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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Um jogo sem grande história e
uma vitória clara e incontestada
do ABC/UMinho que ontem, na
recepção ao Ginásio St. Tirso,
assegurou o triunfo por 41-22.
Academistas muito superiores
respeitaram o adversário, joga-
ram com atitude e sem facilitar e
não tiveram dificuldades em
construir a goleada.

A diferença existente entre as

duas equipas na tabela classifi-

cativa é evidência perfeita das

diferenças qualitativas existen-

tes entre as duas equipas. O

ABC/UMinho é teoricamente e

nitidamente superior à equipa do

Ginásio St. Tirso e essa situação

foi notória desde o início da par-

tida, com os academistas a colo-

carem-se na frente do marcador,

para não mais largarem a vanta-

gem que rondou praticamente

sempre, até ao intervalo, o dobro

dos golos apontados.

Apesar da existência de alguns

erros, principalmente no proces-

so ofensivo, a equipa bracarense

foi construíndo uma vantagem

segura e incontestada perante

uma equipa adversária nitida-

mente mais fraca que, no entan-

to, mostrava garra e dava o seu

máximo para tentar alcançar o

melhor resultado. No entanto, ao

intervalo o resultado fixava-se

numa vantagem de dez golos pa-

ra o ABC/UMinho (19-9).

No segundo tempo, mais do

mesmo e um ABC/UMinho ape-

nas a aumentar a vantagem no

marcador. Carlos Resende apro-

veitou para dar minutos de jogo

a alguns atletas que procuram

ainda o melhor ritmo de jogo e a

fazer descansar outros.

Os academistas não tinham di-

ficuldades em furar a defesa do

Ginásio St. Tirso e mantinha

sempre o dobro dos golos de

vantagem no marcador, apoiado

na eficácia na finalização de

João Pinto, Nuno Grilo e João

Gonçalves, principalmente, que

foram ajudando a construir um

resultado cada vez mais tranqui-

lizador e que deu à partida nú-

meros de jogo-treino, apesar da

entrega e atitude demonstrada

por todos os atletas presentes em

campo.

São muito grandes as diferen-

ças existentes entre as duas for-

mações e o ABC/UMinho teve,

ontem, uma boa preparação para

jogos mais complicados, não

menosprezou o adversário e ga-

rantiu um categórico triunfo por

41-22.

Goleada com tranquilidade
ABC/UMINHO NÃO TEVE DIFICULDADES em derrotar o Ginásio St. Tirso por 41-22. Academistas clara-
mente superiores respeitaram o adversário, golearam e estão isolados no segundo lugar da classificação.

DR

João Pinto, aqui em acção contra o Sporting, foi o melhor marcador do encontro com oito golos apontados

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Jogo sério e de
respeito pelo andebol”
“Um bom jogo em que todos os
atletas responderam com toda a
seriedade e quando assim é te-
mos que ficar todos satisfeitos.
Os atletas respeitaram-se a si
primeiro e também ao adversá-
rio. As equipas chamadas mais
frágeis não quer dizer que o se-
jam. As palavras valem o que va-
lem. Nós somos o que represen-
tamos e o que fazemos e hoje
[ontem] respeitou-se o andebol,
respeitou-se o adversário e os
atletas estão de parabéns. Vitó-
ria permitiu estar neste momen-
to em segundo lugar, isolados,
numa perseguição ao FC Porto e
é por isso que vamos continuar a
lutar. Como treinador já estou a
pensar no jogo com o ISMAI, no
próximo sábado.”

Luís Santos
(tr. Ginásio St. Tirso)
“Parabéns ao ABC
pelo triunfo”
“Jogámos contra aquela que, na
minha opinião, é a melhor equi-
pa a jogar andebol em Portugal,
em todas as fases do jogo. Uma
defesa muito agressiva. Sabía-
mos as dificuldades que íamos
ter e foi complicado conseguir
fazer melhor. Perante a qualida-
de do ABC e com algumas falhas
da nossa parte, nada mais a di-
zer do que ver o avolumar do re-
sultado. Estamos aqui para evo-
luir à medida que a época vai
passando. Claro que é duro para
nós, mas é isto mesmo.”

§cabinas

ABC/UMINHO 41
Bruno Dias (GR), Fábio Vidrago (3), Nuno

Grilo (7), Ricardo Pesqueira (1), Pedro Sea-

bra (2), João Pinto (8) e Carlos Martins (2).

Jogaram ainda Nuno Rebelo (2), Tomás Al-

buquerque (2), João Gonçalves (7), Eduar-

do Salgado (1), David Tavares (2), Diogo

Branquinho (4) e Emanuel Ribeiro.

Treinador: Carlos Resende.

GINÁSIO ST. TIRSO 22
Ricardo Castro (GR), Mário Lourenço, Fran-

cisco Fontes (4), Paulo Sousa (1), Jorge

Ávidos, Daniel Costa (2) e Mário Rego (5).

Jogaram ainda João Nogueira (5), Paulo

Martins, João Gomes (1), Tiago Silva, Bru-

no Fernandes (4) e Pedro Dias.

Treinador: Luís Santos.

Árbitros Daniel Freitas e César Carvalho.

Intervalo: 19-9.
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Andebol para todos
no Caras Direitas
111 O Agrupamento 

de Escolas Figueira Mar e a 
Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) assinaram, 
ontem, um protocolo que 
tem por finalidade promo-
ver internamente a modali-
dade e criar uma equipa na 
cidade. Foi no mesmo dia 
em que se realizou a Festa do 
Andebol na Escola Infante 
D. Pedro, em Buarcos, que 
integra a estrutura escolar.

Ao abrigo do documento, 
a federação ministra for-
mação aos professores de 
educação física do agrupa-
mento, fornece material e 
“apoia em tudo o que se re-
velar necessário”, explicou 
o vice-presidente da FAP, 
Augusto Silva, ao DIÁRIO AS 
BEIRAS. O protocolo inclui 
o pavilhão do Grupo Caras 
Direitas, em Buarcos, onde, a 
partir de janeiro próximo, os 
jovens figueirenses vão trei-
nar e jogar, duas vezes por 
semana, com vista à criação 
da equipa federada.

Nas escolas do Serrado, 
Vila Verde, Castelo e In-
fante D. Pedro, o andebol 
joga-se nas aulas da citada 
disciplina e nas atividades 
extracurriculares, adiantou 

Pedro Mota Curto, presi-
dente do agrupamento. A 
modalidade vai começar a 
ser inserida nestes espaços 
pedagógicos do 1.º ciclo, 
abrangendo cerca de duas 
centenas de crianças.

Numa fase seguinte, vai 
evoluir para o 2.º ciclo. 
Além de Pedro Mota Curto 
e Augusto Silva, participa-
ram ainda na assinatura do 
protocolo, entre outros, o 
vereador do Desporto da 
Câmara da Figueira da Foz, 
Carlos Monteiro. J.A.

Augusto Silva e Pedro Mota Curto

DB-J.A.
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Modalidades do Beira-Mar
dispersas por oito pavilhões
Solução Direcção conseguiu alojar e manter em actividade Andebol, Boxe,
Basquetebol e o Futsal com a colaboração de clubes vizinhos e Escolas de Aveiro

nos da equipa de Andebol – uti-
liza o pavilhão do S. Bernardo
em competição, mas deverá
passar para o pavilhão da Uni-
versidade de Aveiro em Janeiro.

As secções de Basquetebol e
Futsal utilizam, ainda, horários
nos pavilhões da Escola José
Estêvão, EB 2,3 de São Ber-
nardo, EB 2,3 de Aradas, EB 2,3
de Cacia e Colégio de Santa
Joana. Finalmente, a secção de
Boxe ficou alojada no Estádio
Mário Duarte, onde também
funcionam os serviços admi-
nistrativos das secções de An-
debol e de Basquetebol.

Em comunicado emitido on-
tem, a Direcção do Beira-Mar
lembra que “não beneficiou de
qualquer apoio público, finan-
ceiro ou de qualquer outra ín-
dole” na acomodação das mo-
dalidades e que “todos os en-
cargos são suportados” pelo
clube, manifestando “enorme
gratidão” às entidade que aju-
daram a alojar as modalidades.
Recorde-se que uma das fon-
tes de receita das modalidades
vêm da “Medida 10 por cento”,
que permite a cada novo sócio
fazer reverter dez por cento da
sua quota para a modalidade
da sua preferência. |

Jorge Maia Valente

A Direcção do Beira-Mar con-
seguiu alojar e manter em acti-
vidade todas as modalidades
que suportam o ecletismo do
clube, “substituindo” o pavilhão
do Alboi por oito espaços dis-
persos pelo concelho. A medida,
totalmente suportada pelo Clu -
be, foi a solução encontrada pa -
ra o “golpe” sofrido com a perda
do pavilhão, no mês passado.

A colaboração já conhecida

do FC Bom-Sucesso (Fustal) e
do CENAP, de Cacia (Hóquei
em Patins) estende-se para
além dos horários de competi-
ção, libertando horas para trei-
nos dos escalões de formação.
O Beira-Mar garantiu ainda a
colaboração do Agrupamento
de Escolas de Aveiro, que dis-
ponibilizou horários no pavi-
lhão da Escola João Afonso
para jogos e treinos das cama-
das de formação e veteranos
de Basquetebol, além dos trei-

Pavilhão do CENAP é agora a “casa” do Hóquei em Patins do clube “auri-negro”

NÉLIO CARDOSO
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Beira-Mar mantém oito
modalidades em actividade P30
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ALEGRIAA assinatura do pro-
tocolo entre o Agrupamento
de Escolas Figueira Mar, a As-
sociação de Andebol de Por-
tugal, Câmara Municipal e
Grupo Caras de Direitas, reali-
zada ontem na Escola Infante
D. Pedro em Buarcos, foi mais
do que uma mera formalidade,
transformando-se numa ver-
dadeira festa para os alunos do
1.º ciclo daquele agrupamento
(escolas do Serrado, Castelo,
Infante D. Pedro e Vila Verde). 
Entre torneios e alguns exer-
cícios que ajudaram a “espan-
tar” o frio, houve tempo para
alguns jovens mostrarem os
seus talentos, em áreas como
o canto ou a dança, com os alu-

nos que integram o grupo “Os
Pauliteiros da Serra da Boa Via-
gem”. Mas o que levou àquela
concentração foi o projecto da
Federação «para dar algum ên-

fase e força ao desporto esco-
lar», como explicou aos jorna-
listas José Bento. Na prática, o
protocolo traduz-se na forma-
ção de professores, cedência

de material e outro tipo de
apoio, disse aquele elemento
da Federação de Andebol. 
Pedro Mota Curto justifica a
adesão ao projecto, salien-
tando que o andebol «é um
desporto que desenvolve vá-
rias competências, exige espí-
rito de sacrifício, estimula a
amizade e ajuda. Surgiu esta
hipótese e nós agarrámo-la»,
disse o director do agrupa-
mento, ele próprio antigo pra-
ticante. Além da prática nas
quatro escolas, o andebol vai
também chegar ao Caras Di-
reitas. «A ideia é criar uma
equipa para todos os jovens
que queiram aderir», indepen-
dentemente de andarem ou
não naquelas escolas. Na ceri-
mónia estiveram o vereador
Carlos Monteiro e os respon-
sáveis da Associação e Fede-
ração de Andebol, Mário Ber-
nardes e Augusto Silva.|

Protocolo para andebol 
celebrado com muita festa

As crianças fizeram da sessão protocolar uma animada festa
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No segundo lugar 
com muita seriedade

No final da partida, o treinador do ABC/UMinho, Carlos 
Resende, elogiou os seus atletas. «Foi um bom jogo em 
que os atletas responderam com o máximo de serieda-
de. Quando assim é, estamos todos satisfeitos. Quando 
defrontamos adversários mais frágeis, o que vale são as 
ações», disse.

Luís Santos: 
«Sabemos das nossas limitações»

«Jogámos contra aquela que na minha opinião 
pratica o melhor andebol em Portugal. Sabemos das 
nossas limitações e estamos aqui para evoluir jogo a 
jogo, à medida que a época vai passando».

«Todos satisfeitos»

Diogo Branquinho prepara-se para concluir mais um ataque para o ABC

ABC/UM GOLEOU SANTO TIRSO

CARLOS RESENDE

LUÍS FILIPE SILVA

A seriedade com que 
os atletas do ABC enca-
raram o desafio de on-
tem fez com que a tare-
fa que tinham pela frente 
fosse cumprida sem qual-
quer surpresa desagradá-
vel pelo meio e  que a su-
bida ao segundo lugar fos-
se uma realidade no final 
da partida ante um adver-
sário que está uns valen-
tes furos abaixo.

O marcador desnivelado 

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Daniel Martins e Roberto Martins

ABC/UM 41
Bruno Dias (Emanuel Ribeiro); Fábio 
Vidrago (3), Hugo Rocha, Pedro Se-
abra (2), Diogo Branquinho (4), Da-
vid Tavares (2), Ricardo Pesqueira (1), 
Eduardo Salgado (1), João Gonçalves 
(6), Carlos Martins (2) , Nuno Grilo (8), 
Nuno Rebelo (2), Tomás Albuquerque 
(2) e João Pinto (8)

Treinador: Carlos Resende

Santo Tirso 22
Ricardo Castro (Carlos Amaral); Bruno 
Fernandes (4), João Gomes (1), João 
Nogueira (5), Mário Loureiro, Tiago Sil-
va, Paulo Martins, Francisco Pontes 
(4), Paulo Sousa 81), Bernardo Gomes, 
JOrge Ávidos, Daniel Costa (2), Pedro 
Dias e Mário Rego (5).

Treinador: Luís Santos

Ao intervalo: 19-9

com que se atingiu o inter-
valo (19-9) a favor do ABC 
é bem ilustrativo da dife-
rença de andamento exis-
tente entre as duas equi-
pas, por isso, foi sem qual-
quer espécie de surpresa 
que os academistas golea-
ram o Ginásio de Santo 
Tirso, por 41-22, em jogo 
a contar para a 134.ª jor-
nada do campeonato na-
cional da I Divisão.

A equipa orientada por  
Carlos Resende bem cedo 
tomou as rédeas do mar-
cador e bem cedo se per-
cebeu que o jogo não te-
ria grande história. E as-
sim foi. Com um sentido 
único, ou seja, da baliza 
do ABC em direção à do 

Ginásio de Santo Tirso, a 
goleada foi tomando gran-
des proporções, de modo 
a que o jogo não foi mais 
do que um treino “mais 
puxadinho” para a equipa 
do ABC. 

Rodar jogadores
Com um desnível tão 

grande e com o fosso que 
foi sendo cavado a nível 

do marcador, Carlos Re-
sende foi gerindo a equi-
pa e dando minutos aos 
atletas menos utilizados, 
sobretudo os que estão a 
recuperar o ritmo compe-
titivo após paragem pro-
longada por lesão.

A tarefa foi, assim, fa-
cilitada por uma postura 
muito séria por parte dos 
jogadores do ABC.

LUÍS FILIPE SILVA
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• ABC goleou Santo Tirso
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Em partida a contar para o "nacional" da I Divisão de an-
debol masculino, o Madeira SAD defrontou ontem, nos
Açores, o Sporting da Horta. No final, a equipa de Paulo
Fidalgo venceu por 24-17, estando já na frente do mar-
cador ao intervalo (14-10). Nuno Silva, com oito golos,
esteve em evidência. Em outro nível, o sorteio ditou que
nos 16 avos de final daTaça de Portugal, a SAD defronte,
a 16 de janeiro, o Sporting, no reduto dos “leões”.

Madeira SAD vence na HortaJM
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A17Modalidades - Andebol - Andebol: Benfica e Sporting empatam na Luz |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-12-2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6ed0e5a

 
Benfica e Sporting empataram esta quarta-feira na Luz, em jogo a contar para a 13ª jornada da liga
de andebol. Os encarnados falham a ultrapassagem aos rivais, que estão a um ponto (33), e mantêm
o quarto lugar da tabela. O FC Porto é líder, com 39 pontos, o ABC está logo atrás com 34. Resultados
da 13ª jornada: Sporting da Horta-Madeira SAD, 17-24 Benfica-Sporting, 32-32 Belenenses-FC Porto,
28-35 Passos Manuel-Xico Andebol, 34-28 ABC/UMinho-Santo Tirso, 41-22 Águas Santas-Maia-ISMAI,
31-29
 
 há 10 minutos
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Benfica e Sporting

empatam na Luz

Benfica e Sporting empataram
ontem 32-32, na Luz, na 13ª jornada
do campeonato. O líder FC Porto
venceu (34-28) na visita ao Belenen-
ses e tem agora mais seis pontos do
que Sporting e sete do que Benfica.

Andebol
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Andebol

Sporting empata na 
Luz e FC Porto foge no 
topo da classificação
O FC Porto foi o grande 
beneficiado da jornada 13 
do campeonato nacional de 
andebol ao vencer ontem 
o Belenenses, no Restelo, 
por 34-28. Este triunfo, 
aliado ao empate a 32 golos 
entre Benfica e Sporting, no 
pavilhão da Luz, permitiu aos 
portistas passar a ter 6 pontos 
de avanço para os “leões”, 
segundos na classificação, e 7 
para as “águias”, quartas.
No derby lisboeta, o Benfica 
começou melhor, mas o 
Sporting equilibrou no 
segundo tempo. Com o 
resultado sempre muito 
equilibrado e sem que a 
diferença entre ambas as 
equipas fosse superior a 
dois golos, uma ponta final 
poderosa dos “leões” ditou a 
igualdade.
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A22Sporting e Benfica empatam
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3235cab8

 
Javier Borragan remata contra a muralha leonina
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 No dérbi do andebol, Sporting e Benfica empataram a 32 golos em jogo que se disputou no Pavilhão
nº 2 da Luz.
 
 Durante a primeira parte, os leões nunca conseguiram chegar à vantagem, registando-se ao intervalo
16-15 a favor dos encarnados. Na segunda parte o jogo seguiu equilibrado, acabando por se aceitar o
resultado final.
 
 José Costa destacou-se no Benfica ao apontar sete golos, enquanto no Sporting Pedro Solha foi o
melhor marcador também com sete golos.
 
 Com este resultado, o Sporting passa a somar 33 pontos, e está terceira posição, ao passo que o
Benfica surge logo atrás com 32. O campeonato é liderado pelo FC Porto com 39 pontos.
 
 Belenenses 28-34 FC Porto
 
 SL Benfica 32-32 Sporting
 
 ABC 21-9 Santo Tirso
 
 Passos Manuel 17-13 Madeira Andebol
 
 Sporting Horta 17-24 Xico Andebol
 
 Águas Santas 16-14 ISMAI
 
 11-12-2014 09:34O jogo que se disputou no Pavilhão da Luz era relativo à 13ª jornada do
Campeonato Fidelidade 1.
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A23Benfica e Sporting empatam (32-32)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d48e9547

 
Benfica e Sporting empataram, esta quarta-feira, no derby que marcou a 13.ª jornada do campeonato
Andebol 1.
 
 Em partida transmitida por A BOLA TV, os encarnados começaram melhor e chegaram ao intervalo a
vencer por 16-15. Os leões reagiram, deram a volta na etapa complementar, mas, num final muito
emotivo, o resultado acabaria por ser fixado numa igualdade.
 
 José Costa e Pedro Solha foram os destaques individuais de cada equipa, marcando sete golos cada.
 
 Nas restantes partidas, o FC Porto não teve dificuldades em vencer no Restelo o Belenenses (35-28),
cimentando a liderança da competição, sendo agora perseguidos pelo ABC, que aplicou 41-22 ao
Ginásio de Santo Tirso.
 
 Resultados:
 
 Sp. Horta - Madeira SAD, 17-24
 
 Benfica - Sporting, 32-32
 
 ABC - Ginásio St. Tirso, 41-22
 
 Passos Manuel - Xico Andebol, 34-28
 
 Águas Santas - ISMAI, 31-29
 
 Belenenses - FC Porto, 28-35
 
 10-12-2014
 
Redação
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Olhando à classificação, em
circunstâncias normais, nós não
teríamos nada a ganhar. Porque
o resultado normal é a vitória,
tudo o que não seja uma vitória é
uma desilusão”, são as primeiras
impressões que o treinador do
ABC, Carlos Resende, transmi-
tiu ontem, em antevisão sobre o
jogo de hoje às 21 horas, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite,  com o
Ginásio de Santo Tirso.

Admitindo que “somos clara-
mente favoritos”, o treinador da
equipa bracarense lembrou, no
entanto, que nesta jornada “nós
temos alguma coisa a ganhar”.

Jogam também nesta ronda,
entre si, o Benfica e o Sporting.
São dois adversários directos e
um deles ou os dois podem nesta
ronda perder pontos, lembrou.

Carlos Resende, quando ques-

tionado se tem preferências so-
bre a vitória de algu dos dois ri-
vas lisboetas, gracejou lamem-
tando que não possam perder os
dois.

Tomás Albuquerque, jovem jo-
gador do ABC que acompanhou
ontem Carlos Resende na confe-

rência de imprensa, comentou o
jogo com o Ginásio de Santo
Tirso advertindo para o perigo
das ilusões de facilidades.
“Quando jogámos com o Xico
também éramos favoritos e as
coisas estiveram perto de não
nos correr da melhor forma”.

À 13.ª jornada, segunda da se-
gunda volta, ‘leões’ com vanta-
gem de um ponto visitam
‘aguias’ hoje, em jogo com iní-
cio marcado para as 19.15. Se
qualquer Benfica-Sporting faz
centrar sobre si atenções, a parti-
da marcada para o Pavilhão da
Luz reúne  condimentos para
que seja considerada o jogo da
jornada, colocando frente a fren-
te duas das equipas que melhor
andebol praticam no panorama
nacional e de vencedor incerto.

Se os ‘leões’ forem à Luz ven-

cer ampliam para três os pontos
de vantagem sobre o Benfica
que, nesse caso, pode igualmen-
te ver o ABC/UMinho ficar com
essa mesmo avanço. Um triunfo
dos ‘encarnados’ levaria à inver-
são de posições entre os dois
clubes e poderia ser favorável ao
ABC, que ficaria em condições
de se isolar no segundo lugar.

Os bracarenses (ver texto ao la-
do) são mais do que favoritos
para  vencer em casa um adver-
sário sobre o qual têm vantagem
de 15 pontos e que chegou esta
época ao escalão maior: o Giná-
sio de Santo Tirso (Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, 21 horas).

Também na capital, disputa-se
um clássico Belenenses-FC Por-
to, com início às 20 horas. Neste
caso, pese embora toda a mística
do clube da Cruz de Cristo e da
memória de jogos de lato nível
no Pavilhão Acácio Rosa, as
probabilidades pendem clara-
mente a favor dos ‘dragões’,
únicos neste campeonato a con-
tar por vitórias os doze jogos já
disputados.

O Madeira recebe o Sp. Horta
(os dois clubes inverteram a or-
dem dos jogos entre si) em jogo
de rivalidades insulares e na
Maia defrontam-se dois clubes
do concelho: o Águas Santas,
que há dias esteve perto de sur-
preender em Braga o ABC, rece-
be o Maia ISMAI. 

Carlos Resende: “tudo o que não
seja uma vitória é uma desilusão” 
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho recebe Ginásio de Santo Tirso. No início
do jogo já deve ser conhecido o vencedor do Benfica-Sporting, que começa às 19.15.

DR

Carlos Resende e Tomás Albuquerque

Jornada 13 tem atenções
focadas no Benfica-
-Sporting, em que os ‘leões’
visitam a Luz com
vantagem de apenas um
ponto. Um empate ou
vitória das ‘aguias’ pode
isolar ABC em segundo.
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ANDEBOL
| Redacção | 

No passado sábado, as seniores
da Didáxis receberam o CAS
Félix da Marinha e perderam por
27-31. 

O jogo já se adivinhava com-
plicado, a Didáxis não podia
contar com Ana Salgado e Cris-
tiana Ribeiro (lesionadas) e Fili-
pa Gonçalves ao serviço da se-

lecção nacional de Juniores B.
Ainda assim, as jogadoras da

A2D demonstraram capacidade
para discutir o jogo até final.
Realce para as atletas Diana Oli-
veira e Susana Moreira que con-
tabilizaram 14 e 9 golos respec-
tivamente. Para a maior parte
das jogadoras que jogam nas se-
niores a jornada foi tripla pois
ainda são juvenis e nesse esca-
lão ainda jogaram em Caminha

frente ao clube local, vencendo
por 37-7. 

Segunda-feira receberam o
Callidas Clube e venceram por
33-17.  As iniciadas deslocaram-
se a Barrosas evenceram a equi-
pa da casa por 15-11marcadora
do encontro. 

A jogadora da Didáxis, Filipa
Gonçalves disputou este fim de
semana o Scandibérico pela se-
leção nacional de Juniores B, na

Ciudad Real (Espanha). 
Frente às selecções de Espa-

nha, Noruega e Suécia, a selec-

ção portuguesa venceu dois jo-
gos tendo apenas perdido contra
a Noruega. 

Famalicenses desfalcadas com ausências por lesão e convocada à selecção nacional

Didáxis perde com S. Félix (27-31)

DR

Grande parte da equipa sénior da Didáxis é formada por juvenis
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S. Bernardo recebe ABC
nos 1/16 avos de final

SORTEIO A equipa do São.
Bernardo vai defrontar o ABC/
U. Minho, do Campeonato Na-
cional de Andebol 1, nos 1/16 de
final da Taça de Portugal Fideli-
dade de Seniores Masculinos,
no dia 17 de Janeiro de 2015.

O sorteio realizado ontem à
tarde, no auditório do Comité
Olímpico de Portugal, ditou ain -
da os confrontos das restantes
seis equipas da região envolvi-
das na competição: Artística de
Avanca-Arsenal Devesas, S. Paio
Oleiros-AC Fafe, Sp. Espinho-V.
Setúbal, Marienses-Estarreja,
Sanjoanense-ISMAI e Ac. S. Ma-
mede-Monte.

Benfica-Passos Manuel, Spor-
ting-Madeira SAD e Xico Ande-

bol-Águas Santas são estes os
três encontros que envolvem
equipas do principal campeo-
nato de seniores masculinos de-
finidos pelo sorteio dos n1/16
avos de final da prova. |

JOGOS

S. Bernardo-ABC
Benfica-Passos Manuel
Boa Hora-FC Porto
Sporting-Madeira SAD
Benavente-Camões
Art. Avanca-Ars. Devesas
Amarante-Sp. Horta.
Torrense-Belenenses
S. Paio Oleiros-AC Fafe
Sp. Espinho-V. Setúbal
Xico Andebol-Águas Santas
1.º Dezembro-Santo Tirso
Zona Azul-Juve Lis
Marienses-Estarreja
Sanjoanense-ISMAI
S. Mamede-Monte

Andebol
Taça de Portugal
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São Bernardo defronta ABC
na Taça de Andebol  P23
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Silvino Cardoso

A gala do centenário do Aca-
démico constituiu um dos mo-
mentos mais altos da história
do clube. A organização foi elo-
giada pelo excelente trabalho,
que dignificou uma das colec-
tividades de maior prestígio da
Beira Alta e de enorme referên -
cia a nível nacional. Alguns dos
premiados deslocaram-se de
várias partes do Mundo, no-
meadamente de Cabo Verde,
de Angola e Suíça. 

A noite  vai ficar na memória
de todos os academistas e vai
constituir um marco na histó-
ria do Académico que viu as-
sim reconhecida a importância
que teve e tem no desporto
distrital e nacional. 

Estiveram presentes antigos
presidentes, treinadores, médi-
cos, massagistas, roupeiros, jo-
gadores e  agentes que foram
parte integrante das várias
equi pas de futebol e que com
eles subiram de patamar  ou
estiveram em destaque ao
longo da história academista.
Todas as modalidades tiveram
ali o seu espaço e o atletismo, o
andebol e a natação foram re-
feridos como modalidades que
mantiveram em constante a ac-
tividade do clube.

A Câmara Municipal de Vi-
seu esteve representada ao
mais alto nível, pelo presidente
António Almeida Henriques,
tal como o parceiro do clube,
o Grupo Visabeira, por José

Arimateia, em representação
de Fernando Nunes. 

De forma emocionada, Antó-
nio Albino, presidente da direc-
ção, abriu os discursos, eviden-
ciando a grande alegria em ter
sido um dos protagonistas pela
realização da gala, acreditando
que o renascimento do Acadé-
mico levará o clube ao patamar
mais alto do futebol nacional. 

O dirigente agradeceu às di-
versas entidades e restantes ele-
mentos da direcção e órgãos
sociais o esforço que têm feito
para a valorização do clube,
“honrando assim a memória de
todos os que fizerem e fazem a
história do clube”. 

Meia centena de pessoas fo-
ram galardoadas, com os pré-
mio a serem entregues no in-

tervalo das actuações dos can-
tores Mara Pedro e João Bota
e do Coro do Colégio da Via
Sacra.

Almeida Henriques, presi-
dente da Câmara, teve uma in-
tervenção esclarecedora sobre
a importância do Académico
para o concelho, elogiando os
responsáveis pela gala do cen-
ténario - “uma demonstração
de vitalidade do concelho” -,
prometendo que vai propor ao
executivo camarário que seja
dado o nome do Académico a
uma rua da cidade. 

O autarca garantiu ainda que
“o encerramento das come-
morações do centenário do
clube irá ser feita de modo so-
lene, ainda antes do fim do ano,
no salão nobre da Câmara Mu-

nicipal de Viseu”.
José Arimateia, em nome do

presidente do grupo Visabeira,
Fernando Nunes, deu os para-
béns aos dirigentes e a todos
os que trabalham no clube,
manifestando o seu agrado pe -
la parceria que existe entre a
Visabeira e o clube. 

O último interveniente foi
José Lourenço, um dos funda-
dores da Casa do Académico
de Viseu em Genebra, na Suíça,
que mostrou o seu grande aca-
demismo e pediu a todos os
presentes união para tornar
ainda maior o clube. Lembrou
que em Genebra vivem 15 mil
portugueses e que a Casa quer
transmitir a todos a necessi-
dade de estarem ao lado do
Aca démico “cá e lá”. |

DESPORTO

Académico de Viseu vai ter o seu 
nome ligado a uma rua da cidade
Gala do centenário Mais de quatro centenas de pessoas, entre sócios, adeptos, dirigentes e os mais diversos agentes
desportivos, de várias gerações, deram um ambiente de grande clubismo na Gala do centenário

“Foto de família” de todos os premiados na gala do Académico de Viseu

JORGE PAULO

Homenageados Andebol 
“Prémio Centenário” - João Marques
Séniores 2013/2014 
- Miguel Fernandes 
Juniores 2013/2014 - Carlos Ribeiro 
Juvenis 2013/2014 - Leonardo 
Iniciados 2013/2014 - Gonçalo Ferreira 
Infantis 2013/2014 - Hugo Paula 
Bambis/Minis 2013/2014 
- Eduardo Martins 

Homenageados Natação
Nadador do ano 2013/2014 
- André Moura 
Nadadora do ano 2013/2014 
- Madalena Machado 
Hélder Nunes 
Nuno Nery
Pedro Sapata
Humberto Fonseca 
Hugo Berardinelly 
Irene Frias

Homenageados Atletismo 
Anacleto Pinto 
Silvino Cardoso 

Homenageados Futebol 
Jovem Época 2013/2014
Juniores A – Equipa A – Rafael Silva 
Juniores B 
– Equipa A – Rafael Barreiros 
Equipa B – Gustavo Coelho 
Juniores C – Equipa A – João Caiado 
Equipa B – André Matos 
Sub 13 – Equipa A – Diogo Matos 
Sub 12 – Equipa A – Gonçalo Pereira 
Equipa B – Diogo Paiva 
Sub 11 – Equipa A – Bernardo Gonzalez 
Sub 10 – Equipa A – Miguel Pessoa 
Equipa B – Tiago Santos 

Prémio Jogador do Ano 
Luisinho (Jogador da equipa sénior)

Outros Homenageados no Futebol
Guarda-redes:
Zé Miguel 
Augusto 
Manuel Pais da Silva (Pais) 
Defesas:
Zé Duarte 
Calico 
Tiago Gonçalves 

Emidio 
Leal 
Amadeu Marques 
Chaminé (Afonso Ferreira) 
Mário Vasconcelos 
Silvério 
Rogério 
Sérgio 
Médios:
Eduardito 
Chico Santos 
Adelino Pereira 
Álvaro 
Carlos Santos 
Chalana 
João Basto 
Rodrigo Moura 
Quim (Joaquim Alexandre 
Lopes dos Santos) 
Rui Lage 
Carlos Marta "Águas" 
José Pipo 
Ramon 
Marco Almeida 
Paulo Listra 
Bruno Madeira 
Cruz 
Avançados:
Rui Santos 
Pipa 
Albasini 
João Luis 
João Pereira 
Rui Miguel 
Zé D'Angola 
Virgílio Pereira
Treinadores:
João Cavaleiro 
Idalino de Almeida 
José Moniz 
Vitor Santos 
Jorge Sá (colaborador formação)

Homenagens do século 
Fernando Santos (médico) 
João Soares (presidente) 
José Neves 

Prémios Carreira
Afonso Luís 
Jorge  Carvalho

Prémio Nós Lá Fora
Académico de Viseu de Genebra 

LISTA DE PREMIADOS
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Académico de Viseu vai fazer
parte da toponímia da cidade
Anúncio feito pelo presidente da Câmara | P18
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ABC visita S. Bernardo,
Arsenal joga em Avanca

TAÇA DE PORTUGAL

O ABC visita o S. Ber-
nardo em encontro dos 
1/16 de final da Taça de 
Portugal em andebol e o 
Arsenal da Devesa joga 
em Avanca, ditou o sor-
teio realizado ontem. A 
ronda, que assinala a es-
treia dos clubes da primei-
ra divisão na competição, 
está agendada para o dia 

17 de janeiro.
Em casa joga ainda o 

Xico Andebol, cabendo-
-lhe receber o Águas San-
tas, enquanto Benfica e 
Sporting recebem, respe-
tivamente, Passos Manuel 
e Madeira SAD.

De acordo com o regu-
lamento da prova, nes-
ta fase, os quatro clu-

bes primeiros classifica-
dos no final da 1.ª volta 
da 1.ª fase do campeo-
nato são cabeças de sé-
rie e, assim, não se po-
deriam defrontar entre si 
nos 1/16 de final.  

Para além disso, os clu-
bes do principal campeo-
nato, sempre que defron-
tarem clubes de divisão 
inferior, jogarão na con-
dição de visitantes.  

O que ditou o sorteio:
S. Bernardo-ABC
Benfica-Passos Manuel
Boa Hora-FC Porto
Sporting-Madeira Sad
Benavente-Camões
Avanca-Arsenal Devesa
AD Amarante-SC Horta
S. Paio Oleiros-AC Fafe
SC Espinho-Vitória FC
Xico-Águas Santas
1.º Dezembro-Santo Tirso 
Sanjoanense-Maia/Ismai 
S. Mamede-ACD MonteArsenal da Devesa joga no pavilhão do Avanca

DM
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TOMÁS ALBUQUERQUE

«Lembram-se 
do encontro 
com Xico?»

Tomás Albuquerque 
esteve ao lado de Carlos 
Resende na conferência 
de antevisão do jogo 
com o GC Santo Tirso, 
tendo defendido que es-
tes jogos, teoricamente 
mais fáceis, às vezes 
complicam-se...

«Fácil? Não vemos o 
jogo assim. Lembram-
-se do jogo com o 
Xico Andebol? Eramos 
claramente favoritos e 
as coisas quase que não 
nos corriam da melhor 
maneira. No plantel de-
finimos que queríamos 
vencer os quatro jogos 
até ao Natal e é nisso 
que estamos focados, 
ou seja, em ganhar, 
jogar bem se possível, 
e somar mais três pon-
tos», destacou.
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Decorreu na tarde de 
domingo, dia 7 de Dezem-
bro, o 3º FeStAnD da 
época, no Pavilhão Muni-
cipal do Peso da régua. 
numa tarde fria de domin-
go, o ambiente no pavi-
lhão começou a aquecer 
pelas 15h00, hora de iní-
cio dos primeiros jogos. 
com a participação de meia 
centena de atletas, distri-
buídos por várias equipas, 
foram realizados 16 jogos, 

onde se constatou a evolu-
ção dos atletas, que desen-
volvem o seu trabalho com 
os respectivos treinado-
res semana após semana. 
Participaram neste Fes-
tand a Associação Des-
portiva de Godim (orga-
nizadora), o Grupo Des-
portivo de chaves e o 
Sport Vila real e Benfica. 
o próximo encontro decor-
rerá em Janeiro.

anDEBOl

3º FESTanD nO PESO Da RéGua
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A35FC Porto vence e foge de Benfica e Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eef24987

 
DRAGÕES BATERAM O BELENENSES POR 34-28
O FC Porto venceu esta quarta-feira por 34-28 na visita ao reduto do Belenenses, em partida da
jornad 13 do campeonato nacional de andebol, passando a deter 6 pontos de avanço para o Sporting e
7 para o Benfica. Quanto ao segundo colocado, que é o ABC, os dragões têm 5 pontos à maior.
Numa partida que a equipa portuense dominou de forma clara - ao intervalo vencia por 17-12 -, o
melhor marcador foi Nuno Roque, com seis golos, logo seguido por Gilberto Duarte, com 5. Quanto
aos azuis do Restelo, foi Carlos Siqueira o melhor marcador, também com seis tentos.
Consulte ose a.
 
 
 , 10 dezembro de 201421:30
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A36Benfica-Sporting, em direto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=919abe22

 
SIGA TODAS AS INCIDÊNCIAS DO DÉRBI NA LUZ
- "É sempre importante tentar estar o mais acima na classificação e isso passa por conseguir pontos,
vitórias, sobretudo em casa", frisou o técnico do Benfica, Mariano Ortega, à BTV. O espanhol pede "o
apoio do público" para que "ajudem na vitória".
- Águias e leões medem forças agora, já na 2.ª volta, separados por apenas um ponto na
classificação, sendo que a 2.ª posição, que agora pertence ao Sporting, também se joga em Braga,
com o ABC (tem os mesmos pontos) a ser favorito na receção ao Santo Tirso.
- Benfica e Sporting defrontam-se hoje na Luz (19h15), no jogo mais importante da 13.ª jornada do
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. O objetivo de ambas as equipas é o 2.º lugar, pois a liderança é
coisa que não deverá fugir ao FC Porto tão depressa. Na 1.ª volta, o Sporting ganhou em casa por 28-
21.
- Já Bosko Bjelanovic, em declarações ao site do Sporting, foi o porta-voz das ambições de Alvalade
para o dérbi desta noite. "O nosso objetivo é garantir o 2.º lugar na tabela. Se ganharmos este jogo, o
próximo objetivo é acabar a segunda volta só com vitórias". O lateral reconhece as dificuldades que o
Sporting enfrentará na Luz. "São duas equipas que praticam um andebol moderno, vai ser um jogo
muito renhido. Mas não esperamos facilidades, tanto para nós como para eles."
Benfica-Sporting, às 19.15
 
 
 , 10 dezembro de 201419:11
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A37Águias e leões empatam a 32 golos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5f47d5b3

 
10-12-2014 22:55
 
 A partida da 13ª jornada realizada na Luz, terminou com um empate entre Benfica e Sporting.
 
 O Pavilhão da Luz recebeu mais um derbi, onde houve muita emoção e muitos golos. O resultado final
(32-32) espelha o equilíbrio do encontro.
 
 O empate acaba por favorecer o FC Porto que pode aumentar a vantagem para as duas equipas.
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A38Empate no dérbi lisboeta (32-32)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c1e21ee

 
Benfica e Sporting anularam-se no pavilhão da Luz.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Benfica e Sporting empataram esta quarta-feira no jogo grande da 13ª jornada do campeonato
português de andebol. 32-32 foi o resultado final.
 
 O resultado acaba por beneficiar o FC Porto, que poderá isolar-se ainda mais na tabela classificativa.
 
 10-12-2014 20:58O empate entre Benfica e Sporting beneficia o FC Porto, que pode ser ainda mais
líder.
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A39Benfica-Sporting, 0-0 (1.ª parte)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6001b86e

 
Desporto Benfica-Sporting, 0-0 (1.ª parte) 10-12-2014 Benfica e Sporting defrontam-se hoje na Luz
(19h15), no jogo mais importante da 13.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão... Por
Record 19.15 horas: Inicia a partida na Luz.- "É sempre importante tentar estar o mais acima na
classificação e isso passa por conseguir pontos, vitórias, sobretudo em casa", frisou o técnico do
Benfica, Mariano Ortega, à BTV. O espanhol pede "o apoio do público" para que "ajudem na vitória".-
Águias e leões medem forças agora, já na 2.ª volta, separados por apenas um ponto na classificação,
sendo que a 2.ª posição, que agora pertence ao Sporting, também se joga em Braga, com o ABC (tem
os mesmos pontos) a ser favorito na receção ao Santo Tirso.- Benfica e Sporting defrontam-se hoje na
Luz (19h15), no jogo mais importante da 13.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. O
objetivo de ambas as equipas é o 2.º lugar, pois a liderança é coisa que não deverá fugir ao FC Porto
tão depressa. Na 1.ª volta, o Sporting ganhou em casa por 28-21.- Já Bosko Bjelanovic, em
declarações ao site do Sporting, foi o porta-voz das ambições de Alvalade para o dérbi desta noite. "O
nosso objetivo é garantir o 2.º lugar na tabela. Se ganharmos este jogo, o próximo objetivo é acabar
a segunda volta só com vitórias". O lateral reconhece as dificuldades que o Sporting enfrentará na
Luz. "São duas equipas que praticam um andebol moderno, vai ser um jogo muito renhido. Mas não
esperamos facilidades, tanto para nós como para eles."Benfica-Sporting, às 19.15
 
 10-12-2014
 
 

Página 39



A40

Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 13,84 x 5,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57011050 04-12-2014

ANDEBOL
MINIS ACV EM FESTA

O encontro do escalão minis, na manhã de domingo, organizado pelo ACV, resultou
numa verdadeira festa, com dezenas de jovens da região a entregarem-se a esta
modalidade, em clima de amizade e intercâmbio. Disputado entre as formações do ACV
Andebol Clube, da A2D e da Maiastars, esta foi a 4.ª, 5.ª e 6.ª jornadas da 1.ª ronda do
Torneio de Minis sob a égide da Associação de Andebol de Braga. A equipa da ACV foi
superior à da A2D e empatou com a Maiastars. A equipa de iniciados deu boa réplica em
Godim (Peso da Régua) e a equipa júnior feminina venceu a formação da AD Lagares.
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ANDEBOL
FILIPA NA
SELECÇÃO
NACIONAL

JÚNIOR

A atleta da Associação Aca-
démica Didáxis – A2D
voltou a merecer uma con-
vocatória para a selecção
nacional de juniores B. Após
ter representado o país nos
jogos da CPLP, que se dis-
putaram em Angola, Filipa
Gonçalves vai, agora, par-
ticipar no Scandibérico, que
se disputa em Ciudad Real,
na vizinha Espanha.
O seleccionado luso entrou
em estágio no passado dia
1 e parte hoje, quinta-feira,
para Espanha onde estará
em competição até domin-
go. Esta convocatória pre-
meia a boa época que a
atleta vem realizando, pois
encontra-se no topo das m-
elhores marcadoras no
campeonato do escalão de
juvenis (escalão da atleta)
e no campeonato sénior da
2ª divisão, escalão que a
Didáxis participa dando às

suas jovens experiência
competitiva. Esta nova cha-
mada à selecção não deixa
de ser mais uma prova
inequívoca do bom trabalho
desenvolvido pela Didáxis e
motiva, certamente, outras
jogadoras a atingir o objec-
tivo maior no andebol na-
cional.
Quanto ao fim-de-semana
competitivo, este não foi
muito produtivo. As senio-
res e as iniciadas perderam,
ficando a vitória a cargo das
infantis.
A equipa sénior deslocou-
se a casa do 1º classificado,
o Santa Joana, que conta
por vitórias todos os jogos
disputados, e obrigaram a
equipa da casa a trabalhar
muito para vencer o jogo.
O resultado final mostra 5
golos de vantagem para a
equipa de S. Pedro de Fins,
mas é enganador já que

durante todo o jogo houve
equilíbrio no marcador. As
desconcentrações no final
da primeira parte determi-
naram o adiantamento da
equipa adversária; as jo-
vens da Didáxis não bai-
xaram os braços e fizeram
uma segunda metade de
qualidade, vencendo o “par-
cial” nos últimos 30 mi-
nutos.  Filipa Gonçalves e
Diana Oliveira contribuiram
com 8 e 6 golos respecti-
vamente. Realce também
para a boa exibição da guar-
da-redes Cátia.
Já as iniciadas perderam em
Esposende, por 33-15. Este
resultado foi desenhado na

segunda parte, quando a
equipa da casa disparou no
marcador. No final da pri-
meira, o resultado estava
equilibrado.
Quanto às infantis, rece-
beram e venceram o AC Go-
dim, por 15-5. O resultado
foi basicamente conseguido
na primeira parte, aprovei-
tando o técnico da Didáxis
para colocar as atletas mais
jovens em jogo.  Também
as minis continuam a dar os
seus primeiros passos no
andebol tendo participado
no 2º encontro do Torneio
de Minis, perderam os dois
desafios frente ao Maiastars
e ao AC Vermoim.
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 Ò andebol 

sir 1º MaiO DerrOtaDa eM leiria 
A equipa sénior da SIR 1º Maio 

perdeu na deslocação a Leiria, onde 
defrontou a Juve Lis. O jogo terminou 
com o resultado de 30-24 favorável 
para a formação da cidade do Lis.

Apesar da derrota, a formação 
marinhense mantém o segundo lu-
gar na classificação da Zona 3 do 
Campeonato Nacional de Sénior da 
III divisão. 

Na próxima jornada, agendada 
para sábado, a equipa da Marinha 
Grande recebe o Albicastrense, pe-
las 16 horas, no pavilhão Nery Ca-
pucho. ß
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Este ano, foi a Universida-
de de Trás-os-Montes e Alto 
Douro o palco da organiza-
ção da 28ª edição dos Jogos 
Desportivos Universitários 
Galaico Durienses, que ocor-
reram nos passados dias 25 e 
26 de novembro.
Três universidades portugue-
sas e três espanholas compe-
tiram entre si, nas modalida-
des de Andebol, Voleibol e 
Natação, somando um total 
de 240 pessoas envolvidas, 
entre atletas e voluntários. O 
Pavilhão Municipal de Des-
portos, o Pavilhão Municipal 
e as Piscinas Municipais fo-
ram os locais escolhidos para 
as provas.
A Universidade do Minho 
saiu como vencedora desta 
edição, a Universidade do 
Porto como segunda classi-
ficada, seguindo-se a Univer-
sidade de Vigo, em terceiro 
lugar.
Desde o início, ou seja, em 
21 anos de competições, já 
estiveram envolvidos mais 
de 7.700 participantes, numa 
atividade regular que expres-
sa o convívio e a coopera-

ção entre as Universidades 
do Porto, Minho, Trás-os-
-Montes e Alto Douro, Vigo, 
Santiago de Compostela e 
Corunha.

No próximo ano, a Universi-
dade de Vigo será a próxima 
organizadora da 29ª edição 
dos Jogos Galaico Durienses.

28ª Edição dos Jogos Galaico 
Durienses organizados pela UTAD
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caMpeonato nacional da 2.ª diViSão de andebol

Sanjoanense travada 
na Madeira 

Depois de uma série de três 
jogos a vencer, a Sanjoanense 
cedeu na difícil deslocação à 
Madeira, de onde regressou com 
uma derrota. Apesar dos oito 
golos de diferença, o resultado é 
enganador já que o equilíbrio foi 
nota dominante ao longo de toda 
a partida. Prova disso é o empate 
a 14 golos que se registava ao 
intervalo.

No segundo tudo esteve 
melhor a formação local, que 
aproveitou ainda uma série de 
falhas na finalização da equipa 
alvinegra para lançar contra-
ataques que acabaram por ditar 
o desfecho final.

JORNADA 12

Fermentões - S. Bernardo
Fafe - Boavista

Santana - S. Mamede
SP Oleiros - Académico
Sanjoanense - FC Porto

Gaia - Marítimo Madeira
Avanca - Arsenal C. Devesa

JORNADA 11

Boavista 23 - 28 S. Bernardo
S.Mamede 25 - 30 Ac Fafe

Arsenal C.Devesa 35-22 Santana
FC Porto 23 - 24 S.Paio Oleiros

Marítimo Madeira 31 - 23 Sanjoanense
Fermentões - Fc Gaia

Académico 20 -31 Avanca

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Avanca 30 11 9 1 1 341 237
2 Ars. Cl. Devesa 28 11 8 1 2 314 269
3 Ac Fafe 27 11 8 0 3 311 257
4 Sao Mamede 25 11 7 0 4 286 268
5 Mar. Madeira 25 10 7 1 2 284 250
6 São Bernardo 24 11 6 1 4 316 282
7 Sanjoanense 23 11 5 2 4 286 275
8 Fc Porto 23 11 6 0 5 313 311
9 Boavista Fc 20 12 4 0 8 298 319
10 Fermentões 19 11 4 0 7 284 344
11 Fc Gaia 19 11 4 0 7 327 320
12 S. P. Oleiros 17 11 3 0 8 260 322
13 Academico 17 11 3 0 8 230 297
14 Cdc Santana 11 11 0 0 11 225 324

Marítimo, 31
Sanjoanense/Mário Rui, 23

Jogo no Pavilhão do CS Marítimo.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva.
Marítimo: José Azevedo, João Gomes, Fred 
Rodrigues, Marco Gil, Tiago Rodrigues, 
João Menezes, António Franco, Bruno 
Sousa, Diogo Abreu, Pedro Rodrigues, 
Wilson Silva, José Jesus, João Gonçalves, 
Guilherme Nascimento, Márcio Abreu, 
José Santos.
Treinador: Sérgio Ferreira.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António 
Brandão, Hélder Santos, Xavier Costa, 
Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho, 
Emanuel Silva, Pedro Amorim, Bruno 
Pinho, Eduardo Pereira, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Batista.
Ao intervalo: 14-14.
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Jogo particular de andebol de preparação para play-off do Mundial 2015

portugal venceu angola 
em S. João Madeira

Portugal, 27
Angola, 25

Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Juliana Madureira e Bárbara 
Duarte.
Portugal: Isabel Gois, Mariana Lopes (4), 
Rita Alves, Cláudia Aguiar (2), Cláudia 
Correia, Ana Rita Neves, Bebiana Sabino, 
Vera Lopes (1), Soraia Fernandes, Erica 
Tavares, Mónica Soares (3), Soraia Lopes 
(5), Renata Tavares (3), Maria Pereira (4), 
Diana Roque, Patrícia Rodrigues (5).
Treinadora: Sandra Fernandes.
Angola: Ivete Simão, Albertina Kassoma 
(5), Liliana Venâncio (2), Marta Dos Santos, 
Ngalula Kanka (1), Lourdes Monteiro (1), 
Elizabeth Cailo (6), Teresa Almeida, Liliana 

Paixão, Natália Bernardo (2), Magda 
Cazanga (6), Wuta Dombaxi (1), Lisandra 
Salvador, Matilde André (1), Teresa Leite, 
Stephanie Lukau.
Treinador: João Florêncio.
Ao intervalo: 13-15.

Depois de ter falhado o pri-
meiro teste com Angola(22-32), 
em Vila Nova de Gaia, a seleção 
portuguesa feminina de andebol 
redimiu-se e venceu, no passado 
dia 28, em S. João da Madeira, 
a sua congénere angolana por 
27-25. Este foi o segundo de 
dois jogos particulares que a 

formação Lusa realizou inseridos 
no estágio de preparação que 
antecede a qualificação para o 
play-off de acesso ao Campeo-
nato do Mundo Dinamarca 2015.

Num encontro bastante 
diferente do anterior, o equilíbrio 
acabou por ser mais evidente, 
apesar de na primeira parte a 
equipa de Angola ter estado 
melhor. Foi evidente alguma di-
ficuldade por parte das jogadoras 
lusas em anular o ataque angola-
no, que fez com que ao intervalo 
Portugal se encontrasse com dois 

golos de desvantagem (13-15). 
Na segunda parte o rumo 

do encontro foi diferente. Após 
corrigir alguns erros no aspeto 
defensivo, a Seleção Nacional 
conseguiu aproveitar melhor as 
transições e assumir o comando 
do marcador, que até ao final da 
partida foi-se mantendo sempre 
muito equilibrado. No final a 
vitória coube às comandadas de 
Sandra Fernandes, que contou 
com duas atletas formadas na 
Associação Desportiva Sanjoa-
nense, Rita Neves e Diana Roque.
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portugal derrota angola nas travessas P11andEbol
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06/12/14   Infantis Masculinos     Oleiros / ADS          11h00  Pav. Oleiros

07/12/14   Iniciados Masculinos   ADS / Estarreja     11h00 Pav. Travessas
07/12/14   Iniciadas  Femininas    Laac / ADS 17h00  Pav. G. Aguada de Cima
07/12/14   Infantis Femininas       Alavarium / ADS   11h45 Pav. Alavarium
07/12/14   Minis Masculinos        Monte / ADS-A      15h00   Pav. Monte
07/12/14   Minis Masculinos        Estarreja / ADS-B   11h00 Pav. Mun. Estarreja

08/12/14   Iniciados Masculinos  ADS / Pateira        11h00 Pav. Travessas
08/12/14   Festand Bambis das 14h00 às 19h00 Pav. Travessas

Seniores Masc. Maritimo 31 - ADS / Mário Rui,Lda 23 
Iniciados Masc. Vacariça 21 -  ADS 35
Iniciados Fem.   Vacariça 14 - ADS 41
Infantis Fem.     ADS 9 - Salreu 25
Infantis Masc. ADS 25 - Pateira 22
Minis Fem           ADS 20 - Vacariça 4

Bambis Masculinos
Encontro Regional de Bambis em Vila do Conde
A ADS participou com duas equipas masculinas e conseguiu um êxito enorme ob-

tendo vitórias em praticamente todos os jogos. Não foi apurado vencedor.
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Andebol4kids passou
por Riachos

A iniciativa chegou ao con-
celho torrejano no ano passado 
por via de uma parceria entre a 
Câmara Municipal e a Federação 
Portuguesa de Andebol, a que o 
agrupamento Artur Gonçalves 
aderiu. O objectivo é a divulgação 
da prática desportiva e a promoção 
do andebol nas camadas etárias 
mais baixas.

Anualmente tem lugar um evento 
no concelho, sendo que em 2013 
foi o primeiro na Praça 5 de Ou-
tubro, para os alunos das escolas 

da cidade. Este ano, no dia 28 de 
Novembro, quase 200 jovens entre 
os 6 e os 12 anos, dos Centros 
Escolares de Riachos e Meia Via e 
da Escola Chora Barroso (5.º ano) 
estiveram no pavilhão municipal 
de Riachos em jogos e actividades 
diversas orientadas por elementos 
da FPA, professores de educação 
física do agrupamento, em parti-
cular pela orientadora do desporto 
escolar, Ana Lima, e os alunos do 
curso profissional de desporto da 
Artur Gonçalves.
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Associação de Apoio 
à criança promove 
colóquio sobre Desporto 
Adaptado

Presidente da Federação de Atletismo 
é um dos convidados

A Associação de 
Apoio à Criança do Dis-
trito de Castelo Branco 
vai assinalar o dia inter-
nacional das pessoas com 
deficiência, no dia 04 de 
dezembro com um Encon-
tro de Desporto Adaptado 
no Auditório da Escola 
Superior de Educação 
de Castelo Branco, com 
o tema "A Importância 
da Atividade Física para 
pessoas com Deficiência 
Mental". 

Este Encontro tem 
como principal objetivo, 
alargar os conhecimentos 
da atividade física na área 
da deficiência para toda a 
comunidade e promover a 
partilha de conhecimentos 
e experiências de práticas 
e orientações que visem a 

promoção de um conheci-
mento aprofundado sobre 
esta temática. 

No Encontro, estarão 
presentes o Presidente da 
Federação Portuguesa de 
Atletismo, representante 
do Comité Paralímpico de 
Portugal, representante da 
Federação de Andebol de 
Portugal, representante da 
Associação Nacional de 
Desporto para a Deficiên-
cia Inteletual, representan-
te da Associação Nacional 
de Desporto de Paralisia 
Cerebral, representante da 
Special Olimpics Portugal, 
alguns Atletas da Seleção 
Nacional e Atletas Para-
límpicos, alguns regres-
sados recentemente do 
Campeonato do Mundo 
de Natação do México. ■
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A atleta da Associação Académica Didáxis – A2D, Filipa Gonçalves, vol-
tou a merecer uma convocatória para a seleção nacional de juniores B.
Vai participar no Scandibérico que se disputa em Ciudad Real (Espanha). 

Esta convocatória vem premiar a boa época que a atleta tem vindo a
realizar, pois encontra-se no topo das melhores marcadoras no campeonato do escalão de ju-
venis (escalão da atleta) e no campeonato senior da 2ª divisão, escalão que a Didáxis participa.
Esta nova chamada à seleção realça o bom trabalho desenvolvido ao longo dos anos pela Di-
dáxis e motiva, certamente, outras jogadoras a atingir o objetivo maior no andebol português.

Andebol Didáxis: Filipa Gonçalves 
na Seleção Nacional de Juniores
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O guarda-redes do Feiren-
se, Pedro Ribeiro, de 16 anos 
de idade, integra a lista dos 
16 atletas convocados pelo 
selecionador nacional, Nuno 
Santos, que vai disputar o 
Torneio Internacional de 
Andebol “Galicia – Salnés 
2014” de Juniores C Mascu-
linos, que vai decorrer em 
Pontevedra, no Pavilhão 
Municipal O Coiron-Dena-
Meaño, a partir do dia 6 de 
Dezembro.

Também integra a con-
vocatória o ex-CD Feirense, 
Pedro Pires, formado no 
clube e que actualmente 
representa o Col. Carvalhos.

Os Juniores C de Portugal 
repetem a participação neste 
importante Torneio Inter-
nacional que se realiza na 
Galiza, na 1ª jornada (6/12 

andebol q atleta do feirense

pedro ribeiro na 
selecção de Juniores C

pelas 19h30) defrontam a 
Federação Territorial das 
Astúrias e na 2ª jornada 
(7/12 pelas 10h00) medem 
forças com os vizinhos da 
Galiza.

Para além do atleta tam-
bém está também em des-
taque a secção de andebol 

do CD Feirense pelo bom 
trabalho da sua formação, 
tanto mais que Pedro Ri-
beiro integra um grupo res-
trito de apenas três atletas 
pertencentes à Associação 
de Andebol Aveiro na con-
vocatória para a selecção 
nacional de Juniores C.
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