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A3 Resultados e classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2c7c2e0

 
Resultados e classificação do campeonato nacional de andebol após os encontros da 16.ª jornada
realizados na quarta-feira.
 
 Resultados:
 
 Sábado, 10 janeiro:
 
 Santo Tirso - Passos Manuel, 28-35
 
 Quarta-feira, 14 janeiro:
 
 Sporting - Sporting da Horta, 35-29
 
 Madeira SAD - ISMAI, 25-23
 
 Benfica - Belenenses, 34-26
 
 Xico Andebol - Águas Santas, 21-35
 
 Quarta-feira, 21 janeiro:
 
 FC Porto - ABC, 18.30 horas
 
 Classificação:
 
 1. FC Porto 45 pontos/ 15 jogos
 
 2. Sporting 42/ 16
 
 3. Benfica 41/ 16
 
 4. ABC 40/ 15
 
 5. Águas Santas 32/ 16 7
 
 6. Passos Manuel 29/ 16
 
 7. Madeira SAD 29/ 15
 
 8. Sp. Horta 29/ 16
 
 9. Belenenses 27/ 16
 
 10. ISMAI 25/ 15
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 11. Santo Tirso 20/ 16
 
 12. Xico 17/ 16
 
 15-01-2015
 
Redação
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ABC de Nelas vence e líder
cai para o segundo lugar
Mudança No jogo mais importante da zona de Aveiro e Viseu, os nelenses 
bateram a Casa do Povo da Vacariça e o Avanca aproveitou para ficar a liderar

Silvino Cardoso

Está ao rubro a primeira fase
do campeonato. O Pavilhão
Municipal de Nelas foi o palco
do jogo mais aguardado da
ronda, com o Académico Bas-
ket Clube (ABC) de Nelas a re-
ceber o até então líder Casa do
Povo da Vacariça. 

Com os nelenses empenha-
dos em chegar mais à frente
na tabela classificativa, ten-
tando entrar na luta pelo apu-
ramento para a segunda fase,
e o conjunto forasteiro a que-
rer manter-se na liderança, as-
sistiu-se a um jogo equilibrado

e discutido até final, acabando
o ABC de Nelas por chegar ao
final como vencedor por dois
golos de diferença.

A equipa da região do “Co-
ração do Dão” subiu ao ter-
ceiro lugar, à condição, tendo
beneficiado para já do adia-
mento do jogo Colégio Des-
portivo da Pateira-Colégio da
Imaculada Conceição. Esta úl-
tima equipa ficou atrás dos ne-
lenses, mas apenas com me-
nos um ponto, o que quer di-
zer que no acerto da jornada,
o ABC de Nelas pode ser ul-
trapassado se o Colégio da
Imaculada Conceição vencer
ou empatar na Pateira. Uma
derrota chega para o Colégio
da Imaculada Conceição igua-

lar o ABC Nelas na tabela.

Avanca 
assume liderança

Quem aproveitou bem a der-
rota da Casa do Povo da Vaca-
riça foi a Associação Atlética
de Avanca, que bateu conclu-
dentemente, em casa, um dos
últimos classificados, o Ílhavo
Andebol Clube, para passar a
ser o comandante, também à
condição, porque o conjunto
da Vacariça tem menos um
jogo.

Previsível era o resultado en-
tre o Feirense “B” e o S. Paio de
Oleiros, com os forasteiros a
ganharem com toda a natura-
lidade em casa do “lanterna
vermelha”.  |

Andebol
2.ª Divisão de Juvenis

2.ª DIVISÃO JUVENIS

CD Pateira-CAI Conceição     adiado
Feirense "B"-S.Paio Oleiros      18-35
AA Avanca-Ilhavo AC                        31-7
ABC Nelas-CP Vacariça              27-25
FC Pala-OsVilanovenses                   0-5
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AA Avanca             12       8    1      3  338-28829
CP Vacariça           11       8    1      2  305-24028
ABC Nelas              12       6    1      5  328-29225
C. Conceição        10       7    0      3  273-24024
CD Pateira              11       6    0      5  318-28422
Agueda AC            11       5    1      5  314-30422
S.Paio Oleiros      10       3    2      5  267-28618
Ilhavo AC                 11       1    1      9  235-36014
Feirense "B"          10       1    1      8  246-33013
Próxima jornada
CAI Conceição-Agueda AC, CP Va-
cariça-CD Pateira, lhavo AC-ABC
Nelas e CD S.Paio Oleiros-AA
Avanca-S. Paio de Oleiros.

JUNIORES FEMININOS

AA Espinho-AC Ol. Frades        25-37
ADA Canelas-AC Salreu             41-23
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ADA Canelas           7       7    0      0  231-15421
AA Espinho               7       4    0      3  218-17915
AC Ol. Frades          7       4    0      3  225-19515
AC Salréu                    8       3    0      5  199-21714
Ilhavo AC                     7       0    0      7  105-233  7
Próxima jornada
Ilhavo AC-AA Espinho e  Andebol
Clube de Oliveira de Frades

JUVENIS FEMININOS

AA Espinho-AC Salreu                  27-21
Alavarium-ADA Canelas            49-21
S.Pedro Sul-Valongo Vouga      27-14
AC Ol. Frades-EA M. Beira        27-14
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium AC      14   14    0      0  661-24342
A. S.Pedro Sul       13       9    1      3  324-21732
Valongo Vouga   13       9    0      4  417-28631
AA Espinho            13       8    0      5  373-32329
ADA Canelas       12       6    0      6  322-36524
AC Ol.Frades        12       5    1      6  285-29623
AC Salreu                11       4    0      7  225-29419
Moimenta Beira14       1    0   13  232-47416
Ilhavo And. Clube12    0    0   12  139-48012
Próxima jornada
EA Moimenta da Beira-Ílhavo An-
debol Clube, CP Valongo Vouga-
Andebol Clube de Oliveira de
Frades, ADA Canelas-APAE S.
Pedro do Sul e AC Salreu-Alava-
rium Andebol Clube.

Juvenis do ABC de Nelas destronaram o líder em jogo equilibrado
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ANDEBOL

Xico derrotado em casa
O Xico Andebol perdeu, ontem, no seu pavilhão, 

com o Águas Santas, por 35-21, em encontro da 16.ª 
jornada do campeonato de andebol, e segue na cauda 
da tabela classificativa, com 17 pontos.

Na frente da classificação – com o comandante FC 
Porto a jogar apenas na próxima quarta-feira, frente ao 
ABC – destaque para os triunfos de Sporting e Benfica, 
clubes que assim ultrapassaram, provisoriamente, os 
bracarenses na classificação.

A jogar em casa, o Benfica bateu o Belenenses por 
34-26, e o Sporting fez o mesmo ao Sporting da Horta 
(35-29). Noutro encontro disputado ontem, o Madeira 
SAD bateu o ISMAI por 25-23.
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  Tiragem: 16852

  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 14,15 x 2,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57489134 15-01-2015
AGENDA
Futebol
Taça do Rei de Espanha, oitavos-de-final,
2ª mão: Real Madrid-Atlético Madrid e
Elche-Barcelona (19h00 e 21h00, Sport
TV1); Taça de Itália, oitavos-de-final:

Juventus-Verona (20h00, Sport TV3).
Todo-o-terreno
Rali Dakar, 37ª edição: Salta-Termas Rio
Hondo.
Basquetebol
NBA, fase regular: Milwaukee-New York

(20h00, Sport TV2).
Andebol
Mundial: Qatar-Brasil (17h30, Sport TV3).
Golfe
European Tour, Abu Dhabi HSBC Golf
Championship, 1º dia (10h00, Sport TV4).
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A15Modalidades - Andebol - Andebol: Benfica bate Belenenses e chega ao pódio |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d415c5c6

 
O Benfica venceu esta quarta-feira o Belenenses por 34-26 e assumiu o terceiro lugar provisório da
Liga de Andebol, logo atrás do Sporting, que também ultrapassou o Sporting da Horta por 35-29. O FC
Porto lidera com 45 pontos, mais três do que o Sporting e quatro do que o Benfica. O ABC é quarto,
com 40 e menos um jogo. Resultados da 16ª jornada: Sábado: Santo Tirso-Passos Manuel, 28-35
Quarta-feira: Sporting-Sporting da Horta, 35-29 Madeira SAD-Maia-ISMAI, 25-23 Benfica-Belenenses,
34-26 Xico Andebol-Águas Santas, 21-35 Quarta-feira: FC Porto - ABC/UMinho, 18:30
 
 há 47 minutos
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A16Modalidades - Mundial - Mundial de andebol: espectáculo e luxo garantidos no Qatar |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e4de0462

 
Favoritos? Os do costume. Espetáculo? Garantido. Portugueses? Só a apitar, infelizmente. É já a partir
desta quinta-feira, e até 1 de fevereiro, que o título mundial de andebol volta a estar em jogo, como
em todos os anos ímpares. No Qatar, mais precisamente nas cidades de Doha e Lusail, numa
organização que não se poupa esforços para ostentar riqueza e tecnologia de ponta, 24 seleções vão
discutir o cetro da modalidade. Bom, na verdade não serão tantas: o lote de favoritos pode facilmente
reduzir-se a cinco ou seis equipas - e todas europeias, para não variar: apesar de o Mundial ser
organizado em solo asiático, ainda não é desta que o fosso entre a Europa e o resto do mundo será
atenuado. Carlos Resende, atual treinador do ABC e quase unanimemente considerado o melhor
andebolista português de todos os tempos, aceitou fazer para o Maisfutebol o lançamento da 24ª
edição da prova. Ele, que entre 1997 e 2003 participou em três fases finais pela seleção portuguesa,
concorda com a definição de um núcleo reduzido de favoritos - Espanha, Croácia, Dinamarca e França
- para suceder à Espanha que, em 2013, beneficiou do apoio do seu público para conquistar o primeiro
título. A sua análise começa precisamente pelo campeão mundial:  A Espanha terá sempre uma
palavra a dizer, mas o seu andebol sentiu muito os efeitos da crise económica, com as dificuldades em
alguns clubes a afetarem vários jogadores. O seu comportamento neste Mundial é uma incógnita , diz,
apontando outros favoritos ao título:  Salvo algo de invulgar, acredito que a França vá estar nas
últimas decisões. E a Dinamarca, embora tenha perdido as últimas finais em que participou, costuma
estar sempre lá , refere Carlos Resende que fora deste quarteto, que tem dominados os lugares de
semifinalista nas últimas grandes provas, aponta ainda a Alemanha como possível outsider:  é uma
seleção rejuvenescida, que beneficia de ter um campeonato muito forte , conclui. Seguidor atento das
grandes competições, Carlos Resende não espera grandes inovações táticas neste Mundial, mas deixa
uma chamada de atenção para  a prestação defensiva das seleções de França e Espanha, muito
elásticas nas suas movimentações. No resto, espero jogo com ritmo bastante elevado, em que
ocasionais falhas defensivas ou no ataque têm menos importância, porque o jogo prossegue de
imediato e se marcam muitos golos , conta. Quanto a destaques individuais, os monstros sagrados são
fáceis de identificar:  Gosto muito de ver em ação o Nicola Karabatic e o Narcisse, da França, que são
garantia de ações espectaculares. E, claro, o Mikkel Hansen (Dinamarca) também é um nome
incontornável em todas as grandes competições , enumera o homem que, no Europeu de 2000,
integrou o sete ideal da competição, numa distinção inédita para um jogador português. Quanto ao
nível da competição, nenhuma dúvida - a primeira fase (quatro grupos com seis seleções) servirá
apenas para as grandes potências aquecerem os motores e definirem hierarquias, já que apenas oito
equipas são eliminadas. No entanto, é importante evitar escorregadelas para não haver
emparelhamentos complicados a partir dos oitavos de final, onde os jogos a eliminar são garantia de
emoções fortes.  É preciso ver que um Mundial é bastante mais desequilibrado do que um
Campeonato da Europa. Vamos ter em ação algumas equipas objetivamente fracas, como a Arábia
Saudita ou o Irão - e algumas potências europeias, como a Hungria, até ficam de fora , lembra Carlos
Resende. A curiosidade em relação à seleção do Brasil, que prepara os Jogos Olímpicos do Rio, é um
dos fatores extra de atração num Mundial que não se poupou a esforços para passar a ideia de
riqueza: uma claque de Espanha até foi  contratada  pela federação para apoiar a seleção local,
treinada pelo espanhol Valero Rivera, um dos grandes nomes do andebol mundial. Além de três
arenas com todas as condições, e construídas de raiz - a principal é em Lusail, com 15.300
espectadores, e vai acolher a final - a organização vai pôr à disposição das equipas iPads programados
para fazerem a gravação instantânea dos jogos com tratamento de dados, de forma a cada ação poder
ser analisada em tempo real no banco, tanto em termos táticos e técnicos. A mesma tecnologia será
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posta ao serviço das equipas de arbitragem, que incluem a dupla portuguesa formada pelos
madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, representantes nacionais numa prova da qual a
seleção voltou a ficar ausente, como acontece regularmente há quase dez anos. Até quando? Não
muito mais, acredita o treinador do ABC, que aponta os bons resultados recentes dos clubes nacionais
como um sintoma de crescimento competitivo.  Está para surgir em breve o alargamento do
Campeonato da Europa, e isso vai ajudar à regularidade competitiva dos portugueses. Acredito que
esta geração, pelas qualidades que tem, depois de entrarem na rotina das grandes competições,
dificilmente de lá sairão. A verdade é que o andebol português já tem outra vez um nível muito
interessante. Em termos internacionais falta essa competição para dar o lastro, porque a experiência e
a confiança contam muito , conclui. Os participantes do Mundial: GrupoA Espanha, Eslovénia, Catar,
Bielorrússia, Brasil e Chile Grupo B Croácia, Bósnia Herzegovina, Macedónia, Áustria, Tunísia e Irão
Grupo C França, Suécia, Argélia, Rep. Checa, Egito e Islândia. Grupo D Dinamarca, Polónia, Rússia,
Argentina, Arábia Saudita e Alemanha Jogos da primeira fase entre 15 e 24 de janeiro. Fase a eliminar
começa a 25 de janeiro, cruzando os primeiros com os quartos de cada grupo e os segundos com os
terceiros. A final está marcada para 1 de fevereiro.
 
 há 1 minuto
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  Corte: 1 de 1ID: 57489342 15-01-2015
KARIM JAAAFAR/AFP

O Pavilhão Multiusos de Lusail custou 254 milhões de euros

O tiro de partida do Campeonato do 

Mundo de Andebol será dado hoje no 

deserto, entre o Qatar, nação anfi triã, 

e o Brasil. Palco do jogo de abertu-

ra, o Pavilhão Multiusos de Lusail, 

um oásis de 254 milhões de euros, é 

praticamente a primeira estrutura 

da nova cidade projectada pelo país 

do Golfo Pérsico. A organização do 

evento — que volta a não contar com a 

presença de Portugal, ausente de um 

grande torneio desde o Euro 2006 — 

é mais um sinal da ambição despor-

tiva do Qatar — e também um teste 

que quer passar com distinção para 

ajudar a amenizar a polémica em tor-

no da candidatura e da preparação 

para o Mundial de futebol, em 2022.

A própria selecção qatarense, ac-

tual campeã asiática, que tem como 

melhor resultado num Mundial o 16.º 

lugar obtido há 12 anos em Portugal, 

fez muito para garantir que não fará 

fi gura de corpo presente. Contratou 

o espanhol Valero Rivera, campeão 

mundial com o seu país em 2013, pa-

ra seleccionador e tem um equipa 

largamente constituída por jogadores 

de origem europeia, nacionalizados 

apesar da pouca ligação ao Qatar.

Claude Onesta, seleccionador fran-

O Campeonato do Mundo
de Andebol arranca no deserto

cês, aponta-a mesmo aos quartos-de-

fi nal, mas para os lugares de topo são 

outros os favoritos. A Espanha tem 

armas para revalidar o título, algo 

que só três selecções conseguiram 

fazer na história do evento, e só uma 

nos últimos 40 anos, precisamente a 

França (2009 e 2011). Há dois anos, os 

gauleses desiludiram e não consegui-

ram melhor que o sexto lugar, mas os 

actuais duplos campeões olímpicos 

deram a volta por cima no Europeu 

do ano passado, ao conquistarem a 

medalha de ouro.

A Dinamarca, vice-campeã nas du-

as edições anteriores e sempre pe-

lo menos semifi nalista nas últimas 

quatro, ainda não conseguiu colocar 

o seu nome na lista de vencedores 

da prova, mas volta a partir como 

candidata. Esse estatuto também é 

alargado à Croácia, que nos últimos 

seis torneios atingiu a fi nal três ve-

zes, ganhando a de 2003, em Lisboa. 

“Além da Dinamarca, da Croácia e da 

França, que é a selecção que está um 

pouco acima de todas, também vejo 

muito forte a Suécia, a Polónia e a Es-

lovénia”, referiu o jogador espanhol 

Víctor Tomás.

Os três pavilhões do Mundial fo-

ram todos construídos de raiz para o 

evento. Além do de Lusail, primeira 

“pedra” de uma cidade planeada a 

15km de Doha, há outros dois na ca-

pital do Qatar. Um deles pode con-

verter-se numa pista de gelo, que ali-

mentará as aspirações do Qatar de 

estar presente nos Jogos Olímpicos 

de Inverno de 2018 com patinado-

res de velocidade e uma equipa de 

hóquei no gelo.

Em Novembro, o Bahrein e os Emi-

rados Árabes Unidos desistiram de 

participar na prova, por causa de re-

lações políticas tensas com o Qatar, 

e foram substituídos por Islândia e 

Arábia Saudita.

O Mundial de andebol é mais uma 

competição de topo a ser organiza-

da pelo Qatar, que contratou claques 

espanholas para animarem os seus 

jogos. Outros exemplos são os Jogos 

Asiáticos (2006), o Mundial de Atle-

tismo em Pista Coberta (2010) ou o 

Mundial de Natação de Piscina Cur-

ta (2014). Programados estão ainda 

os Mundiais de Ciclismo de Estrada 

(2016), de Atletismo (2019) e de Fu-

tebol (2022).

Qatar
Manuel Assunção

A prova sai da Europa 
pela quarta vez, mas os 
candidatos continuam a ser 
exclusivamente selecções 
do Velho Continente 

Grupo A
Espanha, Eslovénia, Brasil, 
Bielorrússia, Chile, Qatar

Grupo B
Croácia, Macedónia, 
Áustria, Bósnia-Herzegovina, 
Tunísia, Irão

Grupo C
Suécia, França, República 
Checa, Islândia, Egipto, Argélia

Grupo D
Dinamarca, Polónia, 
Rússia, Alemanha, Argentina, 
Arábia Saudita

Constituição 
dos grupos
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Platini: “O futebol não é uma 
mercadoria comercial”

JOSÉ PAULO/FPF

O francês Michel Platini explica as suas ideias durante o congresso Football Talks

Candidato único às eleições na UE-

FA, Michel Platini será reconduzido 

em Março na liderança do organismo 

que tutela o futebol europeu. Será o 

terceiro mandato do ex-futebolista 

francês, que passou pelo congresso 

internacional Football Talks, organi-

zado pela Federação Portuguesa de 

Futebol, e apresentou a sua visão 

para o futuro do futebol. “O futebol 

do futuro deve ser social, responsá-

vel, exemplar e solidário”, defendeu 

o dirigente, tecendo críticas aos in-

teresses comerciais que rodeiam a 

modalidade e defendendo a criação 

de uma polícia internacional para o 

desporto que assuma a responsabi-

lidade de combater a manipulação 

de resultados.

O último relatório fi nanceiro dis-

ponível no site ofi cial da UEFA, re-

lativo a 2012-13, indica que a orga-

nização dirigida por Michel Platini 

teve receitas na ordem dos 1700 

milhões de euros. Mas, no Estoril, 

o presidente da UEFA fez questão 

de frisar que o futebol “não é uma 

mercadoria comercial”. “Os interes-

ses desportivos devem sobrepor-se 

aos interesses comerciais. É preci-

so repensar, proteger o futebol das 

ameaças. Resistir às tentações e aos 

cantos de sereia”, indicou o dirigen-

te, questionando qual será o limite 

do aceitável: “Um dia teremos as 

bandeiras dos países com o patro-

cínio da Coca-Cola.”

Platini confessou não ser um “ir-

redutível conservador”, mas defen-

deu que o futebol deve continuar a 

ser “um simples jogo, que suscita 

emoções”. “Devemos protegê-lo 

da pseudomodernidade”, vincou o 

francês, insistindo na proposta de 

introdução de um cartão branco, 

“para expulsões temporárias como 

há no râguebi e no andebol”. E real-

çou a necessidade de os responsá-

veis pelo desporto cooperarem com 

as instituições públicas no combate 

à manipulação de resultados, doping 

e hooliganismo. “A manipulação de 

resultados toca-me particularmente, 

porque parte dos jogadores. Defen-

do tolerância zero”, concluiu Platini, 

que em resposta a uma questão da 

plateia criticou a posse por terceiras 

partes da propriedade de jogado-

res: “Os jogadores não são animais. 

São património dos clubes. Agora 

temos os clubes falidos enquanto 

outras pessoas enriquecem. Há algo 

de errado.”

Antes de Platini, o vice-presidente 

da Associação Europeia de Clubes, 

Umberto Gandini, não quis alongar-

se sobre o tema da posse partilhada 

dos passes de futebolistas. “Temos 

estudado a questão e sabemos que 

há clubes importantes a recorrer a 

esse instrumento. Nem tudo é bom 

e nem tudo é mau. É uma forma im-

portante de fi nanciar os clubes, mas 

temos de respeitar a decisão da FI-

FA de proibir os fundos. Não será o 

ponto fi nal na discussão, mas temos 

de estar juntos na defesa do futebol 

europeu”, vincou.

Num outro tema, Gandini foi mais 

assertivo: “Hoje em dia, o principal 

mecanismo de solidariedade [no 

futebol] é a venda centralizada dos 

direitos televisivos. Deve ser manti-

da e reforçada”, apontou o italiano, 

reconhecendo que há “defeitos en-

raizados na administração do fute-

bol”. “Colocam-se novos desafi os 

e o futebol não soube adaptar-se à 

velocidade da mudança. Há margem 

para melhorar o modelo de gestão 

da FIFA”, considerou o dirigente.

Noutra vertente, o presidente do 

comité de competições da UEFA, 

Michael van Praag, fez um balan-

ço extremamente positivo da Liga 

dos Campeões jovem. “Estes dois 

primeiros anos foram de teste, mas 

agora tornou-se uma competição 

permanente da UEFA”, apontou o 

holandês, destacando a “experiên-

cia proporcionada aos jovens joga-

dores”. Michael van Praag revelou 

que a competição custa 7,5 milhões 

de euros ao organismo responsável 

pelo futebol europeu e levantou o 

véu sobre o novo modelo da prova, 

a entrar em vigor na próxima época. 

“O desafi o era incluir os campeões 

nacionais juniores de cada país”, 

explicou o dirigente da UEFA, de-

talhando a solução encontrada: em 

2015-16, tal como até agora, haverá 

uma fase de grupos com as mesmas 

32 equipas da Liga dos Campeões. 

Os oito vencedores de cada grupo 

avançam para os oitavos-de-fi nal. 

Paralelamente, 32 campeões nacio-

nais vão jogar duas eliminatórias, 

apurando-se oito formações que vão 

disputar com os segundos classifi ca-

dos da fase de grupos as restantes 

vagas nos “oitavos”.

Presidente da UEFA defendeu no Estoril que os interesses desportivos “devem sobrepor-se
aos interesses comerciais” e pediu “tolerância zero” para a manipulação de resultados

Futebol
Tiago Pimentel
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Presidente da UEFA critica no 
Estoril interesses comerciais 
que rodeiam o futebol p40

Platini: “O futebol não 
é uma mercadoria 
comercial”
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A23Benfica e Sporting somam triunfos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5dca5c32

 
Na sexta-feira disputa-se o FC Porto-ABC.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Benfica e Sporting venceram os respetivos encontros na 16ª jornada do campeonato português de
andebol.
 
 Os "encarnados" receberam no Pavilhão da Luz o Belenenses e venceram por 34-26, subindo à
condição ao terceiro lugar da classificação, com 41 pontos.
 
 Já os "leões" levaram de vencido o Sporting da Horta por 35-29, ultrapassando o ABC e subindo,
também à condição, ao segundo posto, com 41.
 
 Na sexta-feira disputa-se o duelo entre FC Porto, líder com 45 pontos, e o ABC, quarto classificado
com 40.
 
 15-01-2015 00:03Os "encarnados" derrotaram o Belenenses por 34-26 e os "leões" venceram o
Sporting da Horta por 35-29.
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A24Benfica vence derby com o Belenenses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2c8c2dc

 
O Benfica venceu o Belenenses por 34-26, derby lisboeta da 10.ª jornada do campeonato nacional de
andebol disputado no Pavilhão da Luz.
 
 Javier Fernandez, com sete golos, foi o melhor marcador do Benfica que, ao intervalo, vencia por
apenas um golo de diferença mas conseguiu um parcial de 17-10 na segunda parte.
 
 Com este resultado, os encarnados saltam à condição para o terceiro lugar, com 41 pontos, menos
um que o Sporting que também venceu em casa o Sporting da Horta (35-29).
 
 14-01-2015
 
Redação
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

A direcção do ABC/UMinho
continua determinada em cum-
prir os elevados objectivos tra-
çados para esta temporada, quer
no campeonato quer na Taça de
Portugal apontando aos títulos, e
apresentou, ontem, um reforço
internacional para o plantel co-
mandado pelo técnico Carlos
Resende. Trata-se de Gabriel Te-
ca, pivô de 23 anos, proveniente
do 1.º de Agosto de Luanda. Jo-
gador internacional pela Selec-
ção de Angola, Gabriel Teca, de-
tentor de um forte porte atlético,
com 1.89 m e 100 kg, chega por
empréstimo até Junho, altura em
que tem de regressar ao anterior
clube, quando começar a fase
importante do campeonato de
Angola.

João Luís Nogueira, presidente
do ABC/UMinho, mostra-se
confiante na aquisição do pivô
angolano, atleta que chega com
“boas referências” de antigos jo-
gadores credenciados do clube
minhoto, Filipe Cruz e José Ro-
lo.

“O Gabriel vem por emprésti-
mo do 1.º de Agosto, clube com
quem temos um protocolo de in-
tercâmbio de jogadores. É um
atleta com grandes capacidades,
que vai ser certamente uma
mais-valia para o plantel. E ou-
tros se seguirão de parte a parte.
Objectivo é dar experiência aos
atletas e neste caso beneficiamos
também de um reforço, que foi

escolhido pelo nosso treinador”,
afirmou, desejando uma rápida
integração ao atleta “num grupo
já de si competitivo”.

Com este reforço, João Luís
Nogueira considera que o ABC
mostra que “está empenhado em
fazer coisas bonitas esta época”.

Por sua vez, Gabriel mostrou-
-se entusiasmado com esta pri-
meira experiência fora de África
e espera evoluir. “Venho com o
propósito de dar o meu contribu-
to ao ABC e para conseguir aju-
dar a melhorar o trabalho do

professor Carlos Resende. Estou
muito motivado e com vontade
de começar a jogar”, afirmou o
jovem pivô, confessando que já
conhece bem o andebol portu-
guês, pois costumava acompa-
nhar o campeonato nacional
através da televisão. “Para mim
não é novidade. O andebol por-
tuguês tem um bom nível e sem-
pre com clubes nas provas euro-
peias. Sei que vou aprender
muito aqui no ABC, um dos
grandes clubes de Portugal”.

Presente também na apresenta-

ção, o técnico Carlos Resende
considerou que o jovem angola-
no encaixa “no perfil de atletas
que o ABC procura para o plan-
tel. É um jovem talento, aluno
universitário e bastante ambicio-
so e trabalhador. Esperamos
também ajudá-los a evoluir e
atingir os seus objectivos”.

Gabriel Teca já foi inscrito na
Federação Portuguesa de Ande-
bol e já poderá estrear-se no jogo
do próximo sábado, em casa,
frente ao S. Bernado, para a Taça
de Portugal.

Gabriel Teca reforça ABC/UMinho
PIVÔ DE 23 ANOS, Gabriel Teca, foi ontem apresentado como reforço da equipa do ABC/UMinho para a segunda metade da
temporada. Jogador internacional angolano chega a título de empréstimo até Junho, do 1.º de Agosto, e mostra ambição.

ROSA SANTOS

João Luís Nogueira, presidente do ABC/UMinho, apresentou Gabriel Teca, pivô angolano de 23 anos, como reforço para a equipa 

“Estou
satisfeito
com esta
oportu-
nidade e
venho
com o objectivo de me
superar, trabalhar muito
e ajudar a equipa do ABC.
Estou às ordens do prof.
Carlos Resende. Espero
também evoluir com esta
experiência europeia. O
andebol português não é
novidade para mim, pois
costumo acompanhar pela
televisão, e já estive algu-
mas vezes em Portugal
ao serviço da selecção de
Angola. Peço apenas à
direcção, equipa técnica e
adeptos algum tempo para
me integrar bem no grupo.”

+ protocolo
Internacional angolano
chega ao abrigo de um
protocolo celebrado entre
o ABC e o 1.º de Agosto,
que visa cedência de joga-
dores, de parte a parte,
afirmou o presidente aca-
demista João L. Nogueira.
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ANDEBOL
| Redacção | 

Num jogo onde tinha muito a
ganhar, pois uma vitória a acon-
tecer mantinha-o nos lugares de
acesso à fase final e pressionava
os seus adversários directos a
não poderem falhar nos seus jo-
gos seguintes, o Arsenal Clube
da Devesa foi a Gaia arrancar
um triunfo precioso, por 33-31,
no passado fim-de-semana. 

Neste jogo o Arsenal da Deve-
sa  estreou dois novos reforços,
Eduardo Salgado (ex-ABC) e
Pedro Sarmento, atletas que
apresentam-se mais-valias para
os arsenalistas conseguirem
atingir os objectivos esta época. 

O jogo foi equilibrado (ao in-
tervalo estava 15-17), a decidir-
-se nos dois minutos finais, em
que o Arsenal perdia por 31-30.
Mas o novo reforço dos braca-
renses Eduardo Salgado (que fez

cinco golos) empatou a 31-31 e
até ao final só deu Arsenal, ven-
cendo por dois golos de diferen-
ça. Relevo também para os 7 go-
los de Diogo Gomes e 6 de Jorge
Rodrigues. 

Com esta vitória o Arsenal da
Devesa subiu, à condição, ao 2.º
lugar do campeonato nacional
da II Divisão, zona norte.

No próximo sábado (21h30), o
Arsenal recebe o Marítimo, no
pavilhão Flávio Sá Leite.

Campeonato da II Divisão Nacional (zona Norte) - vitória em Gaia, por 33-31

Arsenal da Devesa vence na estreia 
de Eduardo Salgado e P. Sarmento

DR

Festa dos jogadores do Arsenal da Devesa já com os novos reforços na equipa 
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ANDEBOL

1.ª DIVISÃO NACIONAL
FEMININO

12.ª Jornada
CS Madeira-Madeira SAD         25-27

                                               J      V    E     D                             P
C. João Barros     12   11    0      1                          34
Madeira SAD       12   10    0      2                          32
Alavarium               12       9    1      2                          31
Alcanena                  12       8    0      4                          28
Colégio Gaia         12       7    1      4                          27
MaiaStars               12       5    1      6                          23
CS Madeira            12       5    1      6                          23
Juve Lis                      12       4    1      7                          21
Alpendorada        12       3    2      7                          20
Leça                              12       3    0      9                          18
Passos Manuel   12       2    0   10                          16
Juve Mar                  12       1    1   10                          15

Próxima jornada
Juve Mar-Madeira SAD, Leça-Juve
Lis, Alcanena-Colégio Gaia, CJ Bar-
ros-CS Madeira, Alpendorada-
Alavarium, Passos Manuel-Maia-
Stars.

2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO

15.ª Jornada
AC Sismaria-Boa Hora                  23-24
Vela Tavira-Ílhavo                              26-29
Torreense-CDE Camões             19-25

                                               J      V    E     D                             P
Boa Hora                 15   13    0      2                          41
Benfica B                  14   11    1      2                          37
Marienses               14   11    0      3                          36
AC Sismaria           15       9    1      5                          34
CDE Camões       15       8    3      4                          34
Benavente              15       8    2      5                          33
Torreense                15       6    1      8                          28
Almada                      15       5    2      8                          27
Ílhavo                           15       5    2      8                          27
Loures                        14       5    2      7                          26
Vit. Setúbal             14       6    0      8                          26
Alto Moinho         14       4    2      8                          24
Vela Tavira              15       1    2   12                          19
Samora Correia 14       1    0   13                          16

Próxima jornada
Marienses-Vit. Setúbal, Samora Cor-
reia-Loures, Alto Moinho-Benfica B.
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Juve Mar continua
na Taça de Portugal

ANDEBOL FEMININO

A equipa de andebol fe-
minino da Juventude de 
Mar (Esposende) recebeu 
e venceu (29-24) o Assoma-
da, de Lisboa, em encon-
tro dos oitavos de final da 
Taça de Portugal. O encon-
tro disputou-se no Gimno-
desportivo de Mar e foi di-
rigido pelos árbitros Fran-
cisco Leite e Ana Afonso.

Pelo Juve Mar alinharam 
e marcaram: Sara Miranda; 
Sandra Peixoto (4); Ana 
Couto (2) Mariana Silva, 
Andreia Barros (1), Hele-

na Pereira, Sara Montei-
ro, Ana Cristina Lemos, 
Joana Cunha, Sara Mar-
tins (4), Bárbara Moreira 
(2), Maria Viana (2), Ana 
Barros (1), Teresa Santos, 
(7), Beatriz Mariz (1), Sara 
Faria (5).

Treinador: Paulo Mar-
tins.

Num jogo que começou 
quinze minutos atrasado, 
a equipa da Juventude de 
Mar, a militar na primeira 
divisão nacional, não teve 
dificuldade em vencer a 

equipa do Assomada, da 
segunda divisão e, deste 
modo passar aos quartos 
de final da Taça de Portu-
gal em andebol.

A supremacia da equi-
pa da beira mar mani-
festou-se desde o início 
do jogo e comandou o 
marcador até final. Ao 
intervalo já vencia por 
17-13.

Os quartos de final dis-
putam-se no dia 28 de fe-
vereiro, com o Juve Mar a 
receber o Maiastars.

Juventude de Mar está nos quartos de fi nal da Taça de Portugal

DR
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Gabriel traz peso e altura ao ABC

Na apresentação, Gabriel teve honras do presidente João Nogueira e do técnico Resende

GABRIEL TECA

A conselho 
de Filipe 
Cruz e Rolo 

Questionado sobre o 
conhecimento que tem 
sobre o atleta, Carlos 
Resende garantiu que 
tem as melhores refe-
rências. 

Tanto Filipe Cruz, 
pessoa que o téc-
nico e a família do 
ABC «prezam muito», 
como José Rolo, an-
tigo atleta do clube, 
«estabeleceram um 
panorama fantástico 
sobre o Gabriel», disse.

À semelhança do 
presidente do ABC, tam-
bém Carlos Resende 
não prevê dificuldades 
de integração no plan-
tel. «Tem o perfil de 
atleta que procuramos. 
É jovem, com vontade 
de aprender e ambicio-
so. Espero ter sucesso 
com ele», desejou. 

Gabriel já pode de-
frontar o S. Bernardo 
para a Taça de Portugal.

FRANCISCO DE ASSIS

O plantel do ABC/UMi-
nho/Liberty Seguros ga-
nhou mais um elemento 

pelo menos até junho. Tra-
ta-se de Gabriel Teca, inter-
nacional angolano que che-
ga aos bracarenses no âm-
bito de um protocolo com 

o 1.º de Agosto, campeão 
africano. Gabriel é um pivô 
que mede 1,89 de altura e 
pesa 100 quilos redondos. 
Ou seja, é um atleta que 

FRANCISCO DE ASSIS

INTERNACIONAL ANGOLANO EMPRESTADO PELO 1.º DE AGOSTO

«chega para ajudar» e com 
ele traz, além de qualida-
de técnica, peso e altura 
ao ABC.

Ainda tímido e cansa-
do, uma vez que só on-
tem chegou a Braga, o 
atleta não esteve com 
muitas palavras. Prefere 
mostrar em campo aqui-
lo que vale. 

«Sobre as minhas qua-
lidades, prefiro mostrá-
-las no ringue. Vou traba-
lhar até à exaustão para 
ajudar o grupo e o técni-
co nos objetivos», referiu 
Gabriel Teca.

Sobre a integração, o 
pivô de 23 anos acredita 
que não será difícil. Até 
porque, já conhece algu-
ma coisa do ABC e do an-
debol português em geral.

Por seu turno, o presi-
dente do ABC esteve na 
na apresentação do joga-

dor e mostrou-se confian-
te no atleta e nos benefí-
cios desta cooperação com 
o 1.º de Agosto. 

Fazer coisas bonitas
«Vamos beneficiar de 

mais um reforço que é uma 
escolha do nosso treinador. 
É mais uma opção e pro-
va que o ABC está aposta-
do em fazer coisas mais bo-
nitas e ir o mais longe pos-
sível em todas as competi-
ções», disse João Nogueira.

Aliás, o líder do Acadé-
mico de Braga espera ti-
rar bons proveitos desta 
cooperação com o cam-
peão africano em ande-
bol masculino e feminino.

Também o técnico Car-
los Resende não poupou 
elogios a Gabriel, atleta 
«jovem, ambicioso e com 
vontade de trabalhar», des-
creveu, com entusiasmo.
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• Gabriel Teca apresentado como reforço do ABC
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A34Benfica venceu Belenenses - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8e554631

 
Equipa da Luz recebeu e venceu os azuis do Restelo no primeiro jogo em 2015. É terceiro classificado.
 
 Na receção ao Belenenses, o Benfica venceu por 34-26 na 16ª jornada do campeonato nacional.
 
 Os encarnados estiveram quase sempre na frente, deixaram-se ultrapassar aos 35', mas souberam
dar a volta a tempo.
 
 O Benfica é terceiro classificado, com 41 pontos.
 
 O Belenenses é nono, com 29 pontos.
 
 Nesta 16ª jornada, o Madeira SAD veneceu o ISMAI por 25-23. O Sporting ganhou ao Horta por 35-
29.
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A35Sporting vence na receção ao Sp. Horta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d1a73563

 
EQUIPA LEONINA TRIUNFA POR 35-29
O Sporting venceu por 35-29 na receção ao Sp. Horta, em partida da jornada 16 do campeonato
nacional de andebol, disputada esta tarde no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso.
Numa partida em que ao intervalo já vencia por 19-12, a turma de Alvalade geriu na segunda metade,
numa tarde/noite positiva para Bruno Moreira, autor de oito golos, ao passo que Pedro Spínola se
ficou pelos 6.
Os leões passam a somar 42 pontos, menos 3 do que o FC Porto, que apenas joga na próxima
semana, diante do ABC.
Consulte ose a.
 
 
 , 14 janeiro de 201520:40
 
 

Página 35



A36Benfica triunfa no dérbi com o Belenenses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1c379c2

 
TRIUNFO POR 34-26 NO PAVILHÃO DA LUZ
O Benfica subiu provisoriamente ao terceiro posto do campeonato nacional de andebol, ao bater o
Belenenses, na Luz, por 34-26, numa partida em atraso da jornada 16, passando a totalizar 41
pontos, mais 1 do que o ABC (tem um jogo em atraso com o FC Porto).
Num encontro que ao intervalo apenas registava vantagem de um golo para os encarnados (17-16), a
segunda metade foi bastante diferente, com a equipa de Mariano Ortega a embalar no segundo tempo
e a confirmar um triunfo de forma segura.
Individualmente destacou-se Javier Borragan, com sete golos, numa partida que marcou a estreia do
espanhol Asier Antonio.
Consulte ose a.
 
 
 , 14 janeiro de 201521:36
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A37Sporting vence na receção ao Sp. Horta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5da82560

 
14-01-2015 . SÁBADO Por Record O Sporting venceu por 35-29 na receção ao Sp. Horta, em partida
da jornada 16 do campeonato nacional de andebol, disputada esta tarde no Pavilhão Municipal do
Casal Vistoso.Numa partida em que ao intervalo já vencia por 19-12, a turma de Alvalade geriu na
segunda metade, numa tarde/noite positiva para Bruno Moreira, autor de oito golos, ao passo que
Pedro Spínola se ficou pelos 6.Os leões passam a somar 42 pontos, menos 3 do que o FC Porto, que
apenas joga na próxima semana, diante do ABC.Consulte os resultados e a classificação. Partilha o
artigo Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login Caso não esteja
registado no site da Sábado, efectue o seu registo gratuito. Comentários Nome * Email * Localidade *
Anónimo O seu comentário * Está a submeter o seu comentário a esta notícia através do IP . Como
não tem o login efectuado, o seu comentário está limitado a 300 caracteres e será alvo de moderação,
pelo que não será publicado de imediato. Se comentar depois de efectuar login, beneficia de um
conjunto de funcionalidades exclusivas para leitores registados.
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Campeão de BTT
é embaixador
de Viseu
 Tiago Ferreira, ciclista português natural de Viseu, de 
26 anos, o campeão de BTT que tem vindo a representar 
Portugal nas principais competições de maratonas do 
mundo, vai ser embaixador de Viseu. Para além de correr 
nas competições nacionais e internacionais com o logotipo 
de Viseu na sua camisola, o atleta que já brilhou do Brasil 
à Africa do Sul compromete-se representar o concelho nos 
locais por onde passa.
 A Câmara Municipal de Viseu aprovou em reunião 
de executivo a atribuição de um apoio financeiro de 2500 
euros para esse efeito, ao abrigo de um contrato de desen-
volvimento desportivo.
 “Ele é um atleta do concelho. É uma referência naquela 
modalidade (BTT) para os jovens do concelho”, justificou 
o presidente da Câmara, Almeida Henriques.
 O vereador da autarquia com o pelouro do Desporto, 
Guilherme Almeida explicou que Tiago Ferreira assumirá 
o verdeiro papel de embaixador: “Está disponível para ir 
às escolas, para representar Viseu onde quer que seja, para 
nos ajudar a reforçar as condições que Viseu já oferece no 
BTT e, nomeadamente, em outros projetos que estamos a 
desenvolver”. 
 Guilherme Almeida acrescentou aos jornalistas que, 
tal como Tiago Ferreira, Ana Tomás também de Viseu - 
ambos atletas viseenses da Selecção Nacional de Ciclismo/
BTT – será uma embaixadora de Viseu.

EA n
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Póvoa Andebol inicia ano com resultados positivos 
Foi com duas vitórias e dois 
empates que as quatro equipas 
do Póvoa Andebol começaram 
o ano desportivo. As vitórias 

pertenceram às equipas de 
Infantis e Juvenis que joga-
ram na Póvoa e derrotaram 
a Académica de S. Mamede 

por 28-19 e o Amarante por 
46-21, respetivamente.

Por sua vez, os Minis e os 
Iniciados empataram em casa 

dos seus adversários. Os pri-
meiros a 18 golos no Águas 
Santas, e os segundos a 33 
golos em Amarante.
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OS JUNIORES MAS-
CULINOS DO AAC per-
deram (27-43) com o Fei-
rense, fora, para o nacional, 
tendo alinhado: Jorge Pires 
(1), Alexandre Fernandes (3), 
Nuno Marques, José Santos 
(2), Jorge Ferreira, José Lima 
(4), Luis Almeida (9), Bru-
no Correia, João Sousa (5) e 
Bruno Prazeres (3). Treina-
dor: Bruno Oliveira.

OS INICIADOS MAS-
CULINOS DO AAC ven-
ceram (34-24) o Feirense, em 
Águeda, para o campeonato 
nacional, tendo alinhado e 
marcado: Rafael Silva (5), 
Francisco Sousa (6), Gonçalo 
Matos (2), Luis Melo, Daniel 
Lima, Bernardo Rodrigues 
(7), Bruno Almeida (1), José 
Canas, Gonçalo Matos (1), 
Diogo Guerra (5), Gabriel 
Mendes (2), António Ferrei-
ra, João Vidal, Luis Oliveira, 
João Francisco (1), Duarte 
Fernandes (4) e Ricardo 
Gomes. Treinador: Iolan-
da Sousa.

OS INICIADOS FEMI-
NINOS DO CD PATEI-
RA perderam (8-48) na re-
ceção à Sanjoanense, tendo 
alinhado e marcado: Ana 
Carvalho, Beatriz Taboada, 
Beatriz Almeida, Catarina 
Carvalho, Patrícia Tavares 
(1), Maria Ferreira (3), 
Patrícia Lemos, Cristiana 
Peralta (4), Marise Ferrei-
ra, Lorena Marques, Jéssica 

Ribeiro e Beatriz Garcia. 
Treinador: José Melo

OS INICIADOS MAS-
CULINOS DO CD PATEI-
RA perderam (26-28) em 
Espinho, tendo alinhado: Ru-
ben Martins, Miguel Morais 
(1), Cristiano Nogueira (2), 
José Simões (8), João Gaspar 
(3), Bruno Esteves (2), Bruno 
Melo, João Almeida, Rafael 
Santos, Pedro Saraiva (10) e 
Rafael Fernandes. Treinador: 
Miguel Ribeiro.

OS JUVENIS FEMINI-
NOS DA CPVV receberam 
e perderam (24-33) com o 
Alavarium, tendo alinhado 
e marcado: Tatiana Santos, 
Ana Ferreira, Beatriz Ribeiro, 
Tânia Veiga (5), Nadia Gon-
çalves (10), Inês Chaves (4), 
Inês Alves (3), Juliana Arede 
(2), Cátia Ferreira, Etelvina 
Santos, Joana Santos, Ana 
Saraiva, Mariana Morais 
e Nanci Lopes. Treinador: 
Diogo Santos.

OS INICIADOS FE-
MININOS DA CPVV 
perderam (21-45) com a 
Ac. Espinho A, tendo ali-
nhado e marcado: Jukiana 
Arede (4), Etelvina Santos 
(2), Ana Gonçalves, Ana Sa-
raiva (2), Maria Figueiredo 
(2), Ana Saraiva, Mariana 
Morais (7), Catarina Pires 
(1), Nanci Lopes (2) e Veró-
nica Nelson (1). Treinador: 
Diogo Santos.  

Andebol
Minis da LAAC 
ganham Kakygaia

AS MINIS da LAAC 
participaram no Torneio 
Internacional de Gaia - 
Kakygaya -  tendo vencido 
no seu escalão com seis jogos 
e seis vitórias. A � nal foi com 
o DAC - Douro Andebol 
Club, tendo a LAAC ven-
cido por 12-11. Alinharam: 
Carolina Ribeiro, Catarina 
Escada, Inês Ferreira, Bea-
triz Figueiredo, Lara Santos, 
Juliana Valente, Iara Santos, 
Matilde Ferreira, Joana Oli-
veira, Mariana Ferreira, Inês 
Silva e Sara Pinto. Acompa-
nharam a equipa a treinadora 
Cátia Figueiredo e o dirigente 
Ricardo Coelho. As iniciadas 
da LAAC também partici-

param no referido torneio 
tendo � cado em 6º lugar, 
entre 12 equipas. 

Entretanto, para o campe-
onato, a LAAC fez três jogos 
em iniciados femininos, ven-
cendo-os todos: 28-21 com 
o Salreu na sexta-feira, 27-22 
com o Vacariça no sábado 
e 31-23 com o Canelas no 
domingo. Daniel Cardoso 
e Jorge Mesquita utilizaram 
as atletas: Nicole Rodrigues, 
Inês Mesquita, Maria Luís, 
Inês Silva, Ana Jesus, Mafal-
da Mota, Tatiana Figueiredo, 
Beatriz Parreira, Inês Pontes 
e Alexandra Ribeiro. Domin-
go, recebem o Alavarium às 
17 horas.

Página 41



A42

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,40 x 33,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57410483 07-01-2015

 TÉNIS
Laura Silva, André Vilela e Cláudio Castro Almeida 
tiveram um ano particularmente recheado de êxitos. Os 
dois primeiros foram campeões regionais; o último é o 
mais recente convocado do Clube Ténis de Águeda para 
a seleção nacional de talentos. 

Factos e rostos do ano desportivo

 RECREIO DE ÁGUEDA
Vencedor da taça do distrito em futebol (3-1 na fi nal ao Esmoriz) após uma segunda 
volta do campeonato entre os melhores. Na supertaça, apenas três dias depois da fi nal 
da taça, empate (1-1) com Sanjoanense, campeã distrital, mas derrota no desempate 
por grandes penalidades

 SPORTING DE FERMENTELOS
Campeão distrital da 2ª divisão em futebol, acumulando 150 golos marcados em 36 
jogos (23 sofridos), 141 dos quais na fase regular da prova. Um máximo da competição, 
na qual empatou três jogos (dois na fase fi nal) e perdeu um, obtendo 32 vitórias.

 ANDEBOL 
FEMININO
Mónica Soares, Soraia Fer-
nandes, Ana Seabra e Lisa 
Antunes foram campeãs 
nacionais pelo Alavarium 
(seniores). As duas primei-
ras com Juceleyde Cabral 
participaram no mun-
dial de sub19 e têm sido 
convocadas para a seleção 
nacional A. Sandra Santiago 
tem sido fi gura de proa 
das seleções jovens que 
integra. Nadia Gonçalves, 
da CPVV, é agora a mais 
recente promessa. A eq-
uipa de iniciados femininos 
da CPVV foi 3ª classifi cada 
no nacional da categoria.

 CLUBE BTT DE ÁGUEDA
Margarida Almeida, Inês Santos, Ruben Novo, Marta 
Almeida, Bernardo Tavares e Simão Santos receberam o 
prémio revelação na gala da Associação de Ciclismo de 
Aveiro. Um “sele do garantia” do trabalho de formação 
que o clube aguedense tem desenvolvido.

 EDUARDO VEIGA
Duplo campeão regional do grupo X, no Norte e no 
Centro, continua a competir em provas de ralis.

 TIAGO TAVARES
E ARMÉNIO JOSÉ
Presenças assíduas na 
seleção nacional de 
canoagem. O primeiro foi 
medalha de bronze nos 
europeus de sub23

 NELSON OLIVEIRA 
E EDGAR PINTO
Ciclistas de referência da 
região, ambos com ligações 
a Águeda. O primeiro foi 7º 
classifi cado no mundial de 
contrarrelógio; o segundo 
foi 1º no ranking nacional 
de elites em ciclismo

 TÂNIA NEVES 
E RUBEN 
ALMEIDA 
Vencedores da Taça 
de Portugal de BTT 
em elites, feminino 
e masculino, entre 
triunfos noutras 
provas

 RUI NINA
Vice-campeão nacional de enduro em veteranos, rosto 
maior de um número cada vez maior de aguedenses que 
competem nesta disciplina.

 FAMÍLIA FERREIRA
Com João internacional, presença constante na seleção, 
e a mãe Fernanda (campeã ibérica de sprint) e o pai, 
continua a marcar a prática desportiva local pela singu-
laridade. Por ser uma família que pratica e incentiva à 
prática, promovendo a orientação.

 ATLETISMO
Márcia Cardoso, Carla Reis e Sofi a Almeida foram con-
sideradas atletas do ano nos respetivos escalões pela 
Associação de Atletismo de Aveiro, que as premiou na 
gala. São aguedenses que correm na ADREP (as duas 
primeiras) e na ADERCUS (a última, também mais jo-
vem). Márcia foi campeã nacional universitária, Carla vice-
campeã em juvenis (2000m) e Sofi a é a “papa corridas”, 
batendo recordes distritais e nacionais do seu escalão 
(infantis). Liliana Bastos (Campinho) foi campeã nacional 
de montanha em juniores e Solange Jesus ajudou o 
Sporting a ser campeão nacional em corta-mato. Mónica 
Silva transferiu-se do Maratona para o Benfi ca.

 JÉSSICA SILVA
A futebolista que reside com a família em Águeda 
foi considerada a melhor do campeonato nacional e 
transferiu-se no Verão para uma equipa sueca. Presença 
constante na seleção nacional A, onde se estreou com 17 
anos e acumula internacionalizações. Regressou na última 
semana do ano ao Clube de Albergaria.

 HIPISMO
Tiago Morais e Ricardo Batista venceram a prova 
nacional para os seus escalões de formação, o que na 
prática signifi ca terem sido campeões nacionais. Também 
Diogo Miranda e Ana Silva venceram competições para 
jovens praticantes.

 Márcia Cardoso, Carla Reis e So� a Almeida
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Taxas de utilização dos espaços 
municipais vão ser pagas com 
subsídios aos clubes

A Câmara Municipal de Torres 
Novas aprovou no dia 23 de 
Dezembro o apoio logístico e 
financeiro aos clubes desportivos 
do concelho para os anos de 2014 
e 2015, num total que ronda os 
163 mil euros.

Os clubes desportivos do con-
celho ainda constavam como 
devedores da Turrisespaços devido 
à utilização dos equipamentos 
geridos pela empresa municipal 
entre Janeiro e Setembro de 
2014. Os equipamentos passaram 
depois para a Câmara, tal como 
a dívida dos clubes, que agora 
ficará saldada com a atribuição 
dos subsídios respectivos.

A legislação vigente obriga a que 

a utilização dos espaços municipais 
seja paga. O figurino adoptado 
pela Câmara de Torres Novas dos 
contratos-programa com os clubes 
vai continuar em vigor. O apura-
mento do valor de 163 mil euros 
baseia-se na contabilização das horas 
de utilização dos equipamentos em 
2014 (incluindo os primeiros nove 
meses da Turrisespaços) e 2015.

Esta medida destina-se aos vários 
clubes desportivos que utilizam 
equipamentos municipais: Atlético 
Riachense, a Casa do Benfica, o 
Desportivo de Torres Novas, o 
Clube de Judo de Torres Novas, 
o Andebol e Basquetebol do 
CDTN, a Team Target, a UDR 
Zona Alta, o Clube de Natação 

de Torres Novas, o Clube de 
Ténis de Torres Novas e o Núcleo 
Sportinguista.

As principais instalações des-
portivas cedidas pelo município 
são o Palácio dos Desportos, as 
piscinas municipais Fernando 
Cunha, o estádio municipal 
Dr. António Alves Vieira e o 
seu campo pelado de apoio, o 
Ginásio Municipal, o Pavilhão 
de Riachos e os campos de ténis.

A Câmara estará também a 
pensar em rever o regulamen-
to do apoio ao associativismo, 
para eventualmente aumentar o 
actual lote de 16 colectividades 
(ranchos e bandas filarmónicas) 
que recebem um subsídio mensal.
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Casa do Benfica inicia participação 
das Infantis no Campeonato Nacional 

Inicia no próximo fim-
-de-semana a participação 
das Infantis no Campeona-
to Nacional.

Com um grupo cons-
tituído de raiz, os objetivos 
estritamente competitivos li-
mitam-se para já, e sem pré-

via avaliação dos oponen-
tes, à participação. Falamos 
de uma equipa constituída 
de novo, em que metade 
das suas atletas ainda é 
do escalão de Minis. Será 
uma época de consolidação 
do espirito de grupo e das 

aprendizagens relativas ao 
saber estar em competição. 
Enquanto 1ª participação 
deste grupo numa competi-
ção deste tipo, os objetivos 
competitivos serão adequa-
dos ao decorrer desta e da 
evolução da equipa. ■

Andebol
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