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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Determinados em entrar em
campo, amanhã, para conquistar
a vitória e, principalmente, apa-
gar a imagem negativa deixada
no último jogo. Assim se apre-
senta o ABC/UMinho para o jo-
go de amanhã, a contar para os
oitavos-de-final da Taça de Por-
tugal, que se disputa em casa do
AC Fafe, a partir das 18 horas.

É uma partida entre duas equi-
pas que disputam, actualmente,
divisões diferentes, mas que, cu-
riosamente, ocupam, neste mo-
mento, a mesma posição nos res-
pectivos campeonatos: o terceiro
lugar da classificação geral.

Os academistas chegam a este
jogo depois de uma derrota ines-
perada em casa do Passos Ma-
nuel, a contar para o campeona-
to, e querem dar a resposta já
nesta partida que decorre em Fa-
fe, garantindo o triunfo que per-
mite continuar na luta pela con-
quista da Taça de Portugal.

É essa a meta apontada por to-
do o grupo academista e reforça-
da pelo treinador Carlos Resen-
de que lembra que o jogo passa-
do, a derrota com o Passos Ma-
nuel, está ultrapassada, mas não
esquecida e foi uma boa lição
que permite tirar ilações e apren-
der que há erros que não podem
voltar a ser cometidos.

“No último jogo não estivemos
bem, mas o adversário fez uma
óptima exibição. Aprendemos
com os erros e foi uma óptima li-
ção que vamos analisar muito
bem. Agora temos que respon-
der já na próxima partida. Este é
um jogo diferente, para a Taça
de Portugal e, apesar de jogar-
mos contra uma equipa de uma
divisão diferente, temos que ter
uma atitude com o máximo de
seriedade e respeito pelo adver-
sário, até porque eles não têm
nada a perder. E temos que ter
em mente que na Taça não há hi-
póteses de rectificar os erros, co-
mo acontece no campeonato. É
um jogo a eliminar e tudo isso
obriga a realizar uma exibição
que termine com vitória”, consi-
derou o treinador academista,
acrescentando que, no entanto, o
ABC/UMinho, perante as dife-
renças existentes entre as duas
equipas neste momento tem
“completa obrigação de vencer”,
sejam quais forem as dificuldades.

“Temos completa obrigação de vencer”
ABC/UMINHO joga amanhã em casa do AC Fafe, em partida dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, e a vitória é o único resul-
tado que interessa aos academistas que querem também apagar a imagem deixada no último jogo do campeonato.

DR

Ricardo Pesqueira e Carlos Resende apontam a vitória como único objectivo para o jogo de amanhã com o AC Fafe

José António Silva (Tr. AC Fafe)
“Vamos dar o nosso melhor e tentar
dificultar ao máximo a vida ao ABC”
Nesta partida dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, a formação
do AC Fafe conhece bem as enormes dificuldades que vai ter pela
frente, ao defrontar uma das equipas do topo nacional. Os fafense
reconhecem todas as complicações que são inerentes a esta parti-
da, mas, segundo o treinador José António Silva, vão dar o seu me-
lhor para conseguir dificultar ao máximo a tarefa do ABC/UMinho
“É um confronto contra uma das melhores equipas do andebol na-
cional e que se encontra na disputa pelos primeiros lugares da I Di-
visão. Obviamente que o ABC/UMinho tem todo o favoritismo nes-
ta partida, mas vamos dar o nosso melhor para tentar complicar ao
máximo a vida do ABC”, considerou o treinador dos fafenses, lembrando que este é um jogo a eliminar e que por isso há
sempre a esperança, por muito pequena que seja, de conseguir concretizar uma das surpresas da competição: “toda a
gente sonha em ser uma das surpresas da Taça de Portugal, mas temos os pés bem assentes na terra e sabemos que pa-
ra tal acontecer temos que fazer um jogo de excelente nível e esperar que o ABC esteja num dia muito mau. Mas nin-
guém entra em campo derrotado e nós muito menos. Vamos dar o nosso melhor e tentar dificultar ao máximo”.

§AC Fafe

DR

José António Silva atribui total favoritismo ao ABC

“Quer nas vitórias, quer nas
derrotas podemos tirar li-
ções e de facto a derrota de
ontem [quarta-feira] aca-
bou por nos ficar um pouco
cara. Perdemos a possibili-
dade de chegar ao segundo
lugar do campeonato. Este
é um factor que nos vai fa-
zer diferença daqui a algu-
mas semanas quando, se
possível, estivermos a dis-
putar as meias-finais do
campeonato. Todo o grupo
vai assumir isto como uma
enorme lição, por vários fac-
tores. Mas o objectivo é me-
lhorar já no próximo jogo,
para a Taça de Portugal. É
um jogo de tudo ou nada,
que temos que vencer para
seguirmos em frente na pro-
va. Fosse qual fosse a equipa
que tivessemos pela frente
queríamos dar a resposta.”

Ricardo Pesqueira
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José António Silva (Tr. AC Fafe)
“Vamos dar o nosso melhor e tentar
dificultar ao máximo a vida ao ABC”
Nesta partida dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, a formação
do AC Fafe conhece bem as enormes dificuldades que vai ter pela
frente, ao defrontar uma das equipas do topo nacional. Os fafense
reconhecem todas as complicações que são inerentes a esta parti-
da, mas, segundo o treinador José António Silva, vão dar o seu me-
lhor para conseguir dificultar ao máximo a tarefa do ABC/UMinho
“É um confronto contra uma das melhores equipas do andebol na-
cional e que se encontra na disputa pelos primeiros lugares da I Di-
visão. Obviamente que o ABC/UMinho tem todo o favoritismo nes-
ta partida, mas vamos dar o nosso melhor para tentar complicar ao
máximo a vida do ABC”, considerou o treinador dos fafenses, lembrando que este é um jogo a eliminar e que por isso há
sempre a esperança, por muito pequena que seja, de conseguir concretizar uma das surpresas da competição: “toda a
gente sonha em ser uma das surpresas da Taça de Portugal, mas temos os pés bem assentes na terra e sabemos que pa-
ra tal acontecer temos que fazer um jogo de excelente nível e esperar que o ABC esteja num dia muito mau. Mas nin-
guém entra em campo derrotado e nós muito menos. Vamos dar o nosso melhor e tentar dificultar ao máximo”.

§AC Fafe

DR

José António Silva atribui total favoritismo ao ABC
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CONVOCATÓRIAA Selecção
Nacional de Juniores B Mascu-
lina de Andebol vai estagiar en-
tre os próximos 15 e 18 deste
mês, em Sangalhos, onde vão
decorrer sete sessões de treino
durante os quatro dias de pre-
paração. Os trabalhos vão de-
correr no Pavilhão de Sanga-
lhos e incluem um jogo de trei -
no, estando para o último dia
apenas marcado uma sessão
da parte da manhã.

Entre os 16 jogadores chama-
dos pelo seleccionador Nuno
Santos está o Diogo Oliveira, jo-
gador da Artística de Avanca.
David Sousa, Rui Ferreira, Mi-
guel Alves, Ruben Ribeiro, Dio -

go Silva e Leonel Fernandes (to-
dos do FC Porto), Gustavo Cap-
deville, Gonçalo Ribeiro e Ri-
cardo Ferreira (todos do Ben-
fica), José Barbosa e Luís Frade
(ambos do Águas Santas), João
Fernandes (AC Fafe), Francisco
Tavares (Sporting), José Rebelo
(Santo Tirso) e Rui Rolo (ABC)
são os outros convocados.

Atletas e equipa técnica, que
é composta pelos treinadores
Nuno Santos e Luís Monteiro,
pelo treinador de guarda-redes
Pedro Vieira, pelo fisioterapeuta
Marco Mendes e, ainda, o mé-
dico Philippe Botas, concen-
tram-se na manhã do dia 15
(domingo), na estação de Aveiro
da CP, seguindo para Sangalhos,
onde vão estar em estágio até
ao dia 18 (quarta-feira).|

Sangalhos recebe estágio
da Selecção de Juniores B

Andebol
Masculinos

Diogo Oliveira mereceu a confiança de seleccionador nacional

ARQUIVO
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Iniciados de do Andebol Clube 
de Lamego vencem na Guarda

Uma vitória pela diferença mí-
nima (32-31) marcou a deslo-
cação do Andebol Clube de La-
mego ao reduto do Instituto
Politécnico da Guarda, mas a
equipa do Douro Sul não fez
um bom jogo. 

Os lamecenses entraram
apáticos no jogo, com uma de-
fesa vulnerável, não conse-
guindo ganhar a vantagem no

marcador que pretendiam,
face à diferença de qualidade
das duas equipas. Ainda assim,
ao intervalo venciam por três
golos de diferença.

A entrada na segunda parte
não foi bem conseguida, o que
permitiu à equipa adversária
aproximar-se no marcador e
chegar à liderança do mesmo.
Contudo, alguns contra-ata-
ques e ataques rápidos da
equipa do Andebol Clube de
Lamego permitiram a revira-

volta no marcador, terminando
o jogo com a vitória pela mar-
gem mínima.

O Andebol Clube de Lamego,
utilizou neste encontro Guedes,
Daniel, João Nuno, Lapa, Carli-
tos, André Coruche, Dio go, An-
tónio, Luís Marques e Ruca.

Este fim-de-semana realiza-
se a última jornada do cam-
peonato regional com a des-
locação a Viseu para defrontar
o Académico, pelas15h00 de
sábado. |

Andebol
Campeonato Regional
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A força
dos petrodólares

No passado dia 1 deste mês, no Qatar, terminou a 24.ª 
edição do Campeonato do Mundo de Andebol Masculino. 
O Qatar terminou o anterior Campeonato no 20.º lugar. 
Dois anos depois, disputou a final, após ter derrotado a 
Polónia, na meia-final. A seleção anfitriã tornou-se assim 
a primeira equipa não europeia a apurar-se para o jogo de 
atribuição do título mundial, que discutiu com a França 
(eliminou a ex-campeã Espanha na ½ final).

A equipa asiática iniciou o Mundial com expectativas de 
conseguir a sua melhor participação de sempre, dado o 
enorme investimento que fez onde se inclui um seleciona-
dor campeão mundial e dez naturalizados no plantel, sete 
dos quais de origem europeia, mas ninguém imaginava 
que chegasse tão longe. O guarda-redes Danjel Saric 
(FC Barcelona) voltou a ser determinante para o Qatar, 
ao efetuar defesas, impossíveis e no ataque a equipa foi 
liderada pelo central Kamalaldin Mallash, Rafael Capote 
(cubano) e Zarko Markovic (montenegrino) com exibições 
de encher o olho. 

Nesta 24.ª edição, a final não teve, pela primeira vez, 
duas equipas 100% europeias, mas um dos finalistas 
foi um cliente habitual, a França. Thierry Omeyer, um 
dos três do plantel gaulês que já ganhou o prémio de 
melhor do mundo – os outros são Nikola Karabatic e 
Daniel Narcisse – defendeu quase metade dos remates 
dos adversários e lançou as bases para o triunfo da sua 
equipa. Com a vitória da final de domingo, a seleção gaulesa 
é a primeira a ganhar cinco Mundiais, separando-se da 
Suécia e da Roménia. Deste modo ficou no seu historial 
com, simultaneamente, os três títulos mais importantes: 
europeu, mundial e olímpico.

Abordando a seleção do Qatar, que fez história para 
os anais do andebol mundial, devo dizer que o segredo 
deste sucesso está, em primeiro lugar, na escolha do 
selecionador espanhol Valero Ribera, que levou a Espanha 
ao título mundial em 2013, e depois à escolha meticulosa 
dos jogadores a naturalizar, preparando muito bem este 
campeonato. Este técnico espanhol era o atual campeão 
mundial, contando a equipa com 3 montenegrinos (Jovo 
Damjanovic; Goran Stojanovic e Zarco Markovic), 2 bós-
nios (Danjel Saric e Eldar Memisevic) e 1 espanhol (Borja 
Vidal), 1 cubano (Rafael Capote), 1 tunisino, 1 egípcio, 
1 francês, 7 qataris (10 estrangeiros em 17 atletas). É 
isso mesmo?

Curiosidades: O cubano (Rafael Capote) aproveitou os 
Jogos Pan Americanos, no Brasil, e ficou. O francês foi 
campeão mundial pela França em 2011! O egípcio foi 
campeão mundial pelo seu país no Beach Handball (2004). 
Danjel Saric, guardião bósnio, que é do Barcelona, declarou 
que não fica nem mais um dia no país, depois de acabar 
o mundial (um cidadão qatari para o mundial, apenas).

Tudo pago a peso de ouro pelos petrodólares e só para 
que não restem dúvidas digo que o espanhol, Borja Vidal, 
por exemplo cobrou 40 mil euros pela naturalização e tem 
um ordenado mensal de 13 mil euros. Já os montenegrinos, 
Eldar Memisevic e Goran Stojanovic, recebem por mês 39 
mil euros. Foi ainda revelado que cada jogador do Qatar 
recebeu por cada vitória 90 mil euros e se chegassem a 
campeões mundiais estava reservado um prémio, para 
a equipa, de 5 milhões de euros! Não sendo futebol não 
é brincadeira nenhuma, por isso salientamos quanto não 
valem os petrodólares e a sua força! 

OPINIÃO

LUÍS COVAS
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AVELINO LIMA

Ricardo Pesqueira (à esquerda) e Carlos Resende querem retifi car erros diante do AC Fafe

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho sofreu, 
quarta-feira à noite, no re-
duto do Passos Manuel, 
uma derrota inesperada 
e que deixa marcas (os 
academistas já não podem 
chegar ao segundo lugar).

Segue-se, amanhã, em 
Fafe, diante da turma lo-
cal, uma partida relativa 
aos oitavos de final da 
Taça de Portugal.

Carlos Resende, técnico 
dos academistas, conver-
sou com os jornalistas an-
tes do primeiro treino pós-
-Passos Manuel, tendo re-
velado o que iria partilhar 
com o grupo.

«Os problemas são fa-
cilmente identificáveis. De 
facto, não tivemos bem, em 
vários setores, a começar 
pela defesa. Mas não po-
demos esquecer que, num 
jogo em que o guarda-re-

des, com todo o respeito, 
é do Passos Manuel, teve 
um aproveitamento de 50 
por cento. E muitos rema-
tes não foram à baliza. E, 
diga-se, o resultado só não 
foi mais volumoso porque 
alguns dos nossos atletas 
têm uma qualidade indivi-
dual muito acima da mé-
dia», destacou o técnico, 
olhando, de seguida, para 
o embate com o AC Fafe.

«Segue-se o jogo em Fafe 

e, como sabem, os jogos 
estão sempre ligados. Este 
é um adversário de um 
campeonato inferior, que 
joga em casa mas temos 
obrigação de vencer. E se 
no Passos Manuel, que é 
uma equipa que atravessa 
dificuldades, tivemos pro-
blemas, podemos voltar a 
ter se não encararmos este 
jogo com o máximo de se-
riedade», vincou.

«Esforço total antes, 
durante e também 
depois do treino»

Carlos Resende lançou 
um sério aviso. «Temos 
de dar tudo antes, duran-
te e após o treino. Por-
que só assim evitaremos 
surpresas. E, nestas pro-
vas, as surpresas pagam-
-se caras», atirou, concor-
dando que a derrota com 
Passos Manuel constituiu 
«um sério aviso».

«Devemos aprender até 
nas vitórias, mas é nas 
derrotas que se aprende 
mais. Temos todos de ti-
rar ilações. Mas nas der-
rotas tendemos a ser mais 

Apagar má imagem em Fafe
O LAMENTO DE RICARDO PESQUEIRA

«Derrota com Passos Manuel 
pode fazer muita diferença 
se chegarmos às meias»

Ao lado de Carlos Resende na conferência de Im-
prensa que serviu para fazer a antevisão do jogo de 
manhã, a partir das 18h00, com o AC Fafe, esteve 
Ricardo Pesqueira, que alinhou pelo mesmo diapasão 
do técnico da turma academista.

«Concordo com o Carlos (Resende) quando ele diz 
que podemos tirar ilações nas derrotas e nas vitórias. 
A derrota de ontem (quarta-feira) com o Passos 
Manuel pode sair-nos muito cara. Tínhamos como 
objetivo chegar ao segundo lugar e, agora, isso já 
não é possível. E isso pode fazer a diferença daqui 
a algumas semanas se, como espero, chegarmos 
às meias-finais, porque o jogo ímpar será fora de 
casa. Resumindo, todo o grupo vai assumir a derrota 
com o Passos Manuel como uma grande lição, por 
vários fatores. Esperamos dar uma boa resposta 
já no próximo jogo, porque é um jogo de tudo ou 
nada», referiu o pivot.

«Queremos dar uma boa resposta. Continuo a ad-
mirar os meus colegas como homens, desportistas e 
atletas da mesma maneira. Admiro-os agora, depois 
de termos perdido com o Passos Manuel, como os 
admirava no domingo passado após termos venci-
do o Benfica. Queremos vencer o AC Fafe sábado 
(amanhã) para voltarmos à normalidade. Queremos 
vencer, porque essa é a nossa imagem», finalizou.

ABC/UMINHO JOGA AMANHÃ PARA A TAÇA DE PORTUGAL

ABC, se 
chegar às meias no campeonato, per-de a vantagem de fa-zer jogo ímpar em 

casa

minuciosos com as coisas 
que correram bem e me-
nos bem. As derrotas são, 
por norma, maiores fenó-
menos de aprendizem, por-
que somos mais minucio-

sos na análise do que cor-
reu bem e menos bem. As 
derrotas constituem, nor-
malmente, maiores fenó-
menos de aprendizagem», 
finalizou.
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ANDEBOL

Brincandebol 
em São Sebastião

O Gabinete Técnico da Associação 
de Andebol da Ilha Terceira leva a 
efeito amanhã, sábado, dia sete de 
fevereiro, no pavilhão do comple-
xo desportivo da escola Francisco 
Ferreira Drummond, na Vila de São 
Sebastião, no período compreendi-
do entre as 10:00 e as 11:00, o III 
Encontro de Miniandebol designa-
do Brincandebol.
Sublinhe-se, a propósito, que o 
Brincandebol constitui uma festa 
de animação sócio desportiva para 
crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de 
idade e está integrado no projeto 
da Direção Regional do Desporto 
denominado “Escolinhas do Des-
porto”.
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A10Promoção e prática do Andebol para formação dos jovens do concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2015

Meio: Jornal Alpiarcense Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a207b09

 
Município de Chamusca assina Protocolo com Federação de Andebol de Portugal O Município da
Chamusca assinou no passado dia 30 de Janeiro um protocolo com a Federação de Andebol de
Portugal, a Associação de Andebol de Santarém cujo principal objetivo é promover modos de vida
saudável através da prática desportiva, dando a conhecer mais uma modalidade até então pouco
divulgada no concelho. Também o Agrupamento de Escolas da Chamusca (AEC) assinou protocolo com
as entidades em questão. Segundo Cláudia Moreira, vereadora responsável pelo pelouro do Desporto
".é fundamental que se criem condições para que as crianças e jovens do concelho tenham acesso a
uma oferta desportiva diversificada. O incentivo à atividade desportiva é determinante na modelação
da personalidade e no desenvolvimento de competências sociais das crianças." Já Paulo Queimado,
Presidente da Câmara Municipal acrescenta que "esperamos que este seja mais um passo no sentido
de dotar as associações do concelho com os apoios técnicos necessários para que possam melhorar a
qualidade da sua oferta. Na atual conjuntura é fundamental que se unam sinergias na prossecução de
uma melhor qualidade de vida para as nossas populações".
 
 

Página 10



A11Chamusca assinou protocolo para desenvolver andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2015

Meio: Rede Regional Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=706d61b3

 
sexta, 06 fevereiro 2015
 
 A Câmara Municipal da Chamusca, a Federação de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol de
Santarém assinaram um protocolo para a promoção e fomento da prática desta modalidade desportiva
no concelho.
 
 Sendo um desporto pouco praticado no concelho, o andebol vai passar a ser uma das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC's) nos estabelecimentos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas da
Chamusca, que também aderiu a este protocolo.
 
 Segundo a vereadora responsável pelo pelouro do desporto, Cláudia Moreira, "é fundamental criar
condições para que as crianças e jovens do concelho tenham acesso a uma oferta desportiva
diversificada".
 
 "Esperamos que este seja mais um passo no sentido de dotar as associações do concelho com os
apoios técnicos necessários para que possam melhorar a qualidade da sua oferta", disse o presidente
de Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, durante a assinatura do protocolo, frisando que "na atual
conjuntura, é fundamental que se unam sinergias na prossecução de uma melhor qualidade de vida
para as nossas populações".
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A12   
RTP Açores - Telejornal

Açores

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: RTP Açores - Telejornal Açores

 
ID: 57826082

 
05-02-2015 08:28

Taça de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=ae9e8a37

 
O Sporting da Horta recebe sábado o Sporting Clube de Portugal. O jogo é relativo aos oitavos de final
da Taça de Andebol.
 
 
 
Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2015-02-05 00:04
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A13Xico Andebol arrasado em casa pelos Dragões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-02-2015

Meio: ComUM Online Autores: João Quesado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ecb3236

 
O Xico Andebol foi ontem derrotado pelo FC Porto por uns impressionantes 23-39, a favor dos
visitantes, num jogo a contar para 20ª jornada do campeonato nacional de andebol. O jogo foi
dominado de início ao fim pelos Dragões, que nunca deram oportunidade de resposta aos
vimaranenses, que os perseguiam no marcador sempre de longe. Daymaro Salina marcou oito golos, e
Mick Schubert e Miguel Martins mais cinco cada, fugindo rapidamente à defesa do Xico. Os portistas
somam agora 58 pontos na liderança, enquanto o Xico Andebol somou a 19ª derrota e defronta o
Santo Tirso na próxima jornada.
 
 Fevereiro 5, 2015
 
Joao Quesado
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Andebol
ABC cede cinco atletas
à selecção regional
Francisco Silva, Rui Ferreira, José Macedo, João Pontes e Rafael Peixoto
são os cinco atletas do ABC que estão convocados para um treino entre a
selecção regional masculina do Porto e a selecção regional masculina de
Aveiro. Os jogos terão lugar no Pavilhão de Crestins (Maia), pelas 19 ho-
ras, na próxima segunda-feira.

§modalidades
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COLÓQUIO
| Redacção | 

No âmbito da XVIII edição dos
Troféus Desportivos ‘O Minho-
to’ e em colaboração com o mu-
nicípio de Amares, vai decorrer,
no próximo dia 11 de Fevereiro
(quarta-feira), um colóquio su-
bordinado ao tema ‘O Desporto
como contributo à valorização
humana’. O colóquio tem como
objectivo enaltecer o desporto,
os atletas, as colectividades e en-
tidades que diariamente garan-
tem o acesso à prática de diver-
sas modalidades, envolvendo a
população e ajudando a cons-
truir uma sociedade mais saudá-
vel.

O colóquio vai ter lugar na Es-
cola Secundária de Amares,  a
partir das 14.30 horas, com en-
trada livre, e destinado a todos
os interessados pela prática des-
portiva e o seu impacto na socie-
dade. Terá como oradores convi-
dados participantes activos no
fenómeno desportivo (atletas e
treinadores) que pelo seu desem-
penho e saber, contribuem para
consolidar o desporto no seu
mais elevado conceito de com-
petição, associado a uma forma
de estar saudável e correcta da
vida e, simultaneamente, promo-
vendo e estimulando os valores
desportivos da região.

Assim, os oradores serão:
Adriano Paço (voleibol ) - atle-

ta, do Vitória de Guimarães, com
93 internacionalizações AA em
representação de Portugal, tendo

sido já premiado com o troféu  O
Minhoto em 1998.

Leonel Correia (canoagem) -
atleta internacional A, do CN
Prado, em representação de Por-
tugal integrou o Projecto Olím-
pico Pequim 2008 e Londres
2012; medalha de prata na Taça
do Mundo (08), tendo sido já
premiado com o troféu no ano
de 2000.

Manuel Vieira (desporto ada-
ptado - atleta da APD Braga,
campeão nacional em cadeira de

rodas nas modalidades de atle-
tismo, basquetebol e andebol, no
que é caso praticamente único
no país.

Luís Cameira (natação), trei-
nador principal do SC Braga,
responsável pelos inúmeros atle-
tas internacionais e campeões
nacionais dos arsenalistas.

Professor Neca (futebol) –
treinador com uma carreira de
34 anos e inúmeros títulos em
países como Portugal, Kuwait,
Canadá, Burkina Faso e Índia.

É previsível ainda a presença
de um futebolista profissional do
Sporting Clube de Braga.

‘O Minhoto’ – Troféus Despor-
tivos tem vindo a desenvolver ao
longo dos anos, um ciclo de co-
lóquios em diferentes locais dos
distritos de Braga e Viana do
Castelo, com temáticas distintas
e várias acções que envolveram
a presença de dezenas de des-
portistas minhotos, permitindo
ao público, jovem em particular,
o contacto directo com despor-
tistas de grande sucesso, a parti-
lha das suas experiências, suas
dificuldades, vitórias e anseios.

A XVIII edição, gala de atri-
buição dos prémios relativos ao
ano 2014, realiza-se no próximo
dia 2 de Março, em Amares.

Troféus desportivos ‘O Minhoto’ 
promovem colóquio em Amares
O DESPORTO COMO CONTRIBUTO À VALORIZAÇÃO HUMANA é o tema do colóquio a realizar, na
Escola Secundária de Amares, na próxima quarta-feira (11 de Fevereiro), no âmbito da XVIII edição dos
Troféus Desportivos ‘O Minhoto’,  numa parceria conjunta com o município amarense. Entrada é livre.

DR

Professor Neca é um dos oradores do colóquio

Oradores já confirmados
pela organzação no
colóquio:
* Adriano Paço, atleta de
voleibol do Vitória SC;
* Leonel Correia, atleta de
canoagem do CN Prado;
* Manuel Vieira, atleta do
desporto adaptado da
equipa da APD de Braga;
* Luís Cameira, treinador
da natação do SC Braga;
* Professor Neca, treinador
de  futebol;

+ mais
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ANDEBOL
| Redacção | 

OABC/UMinho saiu der-
rotado no duelo de on-
tem com o Passos Ma-

nuel, hipotecando as possi-
bilidades de chegar ao segundo
lugar na fase regular do campeo-
nato. Num jogo em que o favori-
tismo até pendia para os braca-
renses, eis que a surpresa acon-
teceu. A formação do Passos
Manuel garantiu o triunfo por
28-26, fruto de uma segunda
parte em que o rendimento do
ABC quebrou, por consequência
das exclusões de Hugo Rocha,.
Diogo Branquinho e ainda Nuno
Grilo. 

O ABC até iniciou a partida da
melhor forma e chegou ao inter-
valo em vantagem (13-14). Pe-

dro Sequeira, do lado do Passos
Manuel, e Nuno Grilo, do lado
do ABC foram os melhores mar-
cadores, ambos com oito golos. 

Com dois jogos, ainda, para
disputar nesta primeira fase do
campeonato o ABC/UMinho fi-
cou mais distante do Sporting e
colocou em causa a possibilida-

de de chegar à vice-liderança na
competição. A equipa orientada
por Carlos Resende ainda tem
dois testes de fogo até ao final
desta fase. Recebe o Belenenses
e joga fora com o Sporting da
Horta. Já os ‘leões’ têm de medir
forças com o líder, FC Porto e
Xico Andebol. 

Derrota inesperada
do ABC/UMinho
SURPRESA na 20.ª jornada do campeonato da Divisão Nacional, com 
o ABC/UMinho a sair derrotado no duelo com o Passos Manuel.

DR

Ricardo Pesqueira, atleta do ABC/UMinho, apontou dois golos no jogo de ontem

PASSOS MANUEL, 28
Alexandre Moura, Carlos Lopes, Júlio
Santos, Pedro Sequeira (8), Belone
Moreira (4), Ângelo Monteiro, Hugo
Fernandes (4), João Chen, David Piedade
(1), David Pinto (5), Ricardo Barrão (2),
João Ferreira (4), Miguel Ferreira, Diogo
Lopes e João Gomes.
Treinador: João Henriques.

ABC/UMINHO, 26
Humberto Gomes e Bruno Dias; Fábio
Vidrago, Hugo Rocha (2), Pedro Seabra
(2), Diogo Branquinho (1), David Tavares
(4), Ricardo Pesqueira (2), João Gonçalves,
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (8), João
Pinto (4) e Gabriel Teca (1).
Treinador: Carlos Resende.
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Ao intervalo: 1-1

ANDEBOL 1
JORNADA 20

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Porto 58 20 19 0 1 622 460 9 0 1 322 230 10 0 0 300 230
2. Sporting 54 20 16 2 2 625 508 8 0 2 299 262 8 2 0 326 246
3. ABC/UMinho 51 20 15 1 4 627 519 8 0 2 332 274 7 1 2 295 245
4. Benfica 49 20 14 1 5 596 502 7 1 2 307 250 7 0 3 289 252
5. Ag. Santas 40 20 9 2 9 556 515 6 1 3 289 259 3 1 6 267 256
6. Madeira SAD 39 20 8 3 9 504 524 5 1 4 254 268 3 2 5 250 256
7. Sp. Horta 36 19 8 1 10 523 545 5 1 4 273 261 3 0 6 250 284
8. Passos Manuel 36 20 8 0 12 580 608 5 0 5 276 285 3 0 7 304 323
9. Belenenses 35 20 7 1 12 496 571 4 0 6 255 299 3 1 6 241 272

10. ISMAI 34 20 6 2 12 500 556 3 2 5 240 271 3 0 7 260 285
11. G. St. Tirso 23 19 2 0 17 452 625 2 0 7 214 281 0 0 10 238 344
12. Xico Andebol 21 20 0 1 19 489 637 0 1 9 246 323 0 0 10 243 314

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

G. St. Tirso-Sp. Horta (11 Fev.)

Xico Andebol, 23; Porto, 39

Sporting, 26; Madeira SAD, 22

P. Manuel, 28; ABC/UMinho, 26

Belenenses, 25; Ag. Santas, 42

Benfica, 23; ISMAI, 26

Xico Andebol - G. St. Tirso

Ag. Santas - Sp. Horta

ABC/UMinho - Belenenses

Madeira SAD - Benfica

Porto - Sporting

ISMAI - Passos Manuel Página 16



A17

  Tiragem: 11100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 11,14 x 19,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57804874 05-02-2015

Página 17



A18

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 17,01 x 16,22 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 57804261 05-02-2015

ABC derrotado
pelo Passos Manuel

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC

O ABC perdeu, ontem, 
no pavilhão do Passos Ma-
nuel, em Lisboa, por 28-26, 
em encontro da 20.ª jorna-
da do campeonato de an-
debol da primeira divisão, 
mas continua na terceira 
posição, embora agora a 

DM

PERDEU POR 28-26

quatro pontos de distân-
cia do segundo lugar, ocu-
pado pelo Sporting.

A perder por três go-
los ao intervalo (15-12), 
o ABC não conseguiu al-
terar o rumo dos aconte-
cimentos na etapa com-

plementar acabando por 
perder por dois golos de 
diferença.

Nuno Grilo, com oito 
golos, voltou a ser o me-
lhor marcador da equipa, 
seguido de David Tavares 
e João Pinto, com quatro 
cada um.

A equipa bracarense ali-
nhou e marcou: Humberto 
Gomes (Bruno Dias); Fá-
bio Vidrago, Hugo Rocha 
(2), Pedro Seabra (2), Dio-
go Branquinho (1), David 
Tavares (4), Ricardo Pes-
queira (2), João Pedro, 
Carlos Martins (1), Nuno 
Grilo (8), Nuno Rebelo 
(1), João Pinto (4) e Ga-
briel Teca (1).

Benfica perdeu
em casa

A jogar no seu pavilhão, 
o Benfica foi surpreendi-
do pelo Maia/ISMAI, com 

quem perdeu por 26-23, 
depois de ao intervalo es-
tar a vencer por 14-12. A 
derrota impediu o conjun-
to encarnado de subir ao 
terceiro lugar.

Águas Santas goleou 
Belenenses

Numa jornada comple-
tamente atípica, também 
o Águas Santas, do bra-
carense Paulo Faria, es-
teve em destaque ao go-
lear no pavilhão do Bele-
nenses por 42-25.

Também ontem, o FC 
Porto, a jogar em Guima-
rães, bateu o Xico por 39-
-23 e continua destacado 
no comando. O Sporting 
recebeu e bateu o Madei-
ra SAD por 26-22 e refor-
çou o segundo lugar.
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• Passos Manuel derrotou ABC
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A20David contra Golias e outras histórias do desporto à volta do globo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-02-2015

Meio: Euronews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e68c45d5

 
Neste 2.º número de Sports United, entre outros assuntos. Recordamos a final do Mundial de Andebol
masculino; Vamos encontrar os estudantes-atletas das Universíadas de Inverno; Revelamos as
qualidades necessárias para ser timoneiro no Remo. e muito mais. David contra Golias na final do
Mundial de Andebol O Qatar acolheu a 24.ª edição do Mundial de Andebol masculino e conjunto
anfitrião surpreendeu meio mundo ao alcançar a final.&gt;/b&gt; Mas, no jogo do título, os cataris
tiveram pela frente a França, umas das potências mundiais, que tem dominado a modalidade nos
últimos anos. A final foi um duelo ao estilo David contra Golias, mas desta vez o gigante levou a
melhor. O Qatar parou para assistir ao jogo. A selecção anfitriã surpreendeu tudo e todos ao garantir
pela primeira vez a presença no jogo do título e também a primeira medalha para um país não-
europeu nos mundiais. Empurrados pelos 15 mil espectadores nas bancadas, os cataris deram muita
luta aos gauleses, mas no final, a experiência internacional veio ao de cima e a França conquistou pela
quinta vez o campeonato do mundo, um recorde. 25-22, o marcador a favor dos franceses, que
também unificaram os títulos, juntando o ceptro mundial aos que já detinham a nível olímpico e
europeu. 'Socceroos vs. Taegeuk Warriors na final da Taça da Ásia Pela primeira vez, a Taça da Ásia
foi disputada fora do continente. A Austrália recebeu a 16.ª edição do evento e, depois de ter perdido
a final de 2011 para o Japão, voltou a jogar para o título, desta vez em casa. Os 'socceroos' tiveram
pela frente a Coreia do Sul, que queria acabar com um jejum de títulos já com 55 anos. 76 mil
espectadores encheram o Estádio Austrália, em Sydney, para a final da Taça da Ásia. Frente a frente,
a selecção anfitriã e uma Coreia do Sul em busca de um título que lhe foge há mais de meio século.
[embedded content] Massimo Luongo colocou os 'socceroos' na frente no final da primeira parte.
Quando a Austrália se preparava para celebrar, banho de água fria: Son Hyeung-min marcou já nos
descontos e obrigou ao prolongamento. A Coreia do Sul ainda sonhou com o terceiro título na Taça da
Ásia, depois de ter vencido as duas primeiras edições da competição, mas foi o suplente James Troisi
que acabou por dar o primeiro título asiático à Austrália, nove anos depois de os 'socceroos' se terem
juntado à confederação do mais populoso continente do mundo. A escala em Miami da Taça do Mundo
de Vela É como um pentatlo olímpico para velejadores. A Taça do Mundo de Vela passa por cinco
planos de água à volta do mundo antes da grande final em Abu-Dhabi. A segunda escala teve lugar na
Baía de Biscayne, em Miami, nos Estados Unidos.&gt;/b&gt; 10 classes olímpicas de vela entraram em
acção ao largo de Miami. Na competição feminina da classe 470, as neozelandesas, Jo Aleh e Polly
Powrie, campeãs olímpicas, chegaram à última regata já com a medalha de ouro garantida e
acabaram por ser quartas nas derradeiras viragens de bordo. A vitória na classe Finn masculina
também já estava decidida à partida para a derradeira regata. Nos últimos 18 meses, o britânico Giles
Scott só tem conhecido o sabor da vitória. [embedded content] A Taça do Mundo vai agora soltar
amarras em Melbourne, na Austrália. Universíadas de Inverno As Universíadas são como uns Jogos
Olímpicos para estudantes universitários. O evento multidesportivo é organizado pela Federação
Internacional do Desporto Universitário (FISU). Desde 1959, as Universíadas alternam anualmente
entre desportos de inverno e de verão. 2015 é ano de Universíadas de Inverno. Olhamos agora à lupa
o evento que junta mais de 1500 estudantes-atletas que competem em 11 modalidades divididas em
68 disciplinas. Este ano, a competição tem lugar em dois países: Eslováquia e Espanha. Deixamos os
livros de lado por alguns momentos, é tempo de praticar desporto. [embedded content] A parte
eslovaca das Universíadas já terminou. Os estudantes-atletas russos assumiram rapidamente o
comando da tabela de medalha conquistando 3 de ouro nos Saltos de Esqui. O Biatlo proporcionou-
lhes mais 4 e os russos ainda conquistaram 7 dos 9 títulos em liça no Esqui de Fundo. No total, a
visita às neves eslovacas valeu 39 medalhas à Rússia, das quais 14 foram de ouro. Seguiram-se
Cazaquistão e Polónia com 7 títulos cada. As Universíadas já estão entretanto na região de Granada ,
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em Espanha, para mais 7 desportos, entre os quais o Esqui Alpino, o Curling e o Hóquei no Gelo.
[embedded content] O que faz o timoneiro no remo Já se interrogou quem é aquele pequeno
personagem nas embarcações de remo, que não rema mas grita muito? Hoje damos-lhe a resposta.
Vamos conhecer melhor o trabalho do timoneiro numa equipa de remo. É mais uma edição do
desporto visto por dentro, desta vez dedicada a estes heróis muitas vezes anónimos, que nos falaram
das suas funções, na primeira pessoa. Veja o vídeo no topo da página. Agenda Sports United Na
próxima semana, zarpamos de Sanya, na China, rumo a Auckland, na Nova Zelândia. Soltamos as
amarras para a quarta etapa da Ocean Race. Pedalamos até ao Dubai, onde a Astana apresenta a
equipa de ciclismo profissional para a temporada 22015. E vamos a galope até Bordéus, em França,
onde tem lugar mais uma etapa da Taça do Mundo de Saltos da Federação Equestre Internacional
(FEI). Emoções fortes Ansiedade, fúria, alegrias e desilusão são algumas das emoções que o desporto
provoca em atletas e adeptos. Terminamos a edição com imagens que reflectem isso mesmo:
emoções. E houve muitas quando o australiano Cadel Evan pendurou a bicicleta profissional. A
despedida do homem que chegou a vencer a Volta a França foi feita em casa, na Austrália, no meio de
muitos amigos e companheiros.
 
 05/02 19:03 CET
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A22Juvenis de andebol de Moimenta da Beira ´lutam´ para ser campeões nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-02-2015

Meio: Farol da Nossa Terra.net

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aff8a210

 
- Thursday, 5 February 2015 -
 
 A equipa de juvenis masculinos de Andebol, da Escola Prática de Andebol (EPA) de Moimenta da
Beira, apurou-se para a 2ª fase do campeonato nacional da modalidade, época 2014/2015. O feito foi
alcançado depois da formação de Moimenta ter conseguido classificar-se em 3º lugar na sua série (1ª
fase), apenas atrás do Futebol Clube do Porto e dos Carvalhos, e à frente de equipas como o Espinho,
Infesta, Boavista e Gondomar.
 
 Na 2ª fase os jogadores moimentenses integram uma série ainda mais poderosa, constituída pelas
formações do ABC de Braga 'A', Futebol Clube do Porto, Águas Santas, Francisco de Holanda e
Carvalhos. Passarão à fase seguinte os dois primeiros classificados.
 
 "Está tudo em aberto e tudo pode acontecer. Vamos jogar para ser campeões nacionais", diz Jorge
Proença, presidente da direcção da Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira.
 
 O calendário dos jogos da 2ª fase começa já este sábado, 7 de fevereiro, às 14 horas, com a
deslocação de Moimenta aos Carvalhos. Seguem os jogos Moimenta-FCP (21 de fevereiro, ás 15
horas); ABC de Braga-Moimenta (28 fev. às 12 horas); Moimenta-Francisco de Holanda (7 de março,
às 12 horas); Águas Santas-Moimenta (14 de março às 15h15); Moimenta-Carvalhos (21 de março,
12 horas); FCP-Moimenta (28 de março, às 12 horas); Moimenta-ABC de Braga (11 de Abril às 15
horas); Francisco de Holanda-Moimenta (18 de abril às 15 horas); e Moimenta-Águas Santas (25 de
abril às 15 horas).
 
 .
 
(Gabinete de Comunicação CMMB)
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A23Blatter avisa: o futebol não será como o andebol - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-02-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9cff32c

 
O presidente da FIFA, Sepp Blatter, refere na revista do organismo, que no futebol nunca existirá uma
seleção como a que o Catar apresentou no recente Mundial de andebol.
 
 Sepp Blatter garante, num artigo que assina na revista da FIFA, que o futebol nunca verá uma
seleção como a que o Catar apresentou no Mundial de andebol, "composta quase só por jogadores
naturalizados. As regras da FIFA não o permitem".
 
 O presidente da FIFA, organismo que atribuiu ao Catar a organização do Mundial'2012, explicou que
no futebol "qualquer jogador que já tenha participado num jogo oficial de seleções não pode
representar outro país, exceto se nunca vestiu a camisola da seleção principal".
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Em partida da 20.ª jornada do "na-
cional" da I divisão masculina de an-
debol, o Madeira SAD perdeu ontem
na deslocação ao reduto do Sporting,
por 26-22. Ao intervalo a formação in-
sular perdia já, então por 12-8, conse-
guindo uma meritória igualdade (14-14)
na segunda metade. Pese a derrota,
praticamente nada se altera no cenário
da equipa orientada por Paulo Fidalgo,
que está já apurada para o play-off final,
que irá decidir o título nacional. 
Até final desta fase, o Madeira SAD

irá ainda defrontar o Benfica – no pró-
ximo dia 18 –, no Funchal, "fechando-
a" com uma deslocação ao pavilhão do
Passos Manuel (no dia 25). 
Ante os "leões", Hugo Lima, com sete

golos, foi o melhor concretizador dos
insulares. Nuno Silva e Sérgio Rola,
cada qual com quatro golos, seguiram-
se nessa lista. Leandro Nunes (2), João
Mendes (2), José Azevedo (2) e Daniel
Santos (1) apontaram os restantes golos
dos madeirenses.

David Spranger

Madeira SAD perde com o Sporting

JM
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Andebol Maria
Pereira estreia-se com
5 golos em França 

Não podia ter corrido melhor, a
estreia de Maria Pereira no
andebol francês. A ex-jogadora do
Colégio João de Barros contribuiu
com cinco golos para a vitória do
HAC Handball sobre o Stella St-
Maur, por 33-28. A equipa da
jogadora de Calvaria, Porto de
Mós, chegou ao intervalo a perder
por 12-17, mas uma segunda parte
de luxo permitiu a reviravolta,
que colocou a equipa de Le Havre
nas meias-finais da Taça de
França.
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A26Andebol: FC Porto reforça-se com ex-Barcelona | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-02-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5d874c1d

 
O FC Porto anunciou esta terça-feira contratação do andebolista checo Michal Kasal. O jogador de 21
anos chega do RK Celje, da Eslovénia, depois de ter representado o Barcelona durante duas
temporadas. Mais artigos: Andebol: Benfica iguala ABC no terceiro lugar Andebol: Qatar faz história e
está na final do Mundial
 
 3 de Fevereiro às 20:24
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A27Andebol: França campeã do mundo | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-02-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=60c99192

 
A França é campeã do mundo de andebol pela quinta vez. Os Bleus venceram na final, este domingo,
o Qatar, seleção anfitriã, por 25-22. A Polónia arrecadou o bronze ao bater a Espanha por 29-28, após
prolongamento. Mais artigos: Mundial de andebol: Qatar é a primeira seleção asiática nas meias-finais
Kobe Bryant operado: nove meses de recuperação
 
 1 de Fevereiro às 17:59
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A28Juvenis de Andebol de Moimenta da Beira ´lutam´ para ser campeões nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-02-2015

Meio: ViseuMais.com Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ec7f966

 
5 Fevereiro, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 A equipa de juvenis masculinos de Andebol, da Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira
(EPA), apurou-se para a 2ª fase do campeonato nacional da modalidade, época 2014/2015. O feito foi
alcançado depois da formação de Moimenta ter conseguido classificar-se em 3º lugar na sua série (1ª
fase), apenas atrás do Futebol Clube do Porto e dos Carvalhos, e à frente de equipas como o Espinho,
Infesta, Boavista e Gondomar.
 
 Na 2ª fase os jogadores moimentenses integram uma série ainda mais poderosa, constituída pelas
formações do ABC de Braga 'A', Futebol Clube do Porto, Águas Santas, Francisco de Holanda e
Carvalhos. Passarão à fase seguinte os dois primeiros classificados.
 
 "Está tudo em aberto e tudo pode acontecer. Vamos jogar para ser campeões nacionais", diz Jorge
Proença, presidente da direcção da Escola Prática de Andebol de Moimenta da Beira.
 
 O calendário dos jogos da 2ª fase começa já este sábado, 7 de Fevereiro, às 14 horas, com a
deslocação de Moimenta aos Carvalhos. Seguem os jogos Moimenta-FCP (21 de Fevereiro, ás 15
horas); ABC de Braga-Moimenta (28 Fevereiro, às 12 horas); Moimenta-Francisco de Holanda (7 de
Março, às 12 horas); Águas Santas-Moimenta (14 de março às 15h15); Moimenta-Carvalhos (21 de
Março, 12 horas); FCP-Moimenta (28 de Março, às 12 horas); Moimenta-ABC de Braga (11 de Abril às
15 horas); Francisco de Holanda-Moimenta (18 de Abril às 15 horas); e Moimenta-Águas Santas (25
de Abril às 15 horas).
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IPG Guarda 31 – AC Lamego 32

Neste fim de semana o Andebol Club de Lamego ape-
nas teve em competição o escalão de iniciados, que se 
deslocaram à Guarda para defrontar a equipa local.

A equipa de Lamego entrou apática no jogo, com uma 
defesa vulnerável, não conseguindo ganhar a vantagem 
no marcador que pretendia e que corresponde à diferença 
de qualidade das duas equipas. Ao intervalo vencia por 3 
golos de diferença.

A entrada na segunda parte não foi bem conseguida, o 
que permitiu à equipa adversária aproximar-se no marcador 
e chegar à liderança do jogo. Contudo, alguns contra-ata-
ques e ataques rápidos da equipa de Lamego permitiram 
a reviravolta no marcador terminando o jogo com a vitória 
pela margem mínima.

Andebol Club de Lamego: Guedes, Daniel, João 
Nuno, Lapa, Carlitos, André Coruche, Diogo, António, Luís 
Marques e Ruca.

Treinadores: Tiago Oliveira e Luís Machado
Diretores: Carlos Pereira e Rui Sérgio

No próximo fim de semana realiza-se a última jornada 
do Campeonato Regional com a deslocação a Viseu para 
defrontar o Académico às 15:00h.

Andebol Club Lamego

Andebol Club de Lamego - Iniciados

Vitória pela diferença mínima 
com exibição pobre!
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n O andebol está a “renascer” no 
concelho de Santiago do Cacém, 
fruto de uma parceria que junta a 
Câmara Municipal, o Agrupamen-
to Escolar e o Juventude Atlético 
Clube. O projecto conta com o 
apoio da Federação de Andebol de 
Portugal e prevê a dinamização da 
modalidade nas escolas, no senti-
do de cativar os mais novos para a 
sua prática.

“Conheço bem o andebol, eu 
próprio pratiquei, como federado, 
duas épocas em Alvalade, de onde 
sou natural. Tenho um carinho es-
pecial por este desporto porque o 
pratiquei”, revela ao “SW” o autar-

ca Álvaro Beijinha, elogiando e ga-
rantido apoio à iniciativa do JAC. 
“A autarquia está ‘de corpo e alma’ 
no apoio a esta iniciativa”, afiança.

Andebol está a “renascer”
em Santiago do Cacém

// projecto

Página 30



A31

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57804611 29-01-2015

Boavista FC, 30
Sanjoanense/Mário Rui, 30

Jogo na Escola Fontes Pereira de Melo, 
Porto.
Árbitros: Nuno Marques e João Correia.
Boavista: Tiago Amorim, Tiago Nunes, 
Roberto Ferreira, Ivo Ribeiro, Tiago Rodri-
gues, Pedro Santos, Pedro Almeida, João 
Carvalho, Alberto Silva, João Domingues, 
Fábio Santos, Nuno Serra, Vítor Pereira, 
Diogo Rodrigues, Daniel Batista, Ricardo 
Soares.
Treinador: Evaristo Ribeiro.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António 
Brandão, Hélder Fonseca, Hélder Santos, 
Eduardo carneiro, Xavier costa, Hugo Ter-
ra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho, Emanuel 
Silva, Pedro Amorim, Fábio Fernandes, 
Bruno Pinho, Eduardo Pereira, Ricardo 
Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Ao intervalo: 12-15.

A deslocação ao recinto do 
Boavista era um jogo importante 
para a Sanjoanense, que em 
caso de vitória no Bessa poderia 
reduzir para apenas três pontos 
a distância para o terceiro classi-
ficado, já que  o Fafe AC cedeu, 
em casa, perante o Avanca. 

O Boavista, bastante mo-
tivado, apresentou uma equipa 
com alguns reforços de início de 

ano, assim como um novo treina-
dor. Ainda assim, os alvinegros 
não se retraíram e entraram com 
vontade de conquistar a vitória, 
acabando por dominar todo 
o encontro, chegando mesmo 
ao intervalo com três golos de 

vantagem.
Na segunda parte a Sanjoa-

nense procurou gerir a vantagem, 
mas nos minutos finais a equipa 
perdeu alguma consistência e 
o Boavista aproximou-se no 
marcador, resultado também de 

alguma pressão da equipa de 
arbitragem. Isso permitiu que os 
locais ganhassem outra moral, 
que acabou por ser fundamental 
para o desfecho do encontro, que 
terminou com um empate.

De destacar a excelente 

exibição de Ricardo Pinho que 
apontou 11 dos 30 golos da 
Sanjoanense, bem como de 
Bruno Pinho, que marcou por 
seis vezes. De referir também 
os quatro golos apontados pelo 
juvenil Hélder Fonseca, que é 

cada vez mais uma certeza do 
andebol alvinegro.

JORNADA 17

Fermentões-Académico
FC Porto B - Arsenal C. Devesa
Marítimo Madeira - S.Mamede

Sanjoanense - S. Bernardo
SP Oleiros - Fafe
Avanca - Santana
Gaia - Boavista

JORNADA 16

Académico 24-19 FC Porto
Ars. C. Devesa 36-25 Marítimo Madeira

S. Mamede 30-24 Gaia
S. Bernardo 29-22 SP Oleiros

Fafe 22-23 Avanca
Santana 19-22 Fermentões

Boavista 30-30 Sanjoanense

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Avanca 45 16 14 1 1 479 346
2 Ars.C. Devesa 41 16 12 1 3 476 401
3 Ac Fafe 40 16 12 0 4 444 357
4 Marit. Madeira 37 16 10 1 5 441 420
5 Sao Mamede 35 16 9 1 6 417 396 
6 Sanjoanense 35 16 8 3 5 431 408 
7 São Bernardo 35 16 9 1 6 455 407 
8 Fc Gaia 30 16 7 0 9 467 442 
9 Fc Porto ‘B’  30 16 7 0 9 430 451
10 Fermentões 28 16 6 0 10 391 466
11 Boavista Fc 27 16 5 1 10 407 430
12 S. P. Oleiros 25 16 4 1 11 396 477
13 Academico Fc 24 16 4 0 12 350 429
14 Santana 16 16 0 0 16 325 479

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INICIADOS FEMININOS

Alavarium, 32
Sanjoanense, 30

Valongo do Vouga, 23
Sanjoanense, 39

Sanjoanense: Carla Moreira, Cláudia Mo-
reira, Joana Pinho, Pipa, Catarina Arrojado, 
Rita, Lali, Mariana Neves, Carol, Kika, Be-
atriz Moreira, Joana Alves, e Ana Tavares.
Treinador: Rui Andrade.

Num fim de semana com 
jornada dupla, a Sanjoanense 
sofreu a primeira derrota da época 
frente ao Alavarium, num jogo em 
atraso referente à 12.ª jornada. Já 
se adivinhava uma partida difícil 
para as alvinegras e isso acabou 
por se verificar. No entanto, a 
derrota por dois golos não afeta 
os objetivos da equipa já que na 
primeira volta a Sanjoanense 
venceu por 10 golos de diferença, 
pelo que o título depende unica-
mente das alvinegras.

Já no encontro de domingo, 
ainda abalada com a derrota do 
dia anterior, a Sanjoanense entrou 
algo nervosa, mas com o decorrer 
do jogo a equipa reagiu e venceu 
sem margem para dúvidas.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
JUNIORES MASCULINOS

Monte, 29
Sanjoanense, 15

Sanjoanense: Rui Costa, Ivo Silva, Alexan-
dre Duarte, Hélder Fonseca, João Perez, 
João Silva, Emanuel Carneiro, Tiago Cor-
reia, João Silva, Pedro Morais, Diogo Pinto.
Treinador: Pedro Tavares.

A Sanjoanense queria mos-
trar que era capaz de superar 
o Monte, já que no jogo em S. 
João da Madeira a equipa havia 
perdido por apenas um golo. 
Contudo, o nervosismo, aliado à 
vontade de querer resolver tudo 
rapidamente, foi crucial, fazendo 
com que fossem cometidos erros 
durante o jogo, que o Monte 
aproveitou aumentando para au-
mentar a vantagem. Na segunda 
parte a Sanjoanense continuou 
com o mesmo registo e os locais 
acabaram por aumentar ainda 
mais a diferença.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INICIADOS MASCULINOS

Sanjoanense A, 34
Feirense, 25

Sanjoanense: Francisco Silva, Luís Martins, 
Daniel Andrade, Guilherme Novo, Rodolfo 

Silva, João Costa, Diogo Santos, José 
Pereira, Alexandre Tavares, João Freitas, 
Gonçalo Oliveira.
Treinador: José Fonseca.

Com uma primeira parte 
com uma postura mais acertada 
e maior atitude, a Sanjoanense 
conseguiu uma vantagem que 
lhe permitiu encarar o segundo 
tempo com maior tranquilidade, 
chegando ao intervalo a vencer 
por 16-7.

Na segunda parte, fruto 
de várias alterações na equipa, 
a Sanjoanense perdeu alguma 
consistência, acumulou erros e 
permitiu ao adversário voltar ao 
jogo. Apesar de estar sempre na 
frente, em alguns momentos a 
Sanjoanense complicou o que 
era fácil. 

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INICIADOS MASCULINOS

Sanjoanense B, 18
Ac. Coimbra, 40

Sanjoanense: Ramiro Pinho, André Silva, 
Telmo Correia, Paulo Bastos, André Teixei-
ra, Manuel Mateus, Bernardo Leite, Tiago 
Godinho, Tiago Almeida, Luís Fernandes, 
Pedro Almeida, Marcos Carvalho, Rui 
Coelho.
Treinador: José Fonseca.

A Sanjoanense entrou 

bem e com atitude, mas apenas 
aguentou durante 10 minutos, já 
que depois começou a acusar a 
pressão e foi cedendo perante o 
adversário. Os alvinegros come-
çaram a cometer erros e a serem 
displicentes, o que fez com que o 
Académica fosse aumentando a 
margem e chegasse ao intervalo 
a vencer por 5-20.

Na segunda parte a Sanjoa-
nense equilibrou o jogo e voltou 
a dar luta, mas não conseguiu 
evitar a pesada derrota, que não 
deixa de ser exagerada para o 
que se passou em campo.

CAMPEONATO REGIONAL DE 
MINIS MASCULINOS

Canelas, 18
Sanjoanense A, 22

Sanjoanense: António Devile, Miguel 
Almeida, Rodrigo Lopes, João Henriques, 
Francisco Silva, Pedro Silva, Miguel Leite, 
Ivo Silva, Bruno Costa, Francisco Henri-
ques, Eugénio Khomenko.
Treinador: Sérgio Paiva.

 
A Sanjoanense tinha uma ta-
refa difícil em Canelas, mas a 
equipa alvinegra sabia que a 
vitória dava acesso à fase final 
e mostrou estar à altura e ultra-
passou o adversário. Com uma 
entrada forte, os alvinegros 

conseguiram uma vantagem 
confortável no resultado, que 
ao intervalo era de 7-12, e que 
lhes permitiu gerir a partida da 
melhor forma. 

Na segunda parte a Sanjo-
anense diminuiu o rendimento, 
factor que o Canelas aprovei-
tou para impor mais o seu jogo, 
mas a vantagem do primeiro 
tempo foi suficiente para que 
os alvinegros garantissem a 
vitória.

CAMPEONATO REGIONAL DE 
MINIS MASCULINOS

Avanca, 25
Sanjoanense B, 2

Sanjoanense: Diogo Cunha, João Batista, 
Afonso Tavares, Rúben Ferreira, André 
Ferreira, João Pinto, Rúben Pinho, Gonçalo 
Pinto, Gaspar Batista, Davide Carvalho, 
Rafael Pinho, Tiago Almeida, Carlos Coe-
lho, Henrique Novo.
Treinador: Sérgio Paiva.

Mais um jogo que permitiu 
que a Sanjoanense ganhasse 
mais experiência e ritmo de 
jogo. O resultado acaba por ser 
o menos importante, até porque 
muitos dos atletas da equipa 
alvinegra ainda têm pouco tempo 
de andebol.

AGendA
Seniores masculinos
Sanjoanense-S. Bernardo
Dia 31, às 21h00, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
Feirense B-Sanjoanense
Dia 31, ás 15h30, Pavilhão Lavandeira

Infantis femininos
Vacariça-Sanjoanense
Dia 31, às 17h00, Casa Povo Vacariça

Iniciados masculinos
Águeda-Sanjoanense
Dia 01, GICA, em Águeda

Iniciados femininos
Sanjoanense-Vacariça
Dia 01, às 11h00, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
CAIC-Sanjoanense
Dia 01, às 11h45, CAIC, Cernache

Minis masculinos
Sanjoanense B-Estarreja
Dia 01, às 09h30, Pavilhão Travessas

Minis masculinos
Sanjoanense A-Monte
Dia 01, às 16h30, Pavilhão Travessas

Minis femininos
Sanjoanense-LAAC
Dia 01, às 15h00, Pavilhão Travessas

cAmPeonAto nAcionAl dA 2.ª divisão de Andebol

vitória fugiu nos minutos finais

ANDEBOL
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