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ANDEBOL SEGUNDA FASECARLOS RESENDE REALÇA CONJUNTURA ECONÓMICA DIFÍCIL

ABC RECEBE BENFICA NO PRÓXIMO SÁBADO
E TERMINA EM CASA COM ÁGUAS SANTAS
O ABC recebe, sábado, o Benfica (segundo na primeira fase)
em jogo da primeira jornada do Grupo A da segunda fase do
campeonato nacional 1 de andebol, ditou o sorteio, ontem,
realizado. Na mesma ronda, o FC Porto, que terminou a primei-
ra fase em primeiro, visita o Madeira Sad e o Sporting recebe o
Águas Santas. Na segunda jornada, agendada para 17 de
Março, o ABC vai à Madeira, o Benfica recebe o Sporting e o
FC Porto recebe o Águas Santas. A última jornada está prevista
para 10 de Maio, data em que o ABC recebe o Águas Santas.

No Grupo B, em que os seis últimos da primeira fase
competem para assegurar a permanência, os vimaranenses do
Xico Andebol jogam sábado, em casa, com o Sp. Horta e o
Fafe vai para os lados de Aveiro defrontar o S. Bernardo,
enquanto o Maia ISMAI vai a Lisboa defrontar o Belenenses.
À segunda ronda, o Xico volta a jogar em casa, com o S.
Bernardo, enquanto o Fafe recebe o Belenenses e o Maia -
Ismai vai aos Açores jogar com o Sporting da Horta.
Na última jornada, a 19 de Maio que poderá ser dramática,
Xico e Fafe defrontam-se em Guimarães, o Belenenses vai aos
Açores e o S. Bernardo recebe o ISMAI.

> rui serapicos

“Temos uma palavra a dizer na
segunda fase. Se dissesse que
temos equipa para disputar o tí-
tulo, estaria a enganar-me a mim
e aos sócios numa tentativa de
vender aquilo que eu não tenho.
Em  desporto, tudo é possível.
Mas se olharmos aos valores
teóricos, àquilo que é a aposta
financeira, Benfica Sporting e
FC Porto são superiores”. Este é
o quadro de expectativas que o
treinador do ABC, Carlos Re-
sende, assume para a segunda
fase do campeonato nacional de
andebol.

“Madeira Sad, Águas Santas e
ABC lutam por imiscuir-se e  o
terceiro lugar para qualquer uma
destas equipas seria impor-
tante”, considera aquele que é,
até à data, reconhecido como o
melhor jogador português de an-
debol de sempre. 

Carlos Resende lembra, porém,
o que se passou recentemente
noutra modalidade, o futebol. O
Benfica tinha cinco pontos de
vantagem sobre o FC Porto, mas
agora o clube nortenho está me-
lhor. “Desde o início, o nosso

objectivo era ter uma palavra a
dizer nas várias competições.
Tivemos a infelicidade de não
poder discutir a ‘final-four’ da
Taça de Portugal, mas às vezes
também é preciso alguma sorte e
fomos infelizes nesse sorteio”. 

Presidente preocupado
em resolver o dia-a-dia

“Agora temos uma palavra a
dizer”, salienta ainda. 

Questionado sobre quais são
as perspectivas — se as há —, a
longo prazo, ou se o horizonte
se limita a esta época, expli-
cou: 

“Temos de analisar isso de
vários pontos de vista. Primeiro,
a conjuntura económica do país
coloca grandes dificuldades.
Muitas vezes temos o nosso
presidente mais preocupado em
resolver o dia-a-dia do que no

planeamento estratégico a longo
prazo”, responde. 

“Podíamos dizer que isto é um
problema do ABC, mas não é. É
um problema da conjuntura
económica de qualquer sector de
actividade.  E como o desporto
vive da publicidade”. 

Quando ao futuro, acrescenta,
“o ABC vive em 97 por cento do
plantel com jogadores da sua
formação”, acrescenta.

Nuno Santos: Xico Andebol
vai bater-se pela manutenção

“O nosso objectivo é a manu-
tenção. Este modelo de cam-
peonato desvirtua aquilo que
as equipas fazem na primeira
fase. De qualquer maneira, esta-
mos aqui, sabíamos que era as-
sim de antemão e vamos tentar o
mais cedo possível atingir o nos-
so objectivo”, disse Nuno San-
tos. 

Questionado sobre se não re-
ceia quebras de motivação por
nesta segunda fase já não de-
frontar as melhores equipas do
panorama nacional, convivendo
apenas com as que na primeira
fase do campeonato se queda-
ram pelos seis últimos lugares, o
treinador vimaranense admite
que “naturalmente não há aquela
motivação de jogar contra os
grandes clubes”. 

Mas acrescentou que essa mo-
tivação é estimulada pela entra-
da na equipa principal de alguns
dos jogadores vindos dos ju-
niores que só pelo facto de
estarem a jogar na equipa princi-
pal na primeira divisão já sen-
tem uma grande motivação.

“Dizer que temos equipa para 
o título seria enganarmo-nos”
A primeira fase do andebol 1 terminou no fim-de-semana com um jogo que pôs frente-a-
-frente ABC e Xico Andebol. O Correio do Minho ouviu dos treinadores Carlos Resende e
Nuno Santos as perspectivas para a segunda fase.

ROSA SANTOS

Treinadores do ABC e Xico Andebol, Carlos Resende e Nuno Santos, cumprimentam-se no último jogo da fase inicial

Classificações
Com metade dos pontos da
primeira, os clubes entram na
segunda fase do modo seguinte: 

GRUPO A - FC Porto, 31;
Benfica, 29; Águas Santas, 28;
Sporting, 27; Madeira sad, 26 
e ABC, 25
GRUPO B - Belenenses, 23; 
Sp. Horta, 19; Xico Andebol, 17;
Fafe, 15; S. Bernardo, 14; Maia-
ISMAI, 14.
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ABC defronta Benfica
no arranque da 2.ª fase
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ABC extrai sócios com quotas atrasadas 
Dia 30 de Junho serão extraídos da base de dados os associados com as quotas
em atraso anteriores a Janeiro de 2012, perdendo a sua condição de associado
e respectivo número, informou a direcção do ABC.
Em comunicado o clube acrescenta que após 1 de Julho, será efectuada a res-
pectiva renumeração dos associados, respeitando a antiguidade dos mesmos. 
Da nova renumeração constarão, apenas, os associados que dia 30 de Junho
tenham pago, no mínimo, a quota relativa a Janeiro de 2012. 
A consulta e regularização da situação poderá ser efectuada na secretaria
do ABC de Braga, sita no Pavilhão Flávio Sá Leite, ou através do site
www.abcdebraga.net
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Federação em gestão interina
até às eleições de dia 31
Após a demissão de Henrique Torrinha da presidência
da  Federação de Andebol de Portugal (FAP), este
organismo está a ser gerido a título interino por outros
membros de direcção até às eleições, agendadas para
o próximo dia 31. Na corrida à presidência
posicionam-se Ulisses Pereira, que integrava o elenco
de Henrique Torrinha como vice-presidente, e António
Salvador, que foi o último presidente da Liga. Da lista
de Ulisses Pereira faz parte Ricardo Andorinho, 

ex-jogador do Sporting, Portland (Espanha) e antigo
ponta-esquerda da selecção, será um dos vice-
-presidentes de Ulisses Pereira. 
Esta lista conta com apoios da ANCANP, Associação
Nacional  de Clubes de Andebol Não Profissional,
situada na área de Braga. António Salvador conta com
apoios da APAOMA (Associação de Árbitros e Oficiais
de Mesa), AJA (Associação de Jogadores), ATAP
(Associação de Treinadores) e ainda vários dos
principais clubes da modalidade. Henrique Torrinha
abdicou do cargo de presidente da federação alegando
"razões pessoais e de saúde".

Página 6



A7

  Tiragem: 12704

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,85 x 8,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40581529 06-03-2012

Página 7



A8

  Tiragem: 12704

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 11,75 x 27,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40581489 06-03-2012

Página 8



A9

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,06 x 22,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40576401 06-03-2012

Andebol: fase final arranca sábado

ABC começa no Sá Leite
frente ao Benfica

José �  Eduardo

O ABC de Braga inicia, sá-
bado, a sua participação na 
fase final do campeonato na-
cional de andebol da primei-
ra divisão com a receção ao 
Benfica, ditou o sorteio reali-
zado ontem.

Já o campeão FC Porto inicia 
a prova com uma deslocação 
ao pavilhão do Madeira SAD, 
enquanto o Águas Santas re-
cebe o Sporting.

Na segunda jornada o ABC 

visita o Madeira SAD, na tercei-
ra recebe o FC Porto, na quarta 
volta a jogar no Sá Leite, desta 
feita com o Sporting, e na quin-
ta visita o Águas Santas.

A ordem dos jogos é, natu-
ralmente, invertida para a se-
gunda volta.

A fase final da competição, 
onde se vai encontrar o novo 
campeão nacional, decorre en-
tre 10 de março e 12 de maio, 
com o ABC a partir na últi-
ma posição, com 25 pontos, 
frutos de uma primeira fase 

aquém do que seria de es-
perar... mas ainda há 10 jor-
nadas para disputar.

A pontuação 
das equipas

Para esta fase final, e no que 
ao Grupo A diz respeito, as 
equipas partem assim:

FC Porto .............................. 31
Benfica ................................. 29
Águas Santas ..................... 28
Sporting .............................. 27
Madeira SAD ..................... 26
ABC de Braga .................... 25

Grupo B: Xico 
também começa 
em casa

No que diz respeito ao Gru-
po B, onde se vai lutar pela 
manutenção, o Xico Andebol 
também começa em casa, 
frente ao Sp. Horta, situa-
ção que se repete na segun-
da jornada, com a receção ao
S. Bernardo,.

Na terceira jornada a equipa 
vimaranense visita o Belenen-
ses, na quarta recebe o Maia e 
na quinta visita o Fafe.

Já o conjunto fafense, co-
meça o campeonato no pavi-
lhão do S. Bernardo, recebe o 
Belenenses, visita o Maia e o 
Horta e recebe o Xico.

Classificação
As equipas partem com a 

seguinte classificação:
Belenenses ..........................23
Sporting da Horta ............19
Xico Andebol .....................17
AC Fafe..................................15
S. Bernardo .........................14
Maia-Ismai ...........................14

ABC e Benfi ca regressam, sábado, ao Sá Leite 

DM
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Sporting da Horta
empata em casa
a 22.ª jornada (última da primeira fase) do Campeonato 

Nacional de andebol 1 – o escalão maior da modalidade – pro-
porcionou os resultados que passamos a indicar:

Madeira SaD 30 – Maia 20, Sporting da Horta 30 – Águas 
Santas 30, fafe 27 – fC Porto 34, aBC de Braga 30 – Xico 
andebol 27, São Bernardo 28 – Belenenses 37 e SL Benfica 28 
– Sporting 27.

O quadro da classificação da primeira fase ficou assim es-
tabelecido:

1.º fC Porto 62 pontos, 2.º SL Benfica 57, 3.º Águas Santas 
55, 4.º Sporting 54, 5.º Madeira SaD 52, 6.º aBC de Braga 49, 
7.º Belenenses 42, 8.º Sporting da Horta 33, 9.º Xico andebol 
33, 10.º fafe 28, 11.º São Bernardo 28, 12.º Maia 27.
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Andebol: Nacional da II Divisão/Zona Sul

Vitória vence Alto do Moinho (24-20)
mas apanhou susto…
AAAAAo ino ino ino ino intttttererererervvvvvalo do encalo do encalo do encalo do encalo do encononononontrtrtrtrtro os setu-o os setu-o os setu-o os setu-o os setu-
balenses perbalenses perbalenses perbalenses perbalenses perdiam por cincdiam por cincdiam por cincdiam por cincdiam por cinco pono pono pono pono pontttttososososos
e fe fe fe fe forororororam fam fam fam fam forororororçados a uma rçados a uma rçados a uma rçados a uma rçados a uma recuperecuperecuperecuperecupera-a-a-a-a-
ção muitção muitção muitção muitção muito esfo esfo esfo esfo esforororororçada parçada parçada parçada parçada para chega-a chega-a chega-a chega-a chega-
rrrrrem ao trem ao trem ao trem ao trem ao triunfiunfiunfiunfiunfooooo.....

Anteontem à tarde, no Pavilhão An-
toine Velge, o Vitória recebeu o vizi-
nho Alto do Moinho e venceu por 24-
20, mas teve de recuperar, após o in-
tervalo, uma desvantagem consenti-
da de cinco pontos. A capacidade de
reacção dos sadinos às dificuldades
foi a principal nota positiva na sua
exibição, vindo a alcançar na segun-
da etapa um «parcial» com nove pon-
tos de diferença.

Sob a arbitragem de Carlos Cunha
e Pedro Fernandes, as equipas alinha-
ram e marcaram:
VITVITVITVITVITÓRIA (24): ÓRIA (24): ÓRIA (24): ÓRIA (24): ÓRIA (24): Ricardo Martins e João
Gonçalves; Helder Lourenço (1), João
Fuzeta (3), Pedro Almeida, Mário Fu-
zeta (1), Diogo Godinho (6), Pedro

Carvalho (2), Gonçalo Almeida, David
Tavares, Gonçalo Trancoso, Gonçalo
Neves (5), Rui Mamede (6) e Pedro
Mamede.
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador::::: Ricardo Palma.
LivrLivrLivrLivrLivres de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não concroncroncroncroncretizados:etizados:etizados:etizados:etizados: 2.
Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: 3 exclusões.
A LA LA LA LA LTTTTTO DO MOINHO (20)O DO MOINHO (20)O DO MOINHO (20)O DO MOINHO (20)O DO MOINHO (20): Ângelo
Monteiro e Tiago Cardoso; Miguel
Queluz (1), Alexandre Pereira (5), Joel
Couto (5), Ivan Coelho (2), Bruno Ca-
tela (1), Ricardo Patrão (1), Arménio
Sequeira (4), André Praxedes, Luís
Delgado e Artur Coelho (1).
TTTTTrrrrreinadoreinadoreinadoreinadoreinador: Jorge Fernandez.
LivrLivrLivrLivrLivres de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não ces de 7m não concroncroncroncroncretizadoetizadoetizadoetizadoetizados: 2.
DisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplina: 8 exclusões; desqualifica-
ção de Alexandre Pereira e Joel Cou-
to.
RRRRResultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao inesultado ao intttttererererervvvvvalo: alo: alo: alo: alo: 8-13.
RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS (17.ª JorADOS (17.ª JorADOS (17.ª JorADOS (17.ª JorADOS (17.ª Jornadanadanadanadanada): Vitória,
24-Alto do Moinho, 20; Passos Manu-
el, 22-Paço D’Arcos, 23; CDE Camões,
26-ADC Benavente, 26; Ginásio do

Sul, 26-Marítimo, 27; Vela de Tavira,
34-CD Marienses, 34.
Última ronda da 1.ª Fase, sábado,
16.00 horas: CD Marienses-Vitória;
ADC Benavente-Ginásio do Sul; Alto
do Moinho-Passos Manuel; Marítimo-
Vela de Tavira; Paço d’Arcos-CDE Ca-
mões.
1.º MARÍTIMO, 48 pontos; 2.º CDE Ca-
mões, 42; 3.º CD Marienses, 37; 4.º
Ginásio do Sul, 36; 5.º Vela de Tavira,
33; 6.º Vitória, 33; 7.º Passos Manuel,
32; 8.º Paço D’Arcos, 29; 9.º Alto do
Moinho, 26; 10.º ADC Benavente, 24.
Já estão apurados para a Fase Final o
Marítimo e o CDE Camões e o CD
Marienses e o Ginásio do Sul vão dis-
cutir no sábado quem será o terceiro
classificado e terá direito a disputar a
fase de promoção.
Na Zona Norte, já são conhecidos to-
dos os qualificados: Académica de
São Mamede, AA de Avanca e Acadé-
mico do Porto.
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