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ABC/UMinho defronta hoje
Sporting no Flávio Sá Leite
O ABC/UMINHO defronta hoje o Sporting, às 21 horas, no pavilhão Flávio Sá Leite, no jogo grande da
7.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Equipa bracarense está num grande momento e quer
vencer os ‘leões’. Pedro Seabra, jovem central dos academistas, pede apoio massivo dos adeptos.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

Só a vitória interessa à equipa do
ABC/UMinho no duelo desta
noite frente ao Sporting, referente à 7.ª jornada do campeonato
nacional de Andebol 1. A equipa
bracarense joga em casa e pede
aos adeptos um ambiente fantástico no pavilhão Flávio Sá Leite,
pois quer regressar aos triunfos,
depois da derrota tangencial no
Dragão, para dar seguimento ao
grande início de temporada, onde tinha arrancado com quatro
vitórias consecutivas.
Pedro Seabra, jovem central de
21 anos, tem sido um dos jogadores em destaque na equipa do
ABC/UMinho. Ambicioso, Pedro Seabra acredita na vitória
frente aos ‘leões’ e não tem dúvidas que se os sócios e adeptos
ajudarem nas bancadas, será
mais fácil a conquista dos três
pontos.
“Vai ser mais um jogo muito
difícil, à semelhança de todos
aqueles que tivemos até agora.
Mas também se calhar muito parecido com o que realizámos no
sábado, no Dragão. Sabemos
que o Sporting joga rápido, marca muitos golos em contra-ataque, e estou convencido que se
defendermos com a capacidade
e espírito de sacrifício que tivemos com o FC Porto, se conseguirmos evitar que eles façam
contra-ataques, podemos alcançar um bom resultado”, afirmou
o jovem central, na antevisão da
partida desta noite.

DR

Pedro Seabra, central do ABC, tem sido peça determinante na equipa de Carlos Resende. Ambos desejam hoje vencer o Sporting

+ mais
Preço dos bilhetes:
- sócios do ABC e alunos
da UM têm entrada livre
mediante apresentação
dos respectivos cartões.
- sócios do Sp. Braga
e HC Braga: 2 euros
- público em geral: 5 euros
E o público pode ser determinante. Seabra pede apoio massivo e promete que o ABC vai dar
tudo pela conquista da vitória e
fazer mais um grande jogo.

“A equipa tem mostrado uma
maior estabilidade este ano. Já
vencemos jogos contra equipas
teoricamente mais fáceis, mas
vencemos de forma convincente. No Dragão temos consciência
que fizemos um bom trabalho
mas o resultado não nos satisfaz.
Agora, jogando em nossa casa,
contra outro adversário forte,
queremos assumir o favoritismo
de vencer o jogo”, rematou.
Em termos de plantel, o técnico Carlos Resende tem a equipa
na máxima força. O jogo começa às 21 horas, no Sá Leite, e vai
ser dirigido pela dupla de árbitro
internacionais de Braga, César
Carvalho e Daniel Freitas.

Já são conhecidos os jogos
da 2.ª eliminatória da Taça
de Portugal de andebol,
que se vai jogar a 2 de
Novembro. Nesta eliminatória, para já, entram apenas três clubes minhotos,
cujo sorteio ditou:
Fermentões-Salgueiros
Sanjoanense-Xico A.
Arsenal A.-Marítimo
Os vencedores apuram-se
para os 16 avos-de-final,
onde se irão juntar aos
clubes do Andebol 1.
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Andebol

Didáxis entra a vencer Maiastars
no ‘nacional’ de juvenis femininos
No passado domingo realizou-se a primeira jornada da primeira fase do
campeonato de juvenis, em andebol. A Didáxis recebeu e venceu a equipa
do Maiastars por 27-24. Numa reedição da final do campeonato nacional
de iniciadas da época anterior, vencido pela equipa da Maia, a Didáxis apresentou-se, desta vez, mais forte. Foi um jogo muito emotivo com constante
alternância do marcador, espelhado pelo empate registado ao intervalo.
Na segunda parte, a Didáxis entrou mais forte e conseguiu uma vantagem
de quatro golos, tendo o Maiastars empatado a 10 minutos do fim do jogo.
Na parte final, a Didáxis voltou a passar para a frente gerindo a vantagem
adquirida até ao apito final. De realçar a moldura humana que marcou presença no pavilhão da Didáxis, tendo sido um elemento importante no apoio
e incentivo das atletas de Riba de Ave, numa prova de que o andebol tem
despertado na comunidade um crescente interesse.
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ANDEBOL
2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINOS
4.ª Jornada
Benfica B-Vit Setúbal
Camões-Vela Tavira
Torreense-Marienses
Boa Hora-Sismaria
Ílhavo-Redondo
Gin. Sul-Benavente
Samora C.-Alto Moinho

Benfica B
Vit. Setúbal
Benavente
Torreense
Boa Hora
AC Sismaria
Camões
Samora Correia
Ílhavo
Alto Moinho
Gin. Sul
Marienses
Redondo
Vela Tavira

J
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3

V
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0
1
1
1
0
1
1
3
3
3
2
2
4
3

37-23
40-24
23-17
26-21
32-25
24-29
23-24
P
12
10
10
10
9
7
7
6
6
6
5
5
4
3

Próxima jornada
Benfica B-Camões; Vela TaviraTorreense; Marienses-Samora C.;
Sismaria-Ílhavo; Redondo-Gin.
Sul; Vit. Setúbal-Benavente; Alto
Moinho-Boa Hora.
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Juve Lis afastada
da Taça das Taças
Andebol Juve Lis perdeu os dois jogos na Turquia. Col. João
de Barros tem a segunda mão para dar a volta ao resultado
DR

João de Barros perdeu na Bielorússia por 24-20 e no sábado discute a passagem nas Meirinhas

José Roque
A Juventude Desportiva do Lis
foi afastada da Taça das Taças
Feminina, após duas derrotas
frente às turcas do Muratpasa
Belediyesi SK. A Juve Lis entrou
em campo para o jogo da segunda mão da segunda eliminatória em desvantagem, após
ter perdido no jogo da primeira
mão por 18-32.
Na decisão, as duas equipas
voltaram a defrontar-se em Antalya, na Turquia, com a formação da casa a entrar no jogo
com muita velocidade e a impor um ritmo de jogo que a
equipa portuguesa não conseguiu acompanhar. A diferença
ao intervalo (22-9) dificultou

ainda mais a tarefa à Juve Lis.
A segunda parte foi mais equilibrada, mas a equipa leiriense
não conseguiu anular a diferença e perdeu por 33-23.Com
nove golos, Patrícia Mendes foi
a melhor marcadora da Juve
Lis, seguida de Ana Gante com
seis golos e Francisca Marques
com cinco.
Quem também terá uma
missão difícil pela frente é o Colégio João de Barros que perdeu no sábado em Gomel, na
Bielorússia, por 24-20, na primeira mão da segunda eliminatória da Taça EHF. Quatro
golos é uma curta diferença,
que dá todas as possibilidades
ao Colégio para o jogo da segunda mão, em casa, numa

partida que se vai disputar no
próximo sábado, pelas 17h00,
no Pavilhão das Meirinhas, estando obrigado a ganhar por
uma diferença de cinco golos.
No jogo contra o Gomel, a
equipa bielorussa chegou ao
intervalo a ganhar por 12-7, diferença que a equipa de Paulo
Félix conseguiu reduzir, durante a segunda parte. No entanto, o Colégio João de Barros
não evitou o regresso a Portugal em desvantagem. Em Gomel, a melhor marcadora do
Colégio João de Barros foi
Dulce Pina, com seis golos.
O vencedor da eliminatória
já sabe que o próximo adversário será o Rocasa Ace Gran
Canaria, de Espanha. |
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ABC RECEBE HOJE (21H00) O SPORTING E PEDRO SEABRA ESTÁ OTIMISTA

«Equipa tem demonstrado
maior estabilidade esta época»
PEDRO VIEIRA DA SILVA

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho recebe,
esta noite (21h00), no Pavilhão Flávio Sá Leite, o
Sporting, em partida da
7.ª jornada do nacional
de andebol da 1.ª Divisão.
Pedro Seabra, central dos
academistas, que há duas
temporadas trocou Lisboa
pelo Minho, acredita que a
turma minhota tem «capacidade e qualidade» para
bater a turma leonina.
O ABC perdeu, na última ronda, com o FC Porto, no Dragão Caixa, com
alguma polémica à mistura
(os academistas queixam-se, entre outros lances,
de um ocorrido na parte final, em que a dupla
de arbitragem terá trans-

Pedro Seabra, central do ABC

formado uma falta a favor da equipa minhota e
consequente expulsão de
Tiago Rocha, dos dragões,

em falta ofensiva de Pedro Seabra).
«O jogo com o Sporting
vai ser mais uma partida

muito difícil, à semelhança de todos os que disputámos até agora. Em minha opinião, será um jogo
parecido com o que disputámos no Dragão Caixa. O
Sporting joga com rapidez
e também procura marcar
em contra-ataque. Mas,
se defendermos como fizemos na maior parte do
tempo no último encontro
e tivermos a mesma capacidade de sacrifício, podemos fazer um bom resultado», destacou Pedro Seabra, que assume, sem rodeios, o favoritismo para o
embate com os leões.
Na véspera, Carlos Resende tinha pedido o apoio dos
adeptos. Pedro Seabra alinha pelo mesmo diapasão,
considerando que as boas

exibições e resultados conseguidos até agora podem
trazer mais gente ao pavilhão que muitos apelidam
de catedral do andebol.
«A equipa tem mostrado, esta temporada, uma
maior estabilidade. Vencemos as partidas que, em
teoria, éramos favoritos,
mas de forma convincente. No Dragão fizemos um
bom trabalho mas o resultado não satisfez. Agora vamos jogar em casa e queremos vencer. Temos de
nos assumir como favoritos e tudo faremos para
vencer o Sporting», finaliza Pedro Seabra.
O ABC soma 13 pontos,
menos três que o Sporting, mas tem um jogo
em atraso.
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TAÇA DE PORTUGAL
Arsenal
da Devesa
recebe
Marítimo
O Arsenal da Devesa,
que este ano fez a sua
estreia no andebol,
recebe o Marítimo, na
segunda eliminatória da
Taça de Portugal da modalidade, a disputar no
dia 2 de novembro.
Recorde-se que tambem na primeira eliminatória o conjunto
bracarense jogou em
casa (Sá Leite) frente ao
Lusitanos, a quem afastou da competição.
O sorteio realizou-se
ontem, na sede da Federação, e ditou ainda
os seguintes jogos para
a zona 1:
Fermentões-Salgueiros, Santana-Académico, Sanjoanense-Xico
Andebol, S. Bernardo-Amarante, Santo Tirso-Estarreja, Gaia-Infesta
e Oleiros-S. Mamede.
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“Com a ajuda do nosso público
podemos vencer o Sporting”

+ bilhetes

A EXCELENTE EXIBIÇÃO no sábado passado frente ao FC Porto, apesar da derrota tangencial, elevou
a fasquia no ABC/UMinho para o duelo de amanhã frente ao Sporting. Equipa bracarense está em boa
forma e Carlos Resende acredita que é possível derrotar os ‘leões’. Técnico pede casa cheia aos adeptos.
ANDEBOL
| Miguel Machado |

A equipa do ABC/UMinho está
a realizar um início de temporada vibrante, de encher de orgulho os adeptos bracarenses, claramente a fazer frente aos três
grandes. E só por capricho dos
deuses e um erro de arbitragem
no último jogo, no Dragão Caixa, os academistas não conquistaram a quinta vitória seguida no
campeonato nacional de Andebol 1. Ainda assim, o desaire pela margem mínima, não beliscou
a moral dos pupilos de Carlos
Resende, que enfrentam já amanhã mais um grande jogo, desta
vez em casa, contra o Sporting, a
contar para a 7.ª jornada. O objectivo é retomar o trilho das vitórias e o treinador do ABC não
tem dúvidas: com a ajuda dos
adeptos é mais fácil ganhar a
partida, exemplificando com a
pressão excercida pelos adeptos
portistas no sábado passado na
fase crucial do jogo, com a arbitragem a deixar-se levar.
“Infelizmente as vitórias morais não dão pontos. Mas fizémos, na verdade, um grande jogo com o Porto e qualquer equipa podia ter saído vencedora.
Julgo que o Porto acabou por ter
a sorte do seu lado, contudo, esse jogo é algo que já é do passado e temos que nos concentrar
no que se segue. E segue-se o
Sporting, um jogo difícil, onde
temos que cometer menos erros
para poder aspirar à vitória. E é
sobre esses erros nossos que podemos trabalhar, e não sobre os

O ABC/UMinho recebe
amanhã o Sporting,
às 21 horas, no pavilhão
Flávio Sá Leite, no jogo
grande da 7.ª jornada
do campeonato nacional
de andebol.
Apenas três pontos
separam as duas equipas
na tabela classificativa,
e o ABC tem ainda menos
um jogo disputado.
Com os olhos postos na
vitória, academistas pedem o apoio dos adeptos
para uma grande noite na
‘catedral’ do andebol.
Preço dos bilhetes:
- Sócios do ABC e alunos
da UM têm entrada livre
mediante apresentação
dos respectivos cartões.
- Sócios do Sp. Braga
e HC Braga:2 euros
- Público em geral: 5 euros

DR

Pedro Seabra e Carlos Resende acreditam que o ABC/UMinho pode derrotar, amanhã, o Sporting

Pedro Seabra, jovem central
de 21 anos, tem sido um
dos jogadores em destaque
na equipa do ABC/UMinho.
Ambicioso, Seabra acredita
na vitória de amanhã frente
aos leões. “Jogamos em
casa e queremos assumir o
favoritismo a ganhar o jogo.
Vai ser difícil, mas com o
apoio dos nossos adeptos
é possível vencermos”.
cometidos pelas outras equipas”,
referiu Carlos Resende, ontem,
na antevisão da partida, aludin-

do-se à última arbitragem, embora não se desculpando com ela.
“Vi, ainda, à pouco o video do
jogo, e houve ali erros. É óbvio
que num jogo bastante equilibrado, contra um adversário bastante forte, um simples erro do árbitro numa fase crucial pode ditar
uma vitória ou uma derrota de
uma equipa. E houve um lance
marcante, transformando uma
exclusão de Tiago Rocha (Porto)
numa falta atacante de Pedro
Seabra. Mas esse jogo já faz parte do passado”, referiu o técnico,
preferindo concentrar-se agora
na recepção ao Sporting.
E, amanhã, contra os leões, Resende gostava de contar com um

Flávio Sá Leite cheio, à moda
antiga, para ajudar a derrotar um
“adversário forte”, que venceu
cinco de seis jogos já realizados,
tendo apenas uma derrota.
“Estou certo que se jogarmos
ao mesmo nível que jogamos no
Dragão, e evitarmos alguns erros, e se tivermos a possibilidade
de devolvermos ao Sá Leite
aquilo que já teve no passado,
que é ter público e cheio, claro
que acredito que podemos vencer este jogo”, frisou Carlos Resende, destando que uma vitória
do ABC contra o Sporting (mais
o jogo que está em atraso) pode
significar a liderança do campeonato, colado ao FC Porto.

§calendário
Da 1.ª jornada
Jogo em atraso com
Maia-ISMAI agendado
para 19 de Outubro
O ABC já agendou o jogo com o
Maia-ISMAI, que está em atraso
da 1.ª jornada do campeonato.
Disputa-se no próximo dia 19, no
Flávio Sá Leite. Para já segue-se
o duelo com Sporting, amanhã,
e na próxima quarta-feira, dia
16, o ABC joga no pavihão da Luz
com o Benfica, às 20.30 horas,
a contar para a 8.ª jornada.
É um ABC em máxima rotação
este mês de Outubro.
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Arsenal Andebol conquista novo triunfo
ANDEBOL
| Redacção |

O Arsenal Andebol conquistou
mais uma vitória, em mais um
jogo bem conseguido frente ao
AC Lusitanos, de Matosinhos.
Num ambiente fantástico, que
já começa a ser hábito nos jogos
do Arsenal Andebol, fundado

apenas este ano, a equipa bracarense voltou a superiorizar-se
em grande estilo ao adversário
da Associação de Andebol do
Porto. Após uma primeira parte
de bom nível, o Arsenal Andebol
chegou ao intervalo em vantagem por 22-11, tendo aniquilado
praticamente as esperanças do
Lusitanos num bom resultado.

Na segunda parte, mesmo com
a rotatividade do plantel, o Arsenal Andebol manteve o ritmo
forte e esmagou adversário, com
um resultado final de 46-23. A
equipa bracarense começa já a
exibir bons níveis físicos e tácticos. Neste jogo, destaque particular para o atleta André Azavedo, que marcou oito golos.

DR

Equipa do Arsenal Andebol voltou a ganhar ao Lusitanos, da AA Porto
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Portugal-Montenegro
joga-se em Coimbra
Andebol
Europeu 2014

O Pavilhão Multidesportos
Mário Mexia, em Coimbra, vai
ser palco de mais um jogo internacional.
Desta vez, será de andebol feminino e a partida em questão

será relativa ao apuramento
para o Europeu 2014.
O jogo, que está agendado
para as 15h00 do dia 27 de Outubro (domingo), irá colocar a
selecção portuguesa frente à
congénere de Montenegro, que
é, precisamente, a actual campeã europeia. R. S.
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ABC E O JOGO COM SPORTING. RESENDE PEDE APOIO

ABC e FC Porto na frente

«Sá Leite cheio de gente
para nos levar ao topo»

A equipa de juniores do ABC somou, no fim de semana, a terceira vitória consecutiva no campeonato nacional de andebol da categoria, o mesmo acontecendo com
o FC Porto, pelo que as duas equipas lideram a tabela classificativa com nove pontos cada uma, mais três
que o Águas Santas, terceiro classificado.
Nesta terceira jornada, a jogar no Pavilhão Flávio Sá
Leite, o ABC bateu o S. Bernardo po 30-25, enquanto o
FC Porto venceu em Gaia (29-25).

PEDRO VIEIRA

DA

PEDRO VIEIRA DA SILVA

SILVA

O ABC/Uminho recebe,
amanhã à noite (21h00), no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o
Sporting, em partida relativa à sétima jornada do
campeonato nacional de
andebol da I Divisão.
Os academistas ocupam
a quinta posição, com 13
pontos, menos três que os
leões, que têm mais um
jogo por disputar.
Na última ronda, a equipa bracarense perdeu, no
Dragão Caixa, com o FC
Porto, mas Carlos Resende salienta que «qualquer
equipa poderia ter vencido», olhando, de seguida,
para o jogo com o Sporting.
«Infelizmente, as vitórias
morais não dão pontos. O
FC Porto teve a sorte do
seu lado, mas isso já é
passado», destacou o técnico. «Temos de nos focar
nos pontos que ainda podemos ganhar e procurar
não repetir alguns erros
que cometemos, porque
só podemos trabalhar sobre esses, porque os que

Nacional Andebol
-

JUNIORES 1.ª FASE

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.
3.ª JORNADA

PRÓXIMA JORNADA

Xico 30 - 27 Leça

Leça - Fafe
Xico - Gaia

Sanjoanense 35 - 22 Fafe

N. Rebelo suturado co
m
4 pontos no Dr
agão. «Com es
ses pontos eramos líd
eres»,
brincou Resend
e

Pedro Seabra (à esquerda) e Carlos Resende acreditam numa vitória diante do Sporting

as outras equipas cometem nada podemos fazer.
Agora, queremos fazer um
bom jogo e vencer o Sporting», vincou Carlos Resende, que pediu o apoio
dos adeptos para o embate com os leões.
«O sorteio ditou que
apanhassemos FC Porto,
Sporting e Benfica de seguida. Até agora, fizemos

um trajeto regular e vencemos os jogos que tínhamos de ganhar. Acredito
que, se jogarmos ao mesmo nível, podemos vencer o Sporting. Queremos
que o Sá Leite volte a ter
as enchentes do passado.
Se vencermos este jogo e
o que temos em atraso,
com o ISMAI, ficamos na
liderança com os mesmos

pontos do FC Porto. Sabemos da importância que o
público tem. O treinador
do FC Porto disse, após
o jogo, que os adeptos ganharam o jogo. Queremos
garantir uma boa moldura
humana e ter, de novo, o
pavilhão cheio para nos
levar ao topo. Estamos lá
mas queremos chegar mais
acima», finalizou.

FC Porto - Águas Santas

S. Mamede 23 - 28 Santo Tirso

S. Bernardo - S. Mamede

Ág. Santas 36 - 30 Maia

Santo Tirso - Sanjoanense

Gaia 25 - 29 FC Porto

Maia - ABC

ABC 30 - 25 S. Bernardo
Classificação

J

V

E

D

Golos

Dif.

Pts

1 ABC

3

3

0

0

96 : 59

37

9

2 FC Porto

3

3

0

0

101 : 78

23

9

3 Águas Santas

3

2

0

1

90 : 89

1

6

4 Gaia

3

1

1

1

81 : 76

5

5

5 Maia

3

1

1

1

79 : 83

-4

5

6 S. Mamede

3

1

0

2

70 : 73

-3

3

7 Leça

3

1

0

2

83 : 91

-8

3

8 Sanjoanense

3

1

0

2

80 : 72

8

3

9 S. Bernardo

3

1

0

2

84 : 92

-8

3

10 Sto. Tirso

3

1

0

2

67 : 77

-10

3

11 Xico Andebol

3

1

0

2

77 : 88

-11

3

12 Fafe

3

1

0

2

65 : 95

-30

3

RESENDE E A ARBITRAGEM NO JOGO COM FC PORTO

«Um erro pode mudar tudo»
O treinador do ABC/UMInho recordou a derrota no
Dragão Caixa, com o FC Porto, pela margem mínima
(24-23). Os academistas, no final, queixaram-se do
trabalho da dupla de arbitragem, por quem Carlos
Resende até nutre «uma grande simpatia».
«Tivemos alguns erros que temos de trabalhar, já
o disse, mas, claro, neste tipo de jogos, entre duas
equipas fortes e num jogo muito equilibrado, um
simples erro dos árbitros num momento crucial pode
ditar uma derrota ou uma vitória. E, na parte final do
jogo, fomos claramente prejudicados num lance: um
lance que deveria ter dado exclusão, vermelho do Tiago
Rocha, foi transformado, mal, numa falta atacante do
Pedro Seabra. Mas todos errámos e os erros fazem
parte do jogo», atirou Carlos Resende, já totalmente
focado no embate com o Sporting.

Receção ao ISMAI agendada
O encontro entre ABC/UMinho e ISMAI, relativo à
primeira jornada do campeonato, vai disputar-se no
próximo dia 19, no Pavilhão Flávio Sá Leite. Nesse dia,
os academistas acertam o calendário.
Antes, a equipa bracarense recebe o Sporting (amanhã,
21h00) e, no dia 16, pelas 20h30, joga no Pavilhão N.º
2 do Estádio da Luz, com o Benfica, em partida relativa
à oitava jornada do principal campeonato de andebol
português.
Na tarde de ontem, o plantel do ABC/UMinho começou a preparar o jogo com os leões. O grupo, antes
do treino vespertino, reviu, em vídeo, a derrota com
os dragões, seguindo-se um treino na catedral do
andebol. Carlos Resende tem todo o plantel à sua

disposição.
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• ABC prepara receção ao Sporting
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ANDEBOL

Arsenal da Devesa
em grande na Taça
DR

Arsenal da Devesa

O Arsenal da Devesa
qualificou-se para a segunda eliminatória da Taça de
Portugal em andebol seniores masculinos ao re-

ceber e golear os Lusitanos por 46-23, em encontro disputado no passado
domingo no Pavilhão Flávio Sá Leite.

O conjunto bracarense chegou ao intervalo a
vencer já por uma margem confortável (22-11),
acabando desde logo com

as esperanças do adversário em discutir a eliminatória.
A segunda parte foi mais
do mesmo, com o desnível
no marcador a acentuar-se
e a cifrar-se, no final, em
23 golos (46-23). Destaque
para André Azevedo, que
marcou oito golos.
Noutros encontros da
zona 1, a AD Amarante
venceu no pavilhão da AD
Godim (33-26), o SC Salgueiros recebeu e bateu
o Gondomar por 32-30, o
S. Mamede bateu o Módicus por 28-19 e o Fermentões fez o mesmo ao Boavista (36-26).
O sorteio da segunda eliminatória realiza-se hoje,
pelas 17h00.

Página 26

A27

ID: 50137863

08-10-2013
ANDEBoL

Tiragem: 3500

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 7,07 x 12,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sporting Cp vence
Sporting da Horta
O Sporting Clube da Horta perdeu
por 38-22 na deslocação ao recinto do Sporting Clube de Portugal,
em partida válida para a sexta jornada do Campeonato Nacional de
Andebol 1. No próximo sábado os
faialenses recebem o Sport Lisboa
e Benfica.
O quadro da classificação geral está
assim estabelecido: 1.º FC Porto 7
jogos/19 pontos, 2.º Sporting 6/16,
3.º SL Benfica 6/14, 4.º Águas Santas 6/14, 5.º ABC/UMinho 5/13, 6.º
Madeira SAD 6/11, 7.º Fafe 6/9, 8.º
Sporting da Horta 4/8, 9.º Maia-ISMAI 5/7, 10.º Passos Manuel 5/7,
11.º Avanca 5/7, 12.º Belenenses
5/5.
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Cheerleaders «As Cores» no CCRAM
DR

Convidadas pelo Departamento de Andebol do Centro
Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, «As Cores», grupo
de arte musical da responsabilidade de Ana Cristina Videira,
marcaram presença no torneio dedicado à apresentação das
equipas de andebol do CCRAM para a época de 2013/2014,
durante os intervalos dos jogos dos escalões minis e infantis,
realizado no domingo.
Em estreia absoluta «Cheerleaders, As Cores» dançaram e
cantaram, tendo sido seguidas e aplaudidos por atletas, técnicos e acompanhantes, interpretando
coreografias de algumas das composições integradas no projeto «Laços de (En)Cantar», da autoria
da sua responsável, constituído por um livro de poemas e CD musical, recentemente objecto de
reedição especial, suportado na temática «As Crianças e os Afectos».
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ANDEBOL

APRESENTAÇÃO
DAS EQUIPAS DO ACV
A Associação Cultural de Vermoim (ACV) deu início à
terceira época desportiva no dia 22 de Setembro. Foi uma
tarde repleta de andebol com todas as equipas ACV a
mostrar do que são capazes.
São cerca de 100 atletas federados pertencentes a seis
equipas, todas nos escalões de formação, inscritos nas
competições nacionais.
A convidada de honra foi a equipa de desporto adaptado
da APD Braga, vencedora da Taça de Portugal da
Modalidade, que proporcionou interactividade com os
atletas ACV, que, assim, puderam contactar com outra
vertente desportiva.
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Equipa sénior feminina de andebol

“Queremos projetar o plantel
a nível nacional e regional”
A equipa de seniores femininos de andebol da Associação Desportiva Sanjoanense
apresenta, esta época, algumas
novidades. Devido às dificuldades financeiras, os responsáveis pelo escalão definiram um
projeto que tem como principal
objetivo mediatizar a equipa e
assim tentar captar novos patrocinadores. “Queremos tentar
projetar um pouco o plantel
a nível nacional e regional de
forma a conseguirmos algum
financiamento”, esclarece José
Pedro Silva, responsável pelo
andebol alvinegro. “O custo de
uma equipa sénior feminina na
2.ª divisão são cerca de oito mil
euros. A visibilidade é baixa e
temos de mediatizar ao máximo
a equipa para encontrar patrocinadores”, acrescenta o dirigente. Para isso, a secção trocou o
habitual calção pela saia (que
já é utilizada noutros desportos) o que fez da equipa sénior
feminina de andebol a primeira
a nível nacional na modalidade

viviana afonso
lateral esq./dir.

a adotar este tipo de equipamento. “No andebol não é caso
único, já que em França há uma
equipa que joga assim “esclarece José Pedro Silva, confiante
de que a aposta irá trazer maior
visibilidade ao escalão. Para
além do novo equipamento, a
secção de andebol vai também
lançar um projeto através da
“PPL Crowdfunding Portugal”,
onde qualquer pessoa ou empresa pode dar o seu apoio em
troca de visibilidade, procurando
assim encontrar financiamento
para a equipa. Outra das apostas passa pelo lançamento de
algum merchandising, sendo
de salientar a publicação de um
calendário de mesa com fotos
arrojadas da equipa feminina.
“À imagem do que se faz na
moda, as atletas vão tirar fotos
de salto alto, com outras roupas.
Vamos tentar fazer uma coisa
engraçada para ser vendável”,
sublinha o responsável pelo
secção de andebol.
No que diz respeito aos

ana sofia
pivot

objetivos desportivos, a meta
passa por colocar a equipa
nos cinco primeiros lugares da
classificação, sendo que a luta
pela subida de divisão é “uma
aposta secundaria”, segundo
José Pedro Silva. “Nesta fase
não é prioritário”, adiantou o
responsável.

maria joão
lateral esq.

mónica agrela
pivot
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patrícia silva
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francisca
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joana oliveira

carina gonçalves
central

cláudia alves

universal

lateral esq./dir.

guarda-redes

carla oliveira

ana horta

rita silva

Ana silva

filipe rosário

ponta dir.
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guarda-redes

central

ponta dir.
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técnico
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Juniores Masculinos – Campeonato Nacional da 1.ª Divisão

Decidido no final
CA Leça, 26
Sanjoanense, 24
Sanjoanense: Rui Costa, Ricardo Pinho,
Alexandre Duarte, Hélder Fonseca,  Diogo
Santos, João Silva, André, Rui Martins,
Valter Braga, Daniel Oliveira, Ricardo Silva,
Tiago Correia, José Costa, Emanuel Silva,
Ivo Silva, Fábio Fernandes.
Treinadores: Hélder Louro e Rui Costa.

Na sua deslocação a Leça
da Palmeira, a Sanjoanense

conseguiu efetuar uma excelente
exibição. O equilíbrio foi uma
constante ao longo de toda a
partida, situação que se refletiu
na igualdade a 13 golos que o
marcador assinalava ao intervalo. No segundo tempo não se
registaram grandes alterações,
com o resultado a ser discutido
até aos instantes finais. A vitória
esteve ao alcance de qualquer
uma das equipas, mas a Sanjoa-

nense foi mais feliz conseguindo
dois golos de vantagem.

Agenda
Seniores masculinos – Nacional 2.ª Divisão
FC Porto B-Sanjoanense
Dia 4, às 21h00, Dragão Caixa
Juvenis masculinos – Nacional 2.ª Divisão
Monte-Sanjoanense
Dia 5, às 16h30, Murtosa

Juvenis femininos – Campeonato Nacional
Salreu-Sanjoanense
Dia 5, às 15h00, Salreu
Iniciados femininos – Campeonato Nacional
Sanjoanense-Ac. Espinho
Dia 6, às 11h00, Pavilhão Travessas
Juniores masculinos – Nacional 1.ª Divisão
Sanjoanense-Fafe
Dia 6, às 15h00, Pavilhão Travessas
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Seniores masculinos – Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

Vitória confortável e moralizadora!
FOTO: DR

Sanjoanense, 32
AC Porto, 20
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Eduardo
Pereira, António Brandão,  Ricardo Pinho,
Hélder Santos, Rúben Silva, Daniel Valente, Alexandre Tavares, Bruno Pinho, Fabian
Schek, Ricardo Pinho, Henrique Pinho,
Rui Gonçalves, Pedro Amorim, Eduardo
Carneiro, Hugo Terra.
Treinador: Pedro Tavares.

A Sanjoanense bateu de
forma concludente, por 12
golos de diferença, o Académico do Porto. Foi uma vitória
moralizadora que mostrou
que as duas derrotas nos pri-

meiros jogos já fazem parte
do passado. Mais importante
que o triunfo alcançado foi a
excelente exibição realizada
pela formação alvinegra.
Com um jogo característico, utilizando a velocidade como principal arma,
a Sanjoanense conseguiu a
maioria dos golos através
de rápidos contra-ataques,
lances que afetaram moralmente a equipa adversária.
Apesar de se apresentar em
campo com uma equipa mais
possante, o Académico nunca
conseguiu ser eficaz contra

a defesa bem organizada da
Sanjoanense, que conseguiu
chegar ao final do encontro
com uma vantagem bastante
confortável.
De destacar neste jogo
o regresso de Hugo Terra e
Ricardo Pinho e a excelente
exibição de Daniel Valente,
que apontou nove dos 32
golos marcados pela Sanjoanense.
Na próxima jornada,
agendada para 4 de outubro,
a Sanjoanense desloca-se ao
Dragão Caixa, para defrontar,
pelas 21h00, o FC Porto B.
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enquanto o cister averbou segunda derrota

Dom Fuas soma empate
na 1.ª Divisão de juvenis
Os juvenis masculinos do
Dom Fuas cederam um empate caseiro (27-27) diante do
São Bernardo na 2.ª jornada da
zona 3 da 1ª Divisão nacional
de andebol.
A equipa da Nazaré somou
o primeiro empate na prova

e procura a primeira vitória,
enquanto o Cister SA perdeu
na receção à Juve Lis (19-35)
e averbou a segunda derrota
consecutiva. As duas equipas
da região ocupam as duas últimas posições da tabela.
Entretanto, os restantes

campeonatos estão prestes a
arrancar. O Cister SA vai participar na 2.ª Divisão de iniciados
masculinos, tal como o Dom
Fuas. Nos femininos, os dois
clubes participam no nacional
de iniciados e o Cister no nacional de juvenis.
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