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SOLIDARIEDADE

O Os avós Crisanto Marques e Zília
Cardoso vivem em Vila do Conde e estão a tentar reunir cerca de 150 mil euros para ajudar o neto O A mãe Natália Costa e o filho Samuel, que tem
dois anos e quatro meses

"Só queremos ver
o Samuel a sorrir"
BEBÊ O É necessário transplante de células estaminais que custa 150 mil €.
MANUEL JORGE BENTO

amuei tem paralisia cerebral, epilepsia e não consegue ver ou controlar todos os músculos do corpo. Aos
dois anos e quatro meses, precisa de um transplante de células estaminais só possível nos
Estados Unidos da América por
cerca de 150 mil euros. As Forças de Segurança Unidas organizam hoje um torneio soli ário
com o Macieira Andebol Club,
no pavilhão da Ribeirinha, em
Macieira da Maia, Vila do Conde, para angariar verbas.
O menino nasceu na Alema nha, onde os pais estão emigrados, em Iserlohn. "No hospital,

S

passou as primeiras 36 horas de rer a um banco de células estavida sem ingerir qualquer nu- minais. "Estou agora grávida de
triente e os níveis de açúcar quatro meses e meio e espero
baixaram demasiado, o que ori- que o irmão [que se chamará
ginou os problemas de saúde Mateus] traga células compatíque ele tem", afirmou ao CM veis para acelerar o processo",
a mãe, Natália Costa. "Só que- confessou Natália. "Nem que
remos ver o
se consiga
Samuel a cor- TORNEIO SOLIDÁRIO JUNTA uma melhoria
rer e a sorrir FORÇAS DE SEGURANÇA
pequena,
como qualserá sempre
quer criança E UM CLUBE DE ANDEBOL
um passo
saudável. Ele tem lutado muito para o Samuel ter uma vida
e nós também", referiram os melhor", referiu.
avós, Crisanto Marques e Mia
Pais e avós do bebé têm-se
Cardoso, de Vila do Conde.
desdobrado em iniciativas para
Para tentarem que Samuel te - angariar a verba necessária. Foi
nha alguma melhoria na quali- ainda criada a página de Facedade de vida, os pais vão recor - book 'Ajuda para o Samuel'. •
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ABC promove "clinic" de andebol

DR

Jovens aprendem com os seniores

O ABC de Braga arrancou ontem, com um "clinic" de
andebol no Pavilhão Flávio Sá Leite, onde os seus atletas mais jovens estão em contacto com os seniores, numa ação de formação mais intensa.
Ao longo destes dias, os atletas da formação estão a
aprimorar os seus dotes técnicos e físicos dentro das

quatro linhas, mas também fora delas, uma vez que a
par do trabalho físico também está a ser desenrolado
trabalho teórico nas áreas de Nutrição, Fisioterapia,
Psicologia e Arbitragem. São cerca de 100 os atletas a
marcarem presença nesta semana, com idades compreendidas entre os 10 aos 18 anos.
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PININESSA INVESUR
NAS MODALIDADES
Aproveitando a presença nas
obras do futuro Pavilhão João
Rocha, o presidente verde e
branco prometeu um
investimento mais forte nas
modalidades. "Quando
entrámos, tivemos de fazer
cortes nas modalidades, mas
após a política de reestruturação financeira temos
vindo a investir e a aumentar
os orçamentos no hóquei em
patins, no andebol e, agora,
no ciclismo", rematou.
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••11/1013USTOPTIMO

As competições europeias Taça EHF e Taça Chailenge em que estão envolvidos levou os clubes em que jogam
João Jacob (foto) e Sérgio Rola
a anteciparem as partidas dos
respetivos campeonatos nacionais. Na Holanda, o LimburgLions, que ganhou osétimo jogo consecutivo, frente
ao Bevo, por 36-24, mantémse invicto e o portúguês foi
eleito o MVP da partida na
qual marcou 13 golos. Na Bélgica, o Sasja, de Sérgio Rola
(cinco golos), empatou a 23
emcasadoTongeren,que é segundo, conseguindo subir ao
quarto posto da classificação.
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AndebolMania sempre a subir
São cerca de 1700
atletas, 120 equipas,
de Portugal, Espanha e França, e jogos
em 12 recintos

Iniciados do Benfica afastaram o FC Porto das "meias"

••• "Queremos que sejauma
experiência única e que marque os atletas", explicou a O
JOGOJosé Fonseca, a propósito de mais uma edição do AndebolMania, prova que se disputa desde 1991 (Torneio da
Páscoa de São João da Madeira), mas que em 2007 mudou

de nome e aumentou em 30%
o número de equipas em relação ao ano passado. "Passamos
de 80 para 120 clubes, tendo
60 equipas espanholas, 57
portuguesas e três francesas,
passamos a Península Ibérica,
que era um objetivo nosso",
disse o diretor de marketing
da prova organizada pela Sanjoanense. "A maior parte dos
atletas já participa pela terceira vez e querem voltar", conta
Fonseca sobre um torneio que
sejoga em nove pavilhões com
12 recintos de jogo. —L O.

MEIAS-FINAIS
HOJE
Benfica-Pailagigl4h30)
Apuas SantairaPirestreio 05h30)
7--E14281NO s
Saryloor lenee4Aitastars(15h30)
Seks do Nadal-Et. Perestrdo (MOO)
Satarnancattenfk (1~0)
AguasSintas-Urnbetako (10h00)
Leorem.415VIVOsh30)
P.r.~~(41130,
?,ANT1S MASCL.'Li;«.t'S -

Logineolp.EmOnhotIlh00)
ZonaAsulpapsla(10h00)
Onpele-Lagortes (MOO)
Seis do Midal4p.Espfnho(1211000) _
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João Luís Nogueira, presidente do ABC, viu a derrota frente aos leões em Moçambique
através da internet, mas, mesmo longe, desejou passar uma mensagem de ânimo à equipa

r

a;4:•

"Esta época já fomos
ganhar ao Sporting"
Falta de sorte, é esta a
justificação do líder da
equipa de Braga para a
derrota sofrida anteontem, no Flávio Sá Leite,
com o conjunto leonino,
embora também fale em
lances de arbitragem
RUI GUIMARÃES

••• Ausente em Moçambique por motivos profissionais,
João Luís Nogueira, presidente doABC, enviou ontem uma
mensagem de apoio à equipa
através da página do clube no
Facebook. Tendo assistido à
derrota caseira frente ao Sporting, referente aprimeira mão
das meias-finais do play-off,
através da internet, Nogueira
explicou a O JOGO o que pretendeu. "Quis passar uma
mensagem de motivação,
lembrar que continuamos
nesta luta pelo campeonato.
Temos mais quatro jogos e é
preciso criar motivação e ânimo, porque uma derrotas destas, por um golo e em casa,
pode criar alguma frustração",
explicou o líder dos bracarenses, para quem a derrota tem
uma justificação clara: "perdemos porque não tivemos sorte. Repare, nos últimos nove
segundos do tempo regulamentaraparecemos isolados e
aquele pedido automático de
timeout tirou-nos o golo. Mas
é normal, são questões de segundos, é a reação natural do
treinador que quer organizar
a jogada. É natural, mas foi
pena, passávamos para a fren-

Nuno Grilo remata perante o bloco de Bruno Moreira no jogo da primeira mão das meias-finais do play-off
te e acabava ojogo.Além disso,
ainda falhamos um sete metros no prolongamento".
Algumas decisões da arbitragem foram também evocadas
porJoão Luís Nogueira. "Há siMações que são fundamentais
no decorrer do jogo e eu tenho
muitas dúvidas no pé que foi
assinalado ao Seabra e, antes
disso, há um jogador do Sporting que, objetivamente, estende o pé para cortar a bola e
não é excluído, isto nos últi-

"Não foi por não
saber, por não ter
capacidade ou por
falta de querer, fc,'
por não termos
&I° sorte"
João Luís Nogueira
Presidente do ABC

mos dez segundos do prolongamento", acusa o presidente
dos minhotos, considerando,
todavia, que "de uma forma
geral a arbitragem não influenciou o resultado".
Depois desta vitória, por 3231, no Flávio Sá Leite, o Sporting quebrou a vantagem em
casa dos academistas. "É verdade, mas calma, esta épocajá
fomos ganhar ao Sporting,
tudo pode acontecer", respondeu João Luís Nogueira. "Só

queremos a sorte que o Sporting teve, se ativermos ganhamos em Lisboa", disse com
convicção, recordando a seguir que o ABC "só tem jogadores nacionais, a maioria da
formação e está a discutir o titulo", isto mesmo tendo quatro atletas lesionados. "Estamos sem o Humberto [Gomes], oTomás [Albuquerque],
o Nuno [Rebelo] e o Pesqueira
[Ricardo], jogadores de primeira linha", concluiu.
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BENFICA
TREINA HOJE
NA RUSSIA
Águias viajaram ontem,
treinam hoje e jogam
amanhã com o S. Petersburgo a segunda mão dos
"quartos" da Challenge
luoinncruniARAffi
Com quatro golos de vantagem (24-20) conseguidos na
Luz, o Benfica joga amanhã,
na Rússia, com o S. Petersburgo, o apuramento para as
meias-finais da Taça Challenge, fase onde já se encontra o
ABC."Aequipa está confiante,
enquanto grupo estamos todos num bom momento e
queremoscontinuaressaonda
positiva que temos tido até
agora", disse o Tiago Pereira
central dos encarnados, que
fazem hoje o treino de adaptação ao recinto. "Vai ser um
jogo dificiL Ficou provado que
são uma bpa equipa, têmjogadores bons tecnicamente e
mostraram que não vão desistir facilmente do jogo. Acredito que, perante os adeptos deles, terão uma motivação extra", continuou Pereira à BenficaTV, deixando claro: "sabemos que há um lugar em aberto nas meias-finais e queremos chegar lá".
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ABC/UMinho infeliz num duelo intenso
DERROTA INGLÓRIA. O ABC/UMinho perdeu, ontem, em casa com o Sporting, por 31-32, no prolongamento, no primeiro jogo
das meias-finais do ‘play-off’ do campeonato nacional Andebol 1. As duas equipas voltam a defrontar-se sábado, em Lisboa.
ABC/UMINHO, 31
Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes,
Hugo Rocha (9), Pedro Seabra (5), Pedro
Spínola (7), Carlos Martins (2) e Nuno
Grilo (5) - equipa inicial - Branquinho (2),
Miguel Sarmento, João Gonçalves (1),
André Gomes, Emanuel Ribeiro (GR).
Treinador: Carlos Resende.

SPORTING, 32
Svensson (GR), Pedro Portela (7), Bruno
Moreira (6), Frankis (7), Solha (6), Carlos
Carneiro (2) e Fábio Magalhães (1) equipa inicial - Luis Oliveira (GR), Bosko,
Barros (1), Samvel, Antunes (2), Francisco
Tavares, Edmilson Araújo, João Pinto
Treinador: Francisco Javier Azanza.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Ao intervalo: 14-14
Final regulamentar: 28-28
Prolongamento 30-30 e 31-32.

ANDEBOL

| Miguel Machado |
GERALDO DIAS

O ABC foi ontem derrotado em
casa pelo Sporting, por 32-31,
após prolongamento, no primeiro duelo das meias-finais do
play-off do campeonato. Derrota

Bracarenses ficaram com um amargo de boca após o último lance do encontro

caseira complicou a tarefa do
ABC na luta pela passagem à final e a equipa academista está

agora obrigado a ir ganhar um
jogo fora, à casa do Sporting,
para manter intactas as aspira-

ções de lutar pelo título de campeão nacional.
Moralizados depois do apuramento para as meias-finais europeias, os bracarenses exibiramse em bom nível contra os leões,
perante um Flávio Sá Leite à pinha, a ferver de emoção. Num
jogo muito disputado, o vencedor só foi encontrato no tempoextra após o empate a 28 golos
no final do tempo regulamentar.
E desde cedo se percebeu que
iria ser um encontro até ao limite
para encontrar o vencedor, face
ao jogo intenso protagonizado
pelas duas formações.
A primeira parte terminou com
uma igualdade a 14. Na segunda
parte, manteve-se o equilíbrio,
fruto de um andebol electrizante
e muito agressivo. A alimentar a
toada emotiva, destaque também
para as exibições dos guarda-redes, em especial do jovem Emanuel Ribeiro na baliza do ABC.
O jogo terminou com nova
igualdade a 28 golos que só acabou desfeita no prolongamento,
com o ABC/UMinho a não ter a
sorte do seu lado.
O segundo jogo deste play-off
é sábado, às 18 horas, desta vez,
em Lisboa.

§cabinas
Carlos Resende
(técnico do ABC/UM)
“Último lance devia
ter sido validado...”
“Foi um jogo muito equilibrado
mas hoje não tivemos a felicidade do nosso lado. Confio nestes árbitros mas acho que deviam ter validado o nosso último
lance em que fizemos o 32-32.
Paciência. Foi um jogo de nervos,
de muita luta, nem sempre bem
jogado e acabou por vencer a
equipa que foi mais eficaz. Perdemos a vantagem que tinhamos. Agora temos de ir ganhar
fora ao Sporting”.

Francisco Azanza
(técnico do Sporting)
“Vitória é justa”
“Era injusto para nós não vencermos este jogo, pois fomos
melhores. O guarda-redes do
ABC fez uma exibição espectacular. Estamos em vantagem e
temos agora dois jogos em casa.
A arbitragem esteve bem.”
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ANDEBOL

GERALDO DIAS

ABC/UMinho
derrotado (31-32)
no primeiro round
da luta pela final

Depois do apuramento nas competições europeias,
o ABC/UMinho acabou por sair derrotado frente ao
Sporting, no Pavilhão Flávio Sá Leite, no primeiro
jogo das meias-finais da liga de andebol.
Pág. 19

Página 9

A10

ID: 63713132

24-03-2016

Tiragem: 5000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,76 x 30,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL NACIONAL
Iniciados Masculinos
Zona 3 - 3.ª jornada

Iniciados Masculinos
Zona 2 - 3.ª jornada
Estarreja AC -EA M.ª Beira
Sanjoanense-C. Carvalhos
GC Tarouca-FC Gaia
S. P. Oleiros-NA Penedono
Estarreja AC
S. Paio Oleiros
GC Tarouca
C. Carvalhos
FC Gaia
NA Penedono
Sanjoanense
EA M.ª Beira

J
5
5
5
5
5
5
5
5

V
4
4
4
3
2
1
1
0

E
1
0
0
0
1
0
0
0

54-24
10-39
39-31
51-36

D GM-GS P
0 200-15414
1 184-14713
1 181-11813
2 161-12011
2 179-17210
4 181-202 7
4 106-201 7
5 151-233 5

Próxima jornada
EA M.ª Beira-C. Carvalhos, Estarreja AC-GC Tarouca, NA Penedono-Sanjoanense e FC Gaia-S.
Paio Oleiros.
Iniciados Femininos
2.ª Fase - 9.ª jornada
AA S.P. Sul-SM Mato
22-11
AC Ol. Frades-Alavarium
17-22
ACD Monte-Salréu
33-24
Próxima jornada
SM Mato-AC Ol. Frades, AC Salréu-AA S. Pedro do Sul e Alavarium-ACD Monte.

SIR 1.º Maio-Sporting
Samora Correia-Juve Lis
Benavente-AC Sismaria
S. Bernardo-Académico
Sporting
Benavente
S. Bernardo
AC Sismaria
Juve Lis
SIR 1.º Maio
Samora Correia
Académico

J
5
5
5
5
5
4
5
4

V
5
5
3
2
1
1
0
0

E
0
0
0
1
1
1
1
0

26-44
29-29
29-25
56-29

D GM-GS P
0 199-10315
0 181-12915
2 189-14611
2 157-13110
3 129-145 8
2 124-128 7
4 104-197 6
4 91-195 4

Próxima jornada
Sportung-Juve Lis, SIR 1.º MaioBenvente, Académico-Samora
Correia e AC Sismaria-S. Bernardo.

J
9
8
9
9
9
9

V
8
6
5
5
1
0

E
0
0
0
0
0
0

D GM-GS P
1 275-19825
2 206-16820
4 290-21419
2 198-15120
8 180-22811
9 83-262 9

AC Lamego
AA SP Sul
Guarda Unida
ABC Nelas
S.M.Mato
Melros

J
4
4
3
3
3
3

V
3
3
3
0
0
0

E
0
0
0
1
1
0

D GM-GS P
1 138-12210
1 162-12710
0 108-73 9
2 87-103 4
2 80-101 4
3 90-139 3

AA S.P. Sul
SM Mato
AC Ol. Frades
Académico
AE S.C. Dão
Melros Germil
EA M.ª Beira

J
7
6
7
6
6
7
5

V
7
5
4
2
2
1
0

E
0
0
1
1
0
0
0

D GM-GS P
0 151-48 21
1 134-45 16
2 113-11016
3 77-110 11
4 53-89 10
6 43-112 9
5 34-91 4

AC Lamego
AA S.P. Sul
EMA SJ Pesq.ª
ADEF-C Sal
Molelos
Cinfães And.
EA F. Pinhel
Guarda Unida

J
5
5
5
5
5
5
5
5

V
4
5
3
3
2
2
0
0

E
1
0
0
0
1
0
0
0

D GM-GS P
0 137-10914
0 186-13612
2 194-14811
2 121-90 11
2 122-12410
3 130-134 9
5 95-158 5
5 95-167 5

GC Tarouca
Acadé mico
Anreade
Melros Germil
NA Penedono
EA M.ª Beira

J
4
4
3
4
4
3

V
4
2
2
1
0
0

E
0
1
0
1
1
1

D GM-GS P
0 98-74 12
1 119-112 9
1 77-60 7
2 103-93 7
3 91-131 5
2 80-98 4

G. Figueirense
AC Lamego B
EMA Mêda
AC Ol. Frades

J
1
1
0
0

V
1
0
0
0

E
0
0
0
0

D
0
1
0
0

Alavarium
ACD Monte
AC Salréu
AA S.P. Sul
AC Ol. Frades
SM Mato

ANDEBOL AF VISEU
Iniciados Masculinos
Fase complementar - 3.ª jornada
Melros-S Miguel Mato
(*)
Guarda/IPG-ABC Nelas
(*)
AC Lamego-AA SP Sul
33-29
(*) adiado

Próxima jornada
ABC Nelas-Melros Germil, SM
Mato-AC Lamego e AA S. Pedro
do Sul-Guarda Unida/IPG.
Infantis Femininos
7.ª jornada
AA S.P. Sul-Académico
AC Ol. Frades-SM Mato
AE S.C. Dão-EA M.ª Beira

25-9
3/04
3/04

Próxima jornada
S.Miguel do Mato-Melros Germil,
Académico-AE S.C. Dão e EA Moimenta da Beira-AC Ol. Frades.
Infantis Masculinos
1.ª Divisão
Cinfães Andebol-G. Unida
CA Molelos-AC Lamego
Falcão Pinhel-ADEFC. Sal
EMA SJ Pesq.ª-AA S. P. Sul

35-24
22-22
11-21
24-41

Próxima jornada
Guarda Unida-AC Lamego, Cinfães Andebol-Falcão Pinhel, AA S.
P. Sul-Molelos e ADEF Carregal
Sal-EMA S.J. Pesqueira.

Infantis Masculinos
2.ª Divisão
GC Tarouca-Anreade
20-16
Melros Germil-NA Penedono 38-21
Académico-EA M.ªBeira
38-32
Próxima jornada
NA Penedono-GC Tarouca, Anreade-Académico e EA Moimenta
da Beira.
Infantis Masculinos
3.ª Divisão
G. Figueirense-AC Lamego B 17-13
EMA Mêda-AC Ol. Frades
(*)
(*) adiado

Próxima jornada
AC Ol. Frades-GC Figueirense e
AC Lamego "B"-EMA Mêda.

GM-GS
17-13
13-17
00-00
00-00

P
3
1
0
0
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Seleccionador divulga
eleitos para o torneio
de Moimenta da Beira
Terras do Demo Portugal defronta a Holanda e a Eslováquia na preparação do
“play-off” de apuramento para o Campeonato da Europa de 2017, com a Islândia
DR

Andebol
Torneio Terras do Demo

O seleccionador nacional de
andebol, Rolando Freitas, divulgou a lista de jogadores
convocados para a participação no Torneio Internacional
Terras do Demo, competição
que irá decorrer em Moimenta
da Beira entre 8 e 10 de Abril e
que conta com a participação
das selecções nacionais seniores masculinas de Portugal,
Holanda e Eslováquia.
A lista integra 16 jogadores,
que irão concentrar-se ao final
da tarde do dia 4 de Abril em
Moimenta da Beira, mantendo-se nas Terras do Demo
até 10 de Abril, último dia do
torneio.
Durante o estágio, a comitiva
será recebida pelo presidente
da Câmara Municipal, José
Eduardo Ferreira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao
início da tarde do dia 5, seguindo-se uma visita ao Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, na manhã do
dia 7, numa acção de divulgação e sensibilização para a mo-

tre a equipa de Rolando Freitas
e a Eslováquia, com apito inicial às 17h00. Dee referir que
as duas partidas da selecção
portuguesa terão transmissão
televisiva.

CONVOCATÓRIA
FC Porto
Hugo Laurentino (GR)
António Areia
Gilberto Duarte
Rui Silva
Sporting
Pedro Solha
Pedro Portela
Fábio Magalhães
Bosko Bjelanovic

Rolando Freitas escolheu 16 jogadores para disputar o torneio

dalidade.
A competição integra-se na
preparação da selecção nacional de Portugal para disputar
o 'play-off' de apuramento
para o Campeonato do Mundo
de França em 2017, no qual terá
pela frente a congénere da Islândia. O primeiro jogo disputa-se na capital islandesa,
Reykjavik, a 12 de Junho, com
a segunda mão a ter lugar no

Dragão Caixa (Porto) quatro
dias depois.
Em Moimenta da Beira, a
equipa lusa participa na partida de inagural do torneio, defrontando a Holanda no dia 8
(sexta-feira) às 19h30. No dia
seguinte, os holandeses cumprem o segundo encontro
frente à Eslováquia, pelas
21h00. O torneio encerra no
domingo com o encontro en-

ABC Braga
Fábio Antunes
Pedro Spínola
Benfica
Tiago Pereira
Madeira SAD
Cláudio Pedroso
Águas Santas
Telmo Ferreira (GR)
Montpellier (França)
José Costa
Wisla Ploc (Polónia)
Tiago Rocha
Wetzlar (Alemanha)
João Ferraz
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ANDEBOL
ABC entrou a perder
na luta pelo título.

Página 12

A13

ID: 63710089

24-03-2016

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 30,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ABC derrotado no sá leite, pelo sporting, no primeiro jogo da meia-final

DR

Vantagem cai por terra no prolongamento

JOsé costa lima

o primeiro encontro
– à melhor de cinco – da meia-final
do campeonato nacional de andebol, só no
prolongamento foi possível descortinar o ven-

N

cedor. A vantagem na eliminatória passou para o
Sporting, que se superiorizou por 32-31 na casa do
ABC/UMinho, resultado
que obriga os bracarenses a vencer em Alvalade
se quiserem estar na final
da maior prova interna.

Carlos Resende

«Eu nunca
marcava falta»
Questionado sobre a decisão do árbitro em anular um golo ao ABC nos últimos minutos do encontro, já no prolongamento, Carlos Resende sublinhou a sua «confiança nos árbitros» mas tem
uma opinião diferente da jogada.
«Se fosse eu a decidir deixava seguir; não marcava falta porque há dois jogadores do Sporting
a defender e a tentar impedir o remate. Foi um
jogo emotivo e em que a eficácia acabou por ser
decisiva», atirou o treinador academista, olhando já para o duelo de sábado.
«Deixámos de ter a vantagem dos jogos em
casa e estamos obrigados a ganhar na casa deles. Se queremos estar na final é nisso que nos
temos de focar», completou.
Para o técnico dos "leões", o Sporting foi um
justo vencedor numa partida em que os guarda-redes brilharam. «O guarda-redes do ABC teve
uma noite espetacular, foi fantástico a defender
os nossos contra-ataques e o Luís Oliveira esteve
igualmente bem. Era uma injustiça se não vencêssemos este jogo. O golo anulado? Não tenho
quaisquer dúvidas que o juiz esteve bem», disse.

Numa primeira
parte em que foi notória a agressividade
imposta pelos setores recuados das duas equipas,
o Sporting entrou melhor, segurou uma vantagem de dois golos, mas
a partir dos 10 minutos
o ABC conseguiu equilibrar e passou para um
parcial de 7-2, mesmo sem
aproveitar a inferioridade
numérica dos leões, que
tiveram três homens excluídos em simultâneo.
Motivados pelas defesas
de Emanuel Ribeiro (titular em detrimento de
Humberto Gomes), os minhotos passaram de um
3-5 para um 10-7 a seu
favor (20’). O intervalo
aproximava-se e a exclusão de Hugo Rocha precipitou nova aproximação
verde e branca, confirmada em empate na saída

para os balneários (14-14).
Como se tinha visto antes do descanso, o mínimo
erro poderia ser decisivo
no desfecho do primeiro
embate com vista à final

tro considerou que o jovem academista fez falta
atacante, motivando numerosas críticas do público da casa. O leão rugiu
no Minho e ao ABC resta
repetir aquilo que já fez
esta temporada na fase
regular: ganhar ao Sporting, sábado (18h00), em
Lisboa.
Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitro: Eurico Nicolau e Ivo Caçador

ABC/UMinho 31
Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro; Fábio Vidrago, Hugo Rocha (9), Pedro Seabra (5), Diogo Branquinho (2), Miguel Sarmento, Pedro Spínola (6), João Gonçalves
(1), Carlos Martins (2), Nuno Grilo (6) e
André Gomes.
Treinador: Carlos Resende

SporƟng

32

Luís Oliveira e Daniel Svensson; Pedro Portela (7), Bjelanovic, Bruno Moreira (6),
Sérgio Barros (1), Frankis Carol (7), Pedro
Solha (6), Carlos Carneiro (2), Aslanian,
João Antunes (2), Francisco Tavares, Edmilson, João Pinto e Fábio Magalhães (1).
Treinador: Javier Equisoain
Ao intervalo: 14-14
Final tempo regulamentar:
28-28

DR

Nuno Grilo e Hugo Rocha marcaram 15 golos

Equipas
estavam
empatadas ao
intervalo e no
final do tempo
regulamentar

da competição. À passagem dos 40’, os guarda-redes Emanuel Ribeiro
e Luís Oliveira decidiram
brilhar nas balizas, sempre com o marcador a não
desviar para nenhum dos
lados, exceção feita aos 47’,
altura em que o ABC chegava, pela primeira vez na
etapa complementar, aos
dois golos de vantagem
(24-22). O Sporting não se
deixou abater e logrou a
cambalhota: 24-25 a menos de 10’ para o final.
Com somente cinco
minutos para jogar e com
a igualdade a prevalecer,
Emanuel Ribeiro voltou a
ser gigante entre os postes depois de um erro de
Nuno Grilo, lateral que
desempatou a 50 segundos do final (28-27), mas
insuficiente para evitar o
prolongamento, graças ao
golo de Fábio Magalhães.
Nesses minutos extra,
o Sporting fechava finalmente as contas a seu favor… com polémica à mistura. André Gomes fez um
remate certeiro que daria o 32-32, mas o árbi-

Carlos Martins apontou dois golos

Tochas nos festejos verdes

hoje de manhã, com atletas da equipa sénior

Pavilhão composto e com sportinguistas

Clinic de Andebol da Páscoa

Num Flávio Sá Leite bem composto para assistir ao
primeiro duelo das meias-finais do nacional, o público afeto ao ABC esteve naturalmente em franca maioria, mas o Sporting também contou com apoio vindo
das bancadas. Entre as cores amarela e preta, cerca de
meia centena de simpatizantes do emblema leonino
também assistiram ao vivo ao jogo, eles que fizeram a
festa no final com tochas e cânticos efusivos à mistura.

O ABC realiza hoje de amanhã, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, mais um dia do Clinic de Andebol da Páscoa, que
tem como grande objetivo aprofundar os conhecimentos técnicos, teóricos e práticos da Escola de Formação
do ABC de Braga.
O treino contará com a participação dos atletas da
equipa sénior Nuno Grilo, Diogo Branquinho, Carlos
Martins e Hugo Rocha.
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ABC entra a perder
na luta pelo título
DESPORTO O ABC perdeu, ontem, com

o Sporting, por 32-31, em encontro
da primeira mão das meias-finais do
campeonato de andebol, disputado no
Pavilhão Flávio Sá Leite. P.21
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ANDEBOL

INFANTIS DA DIDÁXIS
MANTÊM
INVENCIBILIDADE
As infantis da Didáxis receberam o Xico Andebol e
continuam a amealhar vitórias, desta feita por
esclarecedores 49-7. A atleta Vitória Ferreira esteve, mais
uma vez, em plano de destaque com 12 golos marcados.
As iniciadas receberam o Colégio de Gaia, a contar para o
campeonato nacional e perderam por 32-22. Esta derrota
não belisca os objetivos desta equipa que está em
crescimento e já apresentou indicadores de qualidade que
garantem o futuro do clube. Vera Martins esteve em plano
de destaque com 7 golos.
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Edição de Páscoa do Programa Mimar começa já na
próxima semana e prolonga-se até dia 1 de abril.
Término da iniciativa será assinalado com uma festa

EDUCAÇÃO

Desporto e artes
plásticas para ocupar
jovens nas férias
REGRESSA MAIS UMA EDIÇÃO DO PROGRAMA MIMAR,
MAS TAMBÉM AS MANHÃS DESPORTIVAS E AS
OFICINAS DE PÁSCOA DO CENTRO CULTURAL
As férias da Páscoa estão à porta e
com elas chega também mais uma
edição do Programa Mimar. Mas
não é só: este ano, o município de
Santo Tirso garante aos mais jovens atividades gratuitas que passam pelo desporto, oficinas de expressão plástica ou cinema.
De 21 a 31 de março, decorrem
as “Oficinas de Páscoa”, no Centro
Cultural Municipal de Vila das Aves,
destinadas a crianças com idade superior a seis anos. A iniciativa inclui atividades de expressão plástica, cinema, horas do conto e jogos
tradicionais. A participação é gratuita, mas sujeita a marcação prévia.
Também a partir de 21 de março, e até dia 1 de abril, a Câmara
Municipal de Santo Tirso promove
as “Manhãs Desportivas”, com futebol, basquetebol, voleibol, andebol,
ténis, badminton, ténis de mesa e
natação, para os jovens residentes
no concelho, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos.
As atividades desportivas decor-

rem no Complexo Desportivo Municipal, entre as 9h30 e as 12h30,
com o objetivo de estimular a prática da atividade física e promover
o convívio entre todos os participantes. A inscrição é gratuita, mas obrigatória e pode ser feita através do
site: www.manhas.santotirso.pt
No dia 22, pelas 10h00, é a
vez da Biblioteca Municipal receber os “Ateliês de Páscoa”. De inscrição gratuita e destinada a maiores de quatro anos, a iniciativa conta
com uma oficina criativa de artes
plásticas, que permitirá aos mais
novos darem asas à imaginação.
Paralelamente a estas atividades,
decorre o Programa Mimar Páscoa
2016, que terá lugar de 21 de
março a 1 de abril. A edição deste
ano promovida pela Câmara Municipal de Santo Tirso traz algumas
novidades, e contará com peças de
teatro, oficinas, karaoke, jogos de
caça ao tesouro, cinema, kung-fu,
experiências científicas, yoga e até
uma festa de encerramento. ||||||
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1º Torneio Andebol de Masters Esferantástica/Boa Hora FC

“Beteranos” em terceiro em Lisboa
Sanjoanense, 12
Passos Manuel, 15
FC Barcelona, 18
Sanjoanense, 14
Sanjoanense, 20
Vitória FC, 12
Esferantástica, 14
Sanjoanense, 18
Sanjoanense: Pedro neto, Nuno Cardoso,
Manuel Macedo, André Lima, José Magalhães, Humberto Rodrigues, Fernando
Dias, Carlos Ferreira, Luís Correia, Marco
Cardoso, José Fonseca, Henrique Pinho.
Treinador: Rui Costa.

A equipa de veteranos da
Sanjoanense terminou a participação no  Torneio de Masters
Esferantástica/Boa Hora FC,
realizado em Lisboa, na terceira
posição. No primeiro encontro

a equipa alvinegra entrou mal
e mesmo mantendo o resultado nivelado nunca conseguiu
superiorizar-se ao forte Passos
Manuel. Já contra o Barcelona
havia a vontade de mostrar ser-

viço, e foi por pouco. Não fosse a
parte final do jogo e a vitória poderia ter sorrido à Sanjoanense.
Frente à equipa de Setúbal
a formação alvinegra conseguiu ser superior metendo um

ritmo de jogo mais elevado.
No jogo de domingo, a Sanjoanense, mais “fresca”, realizou
a sua melhor exibição e venceu
a equipa da casa, num jogo
interessante.
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Edição deste ano foi apresentada no Centro Comercial 8.ª Avenida

Andebolmania 2016 arranca
a 23 de março
O andebol vai voltar a “invadir” S. João da Madeira com
a realização da 15.ª edição do
torneio Andebolmania. A apresentação do evento, que decorre
de 23 a 26 de março, foi no
Centro Comercial 8.ª Avenida.
A competição, que começou
em 1991, atinge este ano o nível
mais alto de sempre, contando
com a participação de 120 equipas, 57 das quais portuguesas,
incluindo o FC Porto e Benfica.
As restantes vêm de Espanha,
mais concretamente do País
Basco, Galiza e Madrid, às quais
se juntam, pela primeira vez, três
provenientes de França.
Um crescimento que faz
com que o Andebolmania seja
hoje um evento de referência,
nacional e internacional, e que,
segundo José Fonseca, um dos
elementos da organização, “traz
mais responsabilidade à cidade”.
“Já conseguimos potenciar o
nome do clube além fronteiras”,
acrescentou o organizador, que
admite que para 2016 “os objetivos são ambiciosos”.
Contando, este ano, com
cinco vezes mais equipas do que
a edição de 2013 (26), a evolução
que o evento teve em tão curto

espaço de tempo obrigou a organização a algumas medidas
“para salvaguardar a qualidade
do torneio”. “Tivemos de recusar
inscrições de algumas equipas de
fora para não perdermos o nível
que temos vindo a construir ao
longo dos anos”, esclareceu
José Fonseca, pouco antes do
presidente da Associação de
Andebol de Aveiro, João Lemos,
elogiar a organização e o evento.
“É um orgulho termos no seio do
distrito de Aveiro três torneios de
alta qualidade, como o Andebolmania, o Garci Cup, em Estarreja,
e o Feira Handball Cup, em Santa
Maria da Feira”, sublinhou o
dirigente, que acredita que o
evento “é uma mais valia para a
modalidade e projeta a cidade”.
Definindo o torneio como
uma “tradição com 15 anos”,
Paulo Cavaleiro, vereador da
Câmara Municipal de S. João
da Madeira, refere que agora,
“é preciso desfrutar do evento”
e que o desafio que se coloca
“é valorizar mais e levar ainda
mais longe um evento que já
tem uma dimensão notável”.
Numa competição que encara
como uma marca do clube e até
da própria cidade, Paulo Cava-

Andebolmania
para além da
competição

leiro elogiou a Sanjoanense por
querer levar o evento ainda mais
longe. “Estamos aqui para ajudar
o clube a sonhar”, sublinhou.
Uma opinião partilhada por Luís
Vargas, presidente da Associação
Desportiva Sanjoanense, que
acredita que o torneio “pode ir
até onde a imaginação deixar”,
mas é crucial estar ciente das
limitações e “ter os pés bem

assentes no chão”. “Estamos
bem servidos de pavilhões e de
infraestruturas, mas tudo isso já
começa a ser pequeno para a
dimensão do torneio”, realçou.
E hoje a dimensão do evento é tal que José Pedro, vice-presidente da Associação Desportiva
Sanjoanense e responsável pela
modalidade, define o torneio
como “o motor da secção de

andebol”. “Não apenas pela
componente financeira, mas
também pela envolvência que
cria ao longo de uma semana e
que depois se reflete no resto da
época”, esclareceu o dirigente,
considerando que “o Andebolmania tem um enorme potencial
para crescer”, mas foi necessário
colocar um travão. “O limite
foram as 120 equipas”.

Com um orçamento entre
os 70 a 75 mil euros, este é o
maior torneio do Andebolmania
de sempre. Ao todo são cerca de
1.700 atletas provenientes de
120 equipas, 63 das quais são
estrangeiras (60 espanholas e
três francesas).
Ao longo dos quatro dias
de competição serão disputados
295 jogos em 12 pavilhões, dois
de fora do concelho.
Muito embora o evento
assente na vertente desportiva,
a organização aposta também
no convívio e diversão. A 24 de
março realiza-se a Andebolmania Party, evento que decorrerá
na Sala dos Fornos da Oliva
Creative Factory. No dia seguinte, pelas 21h30, o Pavilhão das
Travessas acolhe o Best Trick
Show, um concurso criado na
edição do ano passado e que se
revelou um sucesso. Está ainda
previsto a realização, no mesmo
dia, de um jogo de seniores entre
a Sanjoanense e o Estarreja.
NSF
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Andebol

120 equipas na
cidade para o
Andebolmania
P 13
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andebol
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão
de Seniores masculinos

Sanjoanense bate
fermentões
Sanjoanense, 25
Fermentões, 20
Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Pedro Morais, Hélder Fonseca, Hélder Santos, Xavier
Costa, Hugo Terra, Ricardo Pinho, Emanuel
Silva, Pedro Amorim, Rui Rodrigues,
Fábio Gonçalves, Bruno Pinho, Eduardo
Pereira, António Brandão, Ricardo Pinho,
Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Fermentões: Daniel Oliveira, Tiago Cunha,
Luís Peixoto, Paulo Santos, Hélder Cunha,
José Ferreira, João Martins, Carlos Fernandes, António Salgado, João Barbosa, Luís
Martins, Bruno Silva, João Roque, Armando
Silva, Paulo Faria, Bruno lesmo.
Treinador: José Vieira.
Ao intervalo: 12-9.

Bom jogo da equipa alvinegra, que alcançou uma importante vitória frente a um adversário
bastante difícil. Com um jogo
bem organizado a Sanjoanense
foi construindo o resultado e ao
intervalo os locais já contavam
com três pontos de vantagem
(12-9).
Na segunda parte a Sanjoanense continuou a ser mais
eficaz e com um parcial de 13-11
garantiu a quinta vitória.
Bruno Pinho e Eduardo
Pereira foram os melhores marcadores da equipa alvinegra, com
cada um a contribuir com oito.
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Pombal estimula a prática de andebol

Os agrupamentos de
escolas de Pombal, a
Câmara Municipal, a
Federação de Andebol
de Portugal, a Associação de Andebol de Leiria
e o Núcleo do Desporto
Amador de Pombal formalizaram o Protocolo
Andebol 4 Kids, que
pretende desenvolver
a modalidade no concelho.

> Protocolo permitirá levar a modalidade a centenas de
alunos das escolas básicas da freguesia de Pombal

A iniciativa tem como principal objectivo

possibilitar e estimular
a prática do andebol a

todas crianças e jovens
da região. Englobado
na cerimónia, que decorreu a 9 de Março,
cerca de duas centenas
de crianças do 1.º ciclo
das nove escolas básicas
da freguesia de Pombal
participaram no Festands Andebol 4 Kids, para
muitos destes miúdos
este foi o primeiro contacto com a modalidade.
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AE DO MÊS
REPORTABILM: Tiago Belim I FOTOS: FAIPL

VARIAS ESCOLAS,
UMAVI SÃ

FA 121
FEDERAÇÃO ACADÉ MICA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

PARTILHADA

No Instituto Politécnico de Lisboa, cada escola e cada Associação de Estudantes tem o apoio de uma Federação que
procura, cada vez mais, estreitar a relação entre toda a comunidade académica. A FAIPL tem um programa ambicioso
para 2016, no qual o desporto é a principal prioridade, e nós contamos-te tudo.
go.

O CARTAO DE SOCIO DA FAIPL
Reduzir os custos das Associações de Estudantes, criando um produto mais barato e que vá de encontro ao que elas pretendem, e dar
descontos aos estudantes. São estes os objetivos do Cartão de Sócio
da FAIPL, que inclui ainda outras vantagens, que são responsabilidade
da própria FAIPL: descontos em ginásios, escolas de inglês, entre
outros.
Quanto aos descontos definidos por cada uma das Associações de
Estudantes, são afixados nas respetivas páginas de website e
Facebook.

TRABALHAR POR DESPORTO
Enquanto federação académica afeta às 8 escolas do Instituto Po-

.•

litécnico de Lisboa, a Federação Académica do Instituto Politécnico

MEGA

de Lisboa (FAIPL) tem como objetivo melhorar a ligação entre elas,
servir todos os seus estudantes, e posicionar cada vez melhor este
instituto politécnico no seio da comunidade estudantil de Lisboa.
Com isso em mente, a grande aposta para 2016 centra-se nas
atividades desportivas. Luís Castro é o atual Presidente da FAIPL,
e começa por destacar a primeira organização de um evento desportivo, a cargo desta federação: O Campeonato Nacional de Tiro.

18 MARÇO

De resto, também os Campeonatos Nacionais Universitários de 2016

ISEL
Mia

serão realizados em Lisboa, e a FAIPL está "a trabalhar em conjunto

Est'Es La Rum Masculina

com a Federação Académica de Lisboa nesse sentido", assegura Luís

Tuna Feminina do !SEI.

Castro.

Estudantina Académica do ISEL

RUTH MARLENE

NOVOS PROJETOS E O ESTATUTO DO
ESTUDANTE DO IPL

Dj Supertranip

No ano passado, a FAIPL lançou com sucesso dois novos projetos

FAI

desportivos - o voleibol masculino e o râguebi - e neste ano a oferta
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já chegou também "ao andebol, ao basquetebol feminino e ao voleibol
feminino", de acordo com o Luís Castro. Para o próximo ano, está
já prometida "uma nova equipa de futsal feminino", refere também.

OS PRINCIPAIS EVENTOS DE 2016

Podem participar, em qualquer uma destas equipas, todos os estu-

São quatro os grandes eventos que a FAIPL está a preparar:

dantes do IPL, a não ser que a escola onde estudam tenha uma equi-

> A 18 de março, a Festa da Cerveja - o conceito é simples: tentar

pa própria na modalidade em questão.

juntar todos os estudantes do IPL. É uma festa com bar aberto de

Outra das medidas da FAIPL relativas ao desporto passou pela

cerveja e sangria, vai ter lugar no ISEL, e custa entre 10 e 15 euros

entrega de novos equipamentos a todas as suas Associações de

(para estudantes);

Estudantes, e está perto "o anúncio do estabelecimento do Estatuto do Estudante do IPL, que será um aliciante extra para quem
quiser praticar desporto", segundo Luís Castro.
Todas estas ações têm como objetivo último "o aumento do número

> A 2 e 3 de junho, o Arraial do IPL;
> Em setembro, o Welcome IPL;
> Em novembro, a Gala de Natal do IPL.

de alunos do IPL inscritos na ADESL, dos atuais 400 para os 500, já
no próximo ano letivo", conclui o Presidente da FAIPL.

A FAIPL vai organizar ainda o Encontro de Tunas do IPL, no qual as

Marcada para o mês de maio está também a primeira edição da

7 tunas do IPL, podem dar a conhecer o trabalho que desenvolvem.

Night Run no IPL, que irá decorrer ao longo de toda a zona envolvente

Em novembro, este evento traz-lhes um palco e uma noite para atua-

às escolas do instituto, e ainda um torneio de Padel, criado enquanto

ções, no fundo, uma montra para divulgarem o que fazem ao longo do

momento de confraternização entre os membros das várias Associa-

ano, e para que os estudantes conheçam melhor o que é uma tuna,

ções de Estudantes do IPL.
faipl.pt
faipl
federação-académica-do-instituto-politécnico-de-lisboa
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Mais Superior
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 5,38 x 2,39 cm²

Âmbito: Saúde e Educação

Corte: 2 de 2

AE DO MÊS
FAIPL
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Notícias Matosinhos
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 6,07 x 5,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Jovens do CALE em
destaque no Feira
Handball Cup 2015
Equipa de Infantis Masculinos do Clube
Andebol de Leça alcançou o 3º lugar da
classificação num torneio natalício que
reúne os melhores conjuntos nacionais
da modalidade.
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