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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

“Favoritos à vitória” é a mensa-
gem do treinador do ABC para a
partida de amanhã, na capital,
frente ao Belenenses, da 10.ª jor-
nada do campeonato nacional de
Andebol 1. Carlos Resende não
tem dúvidas da maior qualidade
da equipa bracarense, mas espe-
ra que os seus jogadores mante-
nham, em Belém, o nível exibi-
cional dos dois ultimos jogos,
em que venceram Passos Ma-
nuel (37-29) e Benfica (33-27).

“Encaramos este jogo com to-
da a seriedade e responsabilida-
de, e com noção que se estiver-
mos num patamar exibicional de
acordo com aquilo que são as
nossas possibilidades, encara-
mos também com optimismo de
o vencermos. Mas temos de ser
responsáveis naquilo que são as
nossas tarefas”, alertou, ontem,
o técnico academista  na antevi-
são do jogo que está marcado
para amanhã, às 18 horas, no pa-
vilhão Acácio Rosa.

Em quarto lugar no campeona-

to, a um ponto do terceiro (Ben-
fica) e a dois do segundo (Spor-
ting), Resende reconhece que já
“está mais difícil” em chegar ao
primeiro lugar, “depois da vitó-
ria do FC Porto sobre o Sporting
(24-23), na quarta-feira à noite,
em jogo antecipado desta ronda.
No entanto, objectivo de ficar o
melhor posicionado nesta fase
regular mantém-se. 

“Esse resultado não favoreceu
o ABC, nem o Sporting, nem o

Benfica, nem nenhuma equipa
que tenha ambição de terminar
esta fase regular em 1.º lugar.
Mas sobre esse resultado não
podemos fazer nada. O que po-
demos fazer é vencer os nossos
jogos na esperança de lá chegar
e é esse o espírito que temos já
para este próximo jogo com o
Belenenses”, afirmou Carlos
Resende que tem o plantel do
ABC/UMinho todo disponível
para o jogo com o Belenenses.

ABC/UMinho “optimista”
para a visita ao Belenenses
MANTER A ROTA TRIUNFANTE é o objectivo do ABC para o jogo de ama-
nhã, em Lisboa, frente ao Belenenses, da 10.ª ronda do nacional de andebol.

ROSA SANTOS

David Tavares e Carlos Resende confiantes para o próximo jogo do ABC/UMinho
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ABC sente um otimismo
responsável para ganhar

David Tavares e Carlos Resende sentem que se o ABC jogar o que sabe tem condições para ganhar ao Belenenses

Embora não tenha começado a época normalmente 
por razões pessoais e que se prenderam também com 
a renovação contratual com o ABC, David Tavares já se 
sente em forma e completamente entrosado com a equipa 
e com os colegas.

«A época está a correr bem. Para mim começou um 
bocadinho mais tarde, por razões pessoais. Como comecei 
mais tarde, obviamente demorei mais um bocadinho a 
atingir a minha forma normal. No entanto, os jogos têm 
corrido relativamente bem e tenho tentado melhorar de dia 
para dia para ajudar a conseguir os objetivos da equipa 

do ABC», disse o atleta.

Respeitar Belenenses, mas a pensar na vitória
Quanto ao jogo de amanhã frente ao Belenenses, o  ponta-

-direita do ABC entende que se deve respeitar a equipa, 
pela sua qualidade e pela sua história, mas focado na 
vitória. «Normalmente, o Belenenses é uma equipa mais 
complicada em casa. Embora se calhar já não tenha o 
público e a força de outros tempos, ainda é uma equipa 
histórica, que tem apoio dos adeptos. No entanto, nós 
vamos com o objetivo de ganhar o jogo», garantiu.

David Tavares sente-se entrosado

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho desloca-
-se amanhã a Lisboa para 
defrontar o Belenenses, 
em jogo da 10.ª jornada 
da fase regular do cam-
peonato nacional de an-
debol da I Divisão. Com 
o primeiro lugar desta 
fase praticamente entre-
gue aos hexacampeões 
nacionais, resta às outras 
equipas lutar pela melhor 
classificação, amealhando 
o maior número de pon-
tos possíveis.

Entre essas equipas está 
o ABC/UMinho que, ama-
nhã, frente ao Belenen-
ses, apesar de ser fora de 

casa, sente um otimismo 
responsável para vencer 
a partida.

«Encaramos o jogo com 
toda a seriedade, respon-
sabilidade e com a cons-
ciência que, se estivermos 
num patamar exibicional 
de acordo com aqui-
lo que são as 
nossas pos-
sibilidades, 
com otimis-
mo podere-
mos vencer. 
Mas para ter 
esse otimismo, 
temos que ser res-
ponsáveis e estamos com-
penetrados para mais uma 
vitória», começou por afir-

mar Carlos Resende, na 
conferência de antevisão 
do encontro.

Apoio «excecional»
do público vai faltar

O técnico do ABC/UMi-
nho não menospreza a 

questão de jogar fora ou 
no Flávio Sá Leite. 

No entanto, enten-
de que, se a sua 
equipa colocar 
em campo aquilo 
que sabe, tem to-

das as condições 
para vencer. 

«Não me preocupo 
tanto com essa questão 
se o jogo é fora ou den-
tro. A única coisa que me 

preocupa é se estaremos 
naquele patamar exibicio-
nal de acordo com as nos-
sas expetativas, quer de 
cada atleta, quer como 
equipa. Porque, a grande 
diferença é o público que 
não temos. Ou seja, aque-
le apoio excecional que o 
nosso público nos dá, em 
casa. Mas transportamos 
aquela que é a qualidade 
intrínseca da nossa equi-
pa», disse, um otimista 
Carlos Resende.

Até porque, a última des-
locação à Lisboa correu 
bem, mesmo perante um 
ambiente adverso como é 
o pavilhão da Luz, frente 
ao Benfica. 

FRANCISCO DE ASSIS

Para o 
confronto com o Belenenses, o téc-nico do ABC/UMinho tem todos os atle-tas disponíveis

JOGO AMANHÃ EM BELÉM, FRENTE AO BELENENSES
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 Ò andebol

sir 1º MaiO DefrOnta batalha 
nO reGressO à COMPetiçãO 

A equipa masculina da SIR 1º 
Maio inicia a sua participação na 
zona 3 do Campeonato Nacional de 
Seniores Masculinos da II Divisão no 
sábado. A formação de Picassinos 
recebe o Batalha, no pavilhão Nery 
Capucho, pelas 18 horas. 

Na II Divisão Nacional Feminina, 
o clube da Marinha Grande segue 
na frente da Zona 2, depois de nesta 
jornada ter vencido o Cister SA, por 
21-14.

Na próxima jornada, a formação 
marinhense desloca-se à Batalha, 
para defrontar a equipa local. 

No escalão de juniores masculi-

nos, a SIR 1º Maio continua a domi-
nar a II Divisão, ocupando a lideran-
ça da classificação e no próximo do-
mingo mede forças com a Cister SA, 
depois da pausa de uma semana. O 
jogo está marcado para as 10 horas, 
no pavilhão Nery Capucho. A equi-
pa feminina também lidera na Zona 
3 do campeonato, com 15 pontos. 
Depois de folgar no último fim de 
semana, as meninas de Picassinos 
defrontam a Juve Lis no domingo, em 
Leiria. 

Na Zona 4 do Campeonato Na-
cional de Juvenis Femininos da II Di-
visão, a equipa do clube de  Picassi-

nos ocupa o segundo lugar, com dez 
pontos, menos dois que o líder Alca-
nena. No passado fim de semana, 
a formação marinhense folgou, vol-
tando a jogar sábado, no pavilhão 
Nery Capucho, local onde recebe o 
Cister SA, pelas 20 horas. 

Os iniciados masculinos da SIR 
1º Maio, que disputam a Zona 5 da 
II Divisão Nacional, defrontam a D. 
Fuas Roupinho no domingo, na Na-
zaré, enquanto a equipa feminina do 
mesmo escalão defrontou e venceu 
(32-20) o Batalha. Na próxima ron-
da, as meninas de Picassinos deslo-
cam-se ao reduto do Alcanena. ß
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Andebol: Seniores femininos 
do Cister perdem fora

os seniores femininos do Cister perderam 
na deslocação ao reduto do líder siR 1.º maio 
(28-21), averbando, desta forma, a segunda 
derrota consecutiva fora de portas. a equipa 
de abel Ferreira está no 5.º lugar e ainda 
não ganhou como visitante, mas também não 
perdeu em casa. o Cister sport de alcobaça 
regressou este ano às competições seniores, 
após alguns anos de interregno.

Página 11



A12

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 13,72 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56723813 20-11-2014

andeBol   vitória sobre a juve lis (26-23) na 1.ª divisão

Juvenis masculinos do Cister sa 
voltam aos triunfos em casa

os juvenis masculinos do Cis-
ter sport de alcobaça regres-
sarm aos triunfos caseiros na 1.ª 
divisão, ao derrotarem a Juve Lis 
(26-23). pedro Figueiredo, com 
11 golos, foi o melhor marcador 
do encontro. a equipa de Rui 
medeiros é agora 7.ª classificada 
na zona 3 e atravessa um bom 
período de forma, uma vez que 
venceu três dos últimos quatro 
jogos caseiros.

Em juvenis femininos, o dom 
Fuas foi impotente para travar 
o JaC alcanena (11-47), enquan-
to os iniciados masculinos do 
clube adiaram o encontro com 
o siR 1.º maio. neste escalão, o 
Cister perdeu no compromisso 
caseiro com a Juve Lis (25-35).

no campeonato regional de 
iniciadas, o dom Fuas levou a 
melhor sobre o Cister sa no 
dérbi (24-23). Em destaque 

na partida estiveram as gole-
adoras de cada uma das equi-
pas: Biana sigismundo marcou 
10 golos para as nazarenas e 
Bruna santos respondeu com 
outros 10 golos para as alco-
bacenses.

Em infantis masculinos, o 
Cister sa perdeu na receção 
ao Batalha (10-20), enquanto 
o dom Fuas foi derrotado no 
terreno do sismaria (35-15).
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