época Filipe Carneiro já está a representar o 
emblema de Vigo, descrevendo esta mudança como 
“uma oportunidade de aprender mais” e “de ganhar 
experiência” num campeonato “forte”: “Quando soube 
da notícia fiquei muito orgulhoso porque finalmente o 
meu trabalho em Portugal foi reconhecido. Fiquei muito 
entusiasmado. É um bom desafio para mim”.
Ansioso, expectante, impaciente? “Sim estava bastante 
ansioso e temia a mudança de ambiente. E nas primeiras 
semanas foi-me um pouco difícil habituar a uma nova 
rotina, novas pessoas e nova cidade e estar longe da 
família. Ainda me custa um pouco, mas penso que com 
o tempo sentir-me-ei em ‘casa’”, concluiu.
Sobre o futuro, Filipe Carneiro diz querer “chegar ao 
mais alto nível possível, seja em Portugal, Espanha ou 
noutro país qualquer”.

Quem é o Filipe Carneiro? 
A “Revelação”…
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Ricardo Vieira foi jogador de bas-
quetebol até aos 16 anos, mas teve 
de abandonar a competição devido a 
uma lesão. Dedicou-se, então, à arbi-
tragem de basquetebol convencional. 
Posteriormente, em 2001, tirou o 
curso de treinador de basquetebol 
em cadeira de rodas.
A ideia começou a florescer depois 
de um “infortúnio” que ocorreu na 
sua família com um irmão a sofrer 
uma paraplegia que obrigou à “mu-
dança de vontades”, conforme con-
tou o treinador, à Plural&Singular: 
“Fui procurar algo novo. Algo que 
pudesse de certo modo ajudar a 
inclusão do meu irmão através do 
desporto adaptado”.
Rendido a esta modalidade e muito 
dedicado à APD de Braga, Ricardo 
Vieira tem um sonho: criar uma 
escola de formação, para jovens e 
adultos com deficiência.
“Assim usaríamos o desporto adap-
tado de uma maneira mais inter-
ventiva, social e profissionalizante. 
Pois hoje existem escolinhas de 
futebol em todo lado que permitem 
que crianças e jovens iniciem várias 
práticas desportivas, tirando-os de 
maus caminhos. As pessoas com 
deficiência, sejam crianças ou adul-
tos, necessitam de igual modo de 
desporto. Por si só faz bem à saúde. 
Poderá ter uma vertente terapêutica, 
social, cognitiva e desportiva, tendo 
assim oportunidade de igualdade 
ainda que numa atividade despor-
tiva adaptada. Formaríamos seres 
humanos mais completos e mais 
capazes de certeza, assim como po-
tenciais Marcio’s e Filipe’s que pode-
riam cumprir os seus sonhos como 
atletas de competição internacion-
ais”, descreveu, com entusiasmo, o 
treinador.
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Apoios e Visibilidade
Apesar de ser descrita como uma modalidade “rainha” no universo do desporto paralímpico para atletas que se 
deslocam em cadeira de rodas, o basquetebol em Portugal ainda sofre com falta de apoios e falta de visibilidade.
O treinador da APD de Braga, Ricardo Vieira, diz mesmo que nota “falta de interesse por qualquer tipo de de-
sporto adaptado” e dá o exemplo das “inúmeras medalhas olímpicas, mundiais e europeias” na área de despor-
to adaptado que normalmente só têm destaque “em modo de flash”.
“A APD Braga tem mesmo o único atleta português a vencer duas medalhas em dois campeonatos da europa 
diferentes, o João Correia [treinador-adjunto]. A APD Braga pode dar-se ao luxo de ter sido a primeira equipa 
nacional a transmitir ao vivo todos os jogos da final assim como o segundo jogo da meia-final através da TV 
do Minho, permitindo assim àqueles que não se puderam deslocar aos pavilhões disfrutar dos jogos”, conta o 
treinador, mas esta realidade não é igual em outras equipas e instituições.
Ricardo Vieira ressalva que “felizmente e fruto do apoio de algumas empresas privadas” a APD de Braga tem 
garantido alguns apoios e avança com o nome de João Correia como “o maior dinamizador e angariador”, aliás o 
nome do treinador-adjunto também é citado pelos atletas.
“Conseguimos atingir um patamar confortável ano após ano, fruto de vários apoios que o João Correia con-
seguiu e tem vindo a conseguir. No entanto estamos a falar de uma modalidade em que cadeiras mais baratas 
custam cerca de 2.500 euros cada. A sua conservação é caríssima. São necessárias bolas, equipamentos, pavil-
hão, arbitragens, deslocação de atletas para o local dos treinos e jogos, dormidas, alimentação… Tudo isso tem 
um custo elevadíssimo para a maioria das instituições. O nosso desejo é sem dúvida que todas as instituições 
tivessem apoio suficiente para participar nas provas nacionais. Infelizmente não se goza dos apoios necessários 
para crescer, pelo contrário”, lamentou.
Também Márcio Dias fala em “debilidades” nesta área, reiterando, no entanto, a nota de que a APD de Braga “é 
a equipa que tem mais apoios”, explicando-se também assim o sucesso no final da época. “É claro que se todas 
as equipas tivessem o patrocínio necessário, esta modalidade tinha um crescimento maior e tinha outro impacto 
na sociedade”, acrescentou o agora jogador do Servigest Burgos.
Já Filipe Carneiro fala mesmo em “grande falta de reconhecimento não apenas pela comunicação social, mas 
também por parte das autarquias”. O atleta do CD AMFI Vigo conta que a equipa da APD de Braga sempre 
dedicou “bastante tempo a divulgar esta modalidade, desde os jornais locais a outros mais conhecidos nacional-
mente e também por outros meios”. Este esforço traduziu-se no “privilégio” de notar que existe reconhecimento 
por parte das pessoas que rodeiam a APD de Braga, faltando isso a “muitas outras equipas”.
“Não podemos ter sucesso neste desporto se não houver reconhecimento a nível nacional, ou seja há que 
continuar a trabalhar para o conseguir, apesar de muita coisa ainda ser ignorada. Todos os apoios que consegui-
mos para a equipa foram muito por mérito coletivo e também do João Correia, treinador adjunto e técnico de 
marketing e relações públicas da equipa”, completou Filipe Carneiro.
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ANDEBOL

FC Gaia e Modicus
jogam hoje à noite

As duas equipas gaienses
inseridas na II Nacional,
jogam hoje, às 21h, a 11ª jor-
nada. O FC Gaia desloca-se
ao pavilhão Lima para de-
frontar o Académico FC,
enquanto que o Modicus
recebe o S. Paio de Oleiros.
Recorde-se que, no pas-
sado sábado, o FC Gaia
perdeu em casa, frente ao
Sanjoanense  (22-24),

assim como o Modicus no
terreno do Xico Andebol
(43-22). A formação de
Mafamude ocupa o sétimo
lugar na tabela classifica-
tiva com 19 pontos, ao
passo que a equipa de
Sandim está mais abaixo,
em 12º lugar com 14 pon-
tos. O central Pedro Garcia
do FC Gaia é o quinto me-
lhor marcador da com-
petição com 63 golos
marcados em 10 jogos.

ILÍDIO GONÇALVES
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ANDEBOL

A Seleção Nacional de Ju-
niores B venceu em Rio 
Maior a Rússia por 26-24, no 
último dos três jogos de pre-
paração disputados entre as 
duas formações. Depois da 
derrota no primeiro duelo, 
Portugal venceu os dois se-
guintes.
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>> ANDEBOL
NACIONAL DA I DIVISÃO FEMININO
Finalmente a equipa sénior da Juven-

tude de Mar conquistou a primeira vitó-
ria no campeonato, após oito desaires 
consecutivos, vitória alcançada frente 
a uma equipa considerada de entre as 

que lutam para os primeiros lugares da 
prova. O resultado positivo e o período 
de interregno por que vai passar o cam-
peonato serão, certamente, um bom 
tónico para a recuperação das atletas, 
quer sob o ponto de vista moral, quer 
no campo físico.

7.ª Jornada 
Juventude de Lis, 24 – Juv. Mar, 18
8.ª Jornada 
Juv. Mar, 15, Madeira SAD, 30
9.ª Jornada
Juv. Mar, 25  CS Madeira, 24
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ANDEBOL
MINIS DA DIDÁXIS REALIZARAM

OS PRIMEIROS JOGOS
No passado fim-de-semana, com a interrupção das equipas de iniciadas e juvenis, foi a
vez das mais novas atletas da Didáxis iniciarem a sua participação na modalidade.
A A2D-Didáxis organizou a 1ª Jornada do Torneio de Minis, com a recepção às equipas
da JuvMar “A” e “B” e do Maiastars, nestes que foram os primeiros jogos das atletas
mais jovens. Independentemente dos resultados, as equipas mostraram vontade de
aprender e disposição para “crescer”. Foi uma jornada de muito desporto e diversão
para as cinquenta crianças que participaram nesta primeira jornada. De realçar o acom-
panhamento dos pais das atletas que deram um colorido especial à competição.
No domingo, o escalão de infantis deslocou-se ao “vizinho” AC Vermoim e empatou,
13-13. Neste torneio de abertura, a Didáxis ocupa o 4º lugar da classificação.

Fim-de-semana de bom nível para a ACV
As várias equipas da AC Vermoim competiram no passado fim-de-semana. No sábado,
na deslocação a Fafe, o escalão juvenil deu bem conta de si, mas uma onda de lesões
e as reduzidas opções no banco acabaram “definir” o resultado final, com vitória para
as locais, por 27-12. No domingo as infantis jogaram com a Didáxis e o resultado final,
13-13, atesta bem o equilíbrio. Emoções fortes continuaram no encontro seguinte, com
o GD Chaves que de visita a Vermoim perdeu, 25-24. Com esta vitória a equipa fa-
malicense consolidou o segundo lugar no Campeonato Nacional de juniores femininos.
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No passado sábado, dia 16 
de Novembro, disputou-
-se uma dupla jornada de 

andebol no Pavilhão Municipal 
de Vouzela, as duas equipas de 
infantis da Associação S. Miguel 
do Mato.

Infantis masculinos 
vencem 16-14

Começaram primeiro os in-
fantis masculinos para disputar 

a 4ª jornada, do campeonato 
regional da Associação de an-
debol de Viseu, contra a equipa 
do Académico de Viseu. Tal 
como se previa, foi um jogo 
muito equilibrado. Na 1ª parte 
a equipa da casa começou muito 
ansiosa à procura de jogar muito 
bem e rápido o que fez com que 
se precipitassem bastante nos 
minutos iniciais permitindo à 

equipa de Viseu alguma su-
perioridade no resultado. A 2º 
parte teve contornos bem dife-
rentes. A atitude e concentração 
dos nossos atletas foram maio-
res assim como a eficácia nas 
oportunidades de golo criadas. 
Também importante, foi o apoio 
que se fez sentir na bancada, 
principalmente das atletas femi-
ninas que foram incansáveis nas 
palavras e cânticos de incentivo 

aos seus colegas. Este ambiente 
positivo foi determinante para 
a superioridade criada pelos 
nossos atletas que se traduziu 
numa vitória por 16-14. No 
final do encontro, os atletas e 
treinadores de ambas as equi-
pas cumprimentaram-se e era 
evidente a alegria dos atletas de 
S. Miguel do Mato que não se 
contiveram nos festejos.

Infantis femininas 
empatam 17-17

De seguida foram as infantis 
femininas que entraram em 
campo para disputar a 3ª jor-
nada do campeonato regional 

da Associação de Andebol 
de Aveiro, contra a equipa 
de Valongo do Vouga (B). 
Esperava-se um jogo difícil, tal 
como nas jornadas anteriores, o 
que se verificou. No seguimento 
das emoções do jogo anterior, 
as meninas deram uma resposta 
ainda mais emocionante. As 

Andebol com muita emoção
Em Vouzela numa dupla 
jornada da Associação S. 
Miguel do Mato

Infantis masculinos

DR

dificuldades sentidas na 1ª parte 
traduziram-se num resultado 
negativo ao intervalo por di-
ferença de 4 golos. Na 2ª parte 
verificou-se uma reviravolta 
no marcador com os últimos 5 

minutos a serem de altíssima 
emoção, pois as meninas de S. 
Miguel do Mato recuperaram 
de uma desvantagem de 5 golos 
conseguindo alcançar o empate 
de 17-17 no último segundo do 
jogo. É de salientar o espírito de 
sacrifício notório das meninas, 
pois algumas terminaram o jogo 

Infantis femininos

DR

no seu limite de esforço. Foi tam-
bém determinante, o apoio que 
os rapazes retribuíram na ban-
cada pois também foram incan-
sáveis nas palavras e cânticos de 
apoio às suas colegas. No final, 
atletas e treinadores de ambas as 
equipas cumprimentaram-se e 
era evidente a satisfação no rosto 
das meninas e dos treinadores da 
equipa de S. Miguel do Mato que 
festejaram o grande espectáculo 
que foi proporcionado.

      Esta foi a primeira de vá-
rias jornadas duplas que se irão 
realizar no Pavilhão Municipal 
de Vouzela. O ambiente vivido 
no passado sábado foi  o início 
daquilo que pretendemos para 
o futuro:  O ANDEBOL, UMA 
REFERENCIA NO CONCELHO 
DE VOUZELA

Próxima jornada: 
Infantis Masculinos: sába-

do, 23 de Novembro às 11h no 
Pavilhão Municipal de S. Pedro 
do Sul 

Infantis Femininos: sábado, 23 
de Novembro às 15h no Pavilhão 
Municipal de S. Pedro do Sul 

Festand Bambis: Domingo, 24 
de Novembro às 15h no Pavilhão 
Municipal de Vouzela.  O coorde-
nador: Jorge Marques
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