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RTP Açores
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Meio: RTP Açores - Telejornal Açores
Duração: 00:01:48
Hora de emissão: 20:22:00

Campeonato Nacional de Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=143e27d0
/

O Sporting da Horta perdeu com o FC Porto por 27-19 em jogo da 3ª jornada do Campeonato Nacional
de Andebol.

/

Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2014-09-28 23:45
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FC Porto vence Sporting da Horta (27-19) e volta a igualar Sporting
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Data Publicação:

28/09/2014

/

O FC Porto foi aos Açores vencer o Sporting da Horta por 27-19, em partida da terceira jornada do
campeonato nacional de andebol.
Uma vitória que permite aos dragões voltarem a estar em igualdade pontual com o Sporting no topo
da classificação. Ambas as equipas têm 9 pontos, resultado de três vitórias em três jogos.
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Vitória justa mas sem brilho
ABC/UMINHO conquistou segundo triunfo no campeonato frente ao Maia/ISMAI. Maiatos entraram
e terminaram bem o encontro, mas equipa da casa foi quase sempre melhor durante toda a partida.
Bruno Dias(GR), Fábio Antunes (6); Pedro
Marques (3); David Tavares (4); Eduardo
Salgado (6); Carlos Martins (1); Nuno
Pereira (7); Tomás Albuquerque (2); João
Pinto (7); Emanuel Ribeiro; Diogo
Branquinho; João Gonçalves , Ricardo
Costa e Humberto Gomes.
Treinador: Carlos Resende

MAIA/ISMAI, 32
Manuel Borges (GR), Nuno Carvalhais (3);
Rúben Sousa (1); André Rei (1); Sérgio
Canico (8); Pedro Maia (3); Sérgio Martins
(4); Francisco Leitão (3); Miguel Pereira
(7); António Ventura (2); Mário Silva; João
Ramos; Tiago Silva; Tiago Magalhães e Rui
Oliveira.
Treinador: Ricardo Rocha

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves |

Segunda vitória para o ABC no
campeonato Nacional de andebol. Os bracarenses receberam e
venceram o Maia/ISMAI, 36-32,
numa partida em que o marcador
e a vitórias finais não sofrem

Na próxima jornada os
bracarenses
deslocam-se so Funchal
para defrontar o
Madeira/SAD.
No tempo de descanso
foram apresentadas as
camadas mais jovens
da formação do
ABC/UMINHO.

ABC/UMINHO, 36

Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva
Ao intervalo: 16-13

+ mais

FLÁVIO FREITAS

João Pinto (na imagem) foi um dos maiores destaques do ABC na partida diante do ISMAI. O jogador apontou sete golos

qualquer contestação.
Começaram melhor, apesar de
tudo, os maiatos, com os primeiros 15 minutos a serem bastante
equilibrados. Nesse período, o
ISMAI chegou a dispor de uma
pequena vantagem do marcador,
vantagem que acabou por ser sol
de pouca dura para os forasteiros. Com o decorrer da partida a

equipa orientada por Carlos Resende assumiu a liderança do
marcador e não mais deixou de
controlar as incidências do encontro. A cinco minutos do final
da primeira parte, o ABC conquistou a maior diferença no
placar, 14-10, vantagem que
acabou por controlar até ao descanso com o resultado (16-13) a

reflectir a melhora clara dos bracarenses no desenrolar dos 30
minutos iniciais.
Com Nuno Pereira e João Pinto
como homens em principal destaque na turma da casa (foram os
melhores marcadores), o ABC
continuou, aos poucos, a cimentar a vantagem, chegando a ter,
aos 21 minutos da segunda par-

te, uma tranquila e convincente
vantagem de sete golos (30-23).
A parte final da partida proporcionou uma tímida reacção da
equipa do ISMAI, que apesar de
ter o jogo praticamente perdido
nunca desistiu de procurar reentrar na disputa pela vitória.
Pelo meio e com algumas desconcentrações da parte dos jogadores do ABC, a formação maiata acabou por reduzir para o
36-32 final, resultado totalmente
justo e que dá aos bracarenses o
segundo triunfo consecutivo na
competição. Não foi brilhante,
mas foi seguramente um exibição mais que suficiente para levar de vencida uma jovem equipa do ISMAI.
Assim, após o empate na ronda
inaugural, o ABC assegurou
mais uma vitória (a primeira em
casa), isto depois de ter levado
de vencida, na passada ronda, o
GC Santo Tirso.

Carlos Resende sublinha ausências na equipa

“Podemos valer ainda mais”
REACÇÃO
| Sílvio Gonçalves |

No final do encontro no Flávio
Sá Leite, Carlos Resende estava
feliz com a produção ofensiva
da equipa mas apreensivo quando aos muitos golos sofridos. O
treinador do ABC/UMinho avaliou ainda as ausências de alguns
jogadores fundamentais na sua
equipa, situação que limita as
suas próprias opções.
“Estivemos muito bem no ataque, marcar 36 golos é muito
bom, mas temos que resolver o
problema de sofrer tantos golos.
Temos também que reconhecer
que ainda estamos muito longe
do que pretendemos. Jogámos
contra uma equipa jovem e que
teve uma boa prestação. Da nossa parte estamos algo limitados,
visto que temos alguns jogadores fundamentais de fora a recu-

perar de lesões. Temos de ser
humildes o suficientes para percerber que são atletas que nos
fazem falta, sobretudo no aspecto defensivo. Podemos valer
mais do que aquilo que estamos
a valer”, reconheceu Carlos Resende.
Do outro lado, Ricardo Rocha,
técnico do ISMAI, era um treinador resignado com a superioridade do ABC, salientando a juventude da sua equipa como
factor proponderante no decorrer do encontro.
“Foi uma partida em que estivemos muito bem ofensivamente, mas em que não conseguimos
parar a primeira linha de ataque
do ABC. Fomos pouco contundentes a defender e a parar os rematadores adversários. A vitória
é justa do ABC, nós fizemos o
possível... somos uma equipa jovem”, referiu Ricardo Rocha.

+ resultados
Terceiro desaire para o Xico
Andebol em outras tantas
partidas no campeonato
Nacional de andebol.
A formação vimaranense
perdeu, ontem, diante do
Belelenses por apenas dois
golos de diferença.
Xico Andebol e Santo Tirso
continuam sem vencer.
Resultados da ronda:
ABC 36-32 ISMAI
Benfica 39-20 Santo Tirso
Á. Santas 25-24 Madeira
Belenenses 27-25 Xico
Passos M. 20-28 Sprting
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JP quer desportos de Verão
na praia do Osso da Baleia

Andebol de praia é uma das sugestões dos centristas

POMBAL A Juventude Popular (JP) defende para a próxima
época balnear a instalação de
“infra-estruturas desportivas
básicas” na praia do Osso da
Baleia, única do concelho. A
proposta foi enviada à Câmara
Municipal, presidida pelo social-democrata Diogo Mateus,
no último dia da época balnear.

A JP considera que a praia do
Osso da Baleia, «com um areal
com cerca de nove quilómetros, tem condições para albergar infra-estruturas desportivas básicas, tais como um
campo de vólei e um campo
de andebol/futebol».
«O objectivo é proporcionar
aos veraneantes o acesso a ou-

tras actividades, posicionandoa como uma praia com uma
oferta mais diversificada e com
um interesse acrescido», refere
aquela estrutura de juventude
partidária.
Segundo os jovens centristas,
«trata-se de um pequeno investimento, mas que vai ao encontro das necessidades das
pessoas e coloca a praia do
Osso de Baleia mais próxima
da oferta existente nas outras
praias do nosso distrito».
«Estas infra-estruturas iriam
permitir simultaneamente às
associações do concelho dinamizarem torneios específicos,
pois existe um elevado interesse por este tipo de desportos», acrescenta a JP, numa
nota de imprensa, adiantando
que aquele investimento «permitiria ainda colocar Pombal
no radar do Circuito de Andebol de Praia, promovido pela
Federação Nacional de Andebol, aumentando a sua projecção e o dinamismo económico
das localidades vizinhas».|
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JOGO EQUILIBRADO E DEFESAS... A METER ÁGUA

ABC/UMinho só voou
no ataque à baliza
AVELINO LIMA

Maia/ISMAI
entrou a todo
o
gás no jogo
e, sobretrudo na pr
imeira
parte, criou di
ficuldades ao ABC
ABC/UMinho e Maia/ISMAI deram, ontem, um grande espetáculo no Flávio Sá Leite

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho bateu,
ontem à tarde, o Maia ISMAI, por 36-32. Os números espelham, fielmente, o
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
Árbitro: Mário Coutinho/Ramiro

que se passou no jogo. A
turma academista, que realizou o seu primeiro jogo
em casa, arrancou para este
jogo como favorita e, ao intervalo, vencia por 16-13,
mas a turma forasteira, sublinhe-se, entrou muito bem
na partida e esteve a vencer o ABC/UMinho que, na

primeira parte, sentiu muitas dificuldades para suster o ímpeto ofensivo da
turma maiata.
Mas, na segunda parte,
os comandados de Carlos Resende, que estiveram, quase sempre, muito
bem no ataque, deram um
ar da sua graça e coman-

daram, na maior parte do
tempo, as operações.
A maior vantagem da turma academista foi alcançada na segunda parte – esteve a vencer por 34-27 –
mas três golos de rajada
do Maia/ISMAI trouxeram,
de novo, a equipa maiata
para o jogo.
No final, o ABC/UMinho
disparou no marcador e,
após o apito final, andebolistas, técnicos e público afeto à equipa bracarense festejaram o triunfo
saboroso e... difícil.

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

3.ª JORNADA

PRÓXIMA JORNADA

Benfica 39 - 20 Santo Tirso

Santo Tirso - ISMAI

ABC/UMinho 36 - 32 ISMAI

Benfica - P. Manuel

Águas Santas 26 - 24 Madeira SAD

Sporting - Belenenses

Belenenses 27 - 25 Xico Andebol

FC Porto - Águas Santas

P. Manuel 24 - 34 Sporting

Madeira - ABC

SC Horta 19 - 27 FC Porto

Xico - S Horta

Classificação

J

V

E

D

Golos

Dif.

Pts

1 FC Porto

3

3

0

0

93 : 63

30

9

2 Sporting

3

3

0

0

97 : 70

27

9

3 ABC

3

2

1

0

100 : 82

18

8

4 Benfica

3

2

0

1

89 : 71

18

7

5 Madeira

3

2

0

1

80 : 76

4

7

6 Águas Santas

3

1

1

1

74 : 73

1

6

7 Sp. Horta

3

1

0

2

83 : 82

1

5

8 Passos Manuel

3

1

0

2

88 : 94

-6

5

9 Maia

3

1

0

2

79 : 93

-14

5

10 Belenenses

3

1

0

2

68 : 82

-14

5

11 Xico Andebol

3

0

0

3

75 : 97

-22

3

12 Santo Tirso

3

0

0

3

70 : 113

-43

3

Resende lamenta
lesões na equipa
«Podemos valer mais
do que valemos. Quando
ficamos sem três jogadores com importância enorme na equipa fora, o Diogo estava aqui a fazer número. Jogadores como o
David e Salgado sabemos
que quando mais tempo
passar eles estarão melhor.
O próximo a recuperar é o
Pesqueira. O Nuno Rebelo está praticamente a entrar, e o Hugo Rocha que
é uma incógnita», lamentou Carlos Resende.

Silva

ABC/UMinho 36
Humberto Gomes; Fábio Antunes (6),
Pedro Marques (3), David Tavares (4),
Eduardo Salgado (6), Nuno Grilo (7)
e João Pinto (7). Diogo Branquinho,
Emanuel Ribeiro, João Gonçalves,
Carlos Martins (1), Ricardo Costa,
Bruno Dias e Tomás Albuquerque (2)
Treinador: Carlos Resende

Maia/ISMAI

32

Manuel Borges; Nuno Carvalhais (3),
Rúben Sousa (1), André Rei (1), Sérgio Caniço (8), Pedro Maia (3) e Sérgio Martins (4). Jogaram ainda Mário
Silva, João Ramos, Tiago Silva, Francisco Leitão (3), Tiago Magalhães, Miguel Pereira (7), Rui Oliveira e António Ventura
Treinador: Ricardo Costa
Golos: 1-0, por Tiago Brito (3’); 2-0, por
André Machado (8’); 3-0, por André Machado (10’); 3-1, por Tiago Carvalho (14’);
4-1 por Paulinho (18’) e 5-1, por João
Marques (19’ p.b.); 6-1, por Miguel Almeida (27’); 7-1, por Fábio Cecílio (33’) e 8-1,
por Paulinho (40’).

Treinadores gostaram...
apenas dos ataques
«36-22? Comentário», esta foi a
primeira pergunta lançada a Carlos
Resende, técnico do ABC/UMinho, que
corrigiu e aproveitou para dizer que esse
era o resultado... que queria.
«Foi 36-32. O ataque funcionou
tudo bem e conseguimos marcar 36
golos diante de uma equipa jovem mas
aguerrida. Mas temos de resolver um
problema que é termos sofrido 32 golos.
O Maia/ISMAI entrou bem e deu uma
boa resposta. Nós temos de reconhecer
que ainda não estamos ao nosso nível,
estamos longe do que podemos fazer,

mas estamos algo limitados. Em termos
ofensivos ainda vamos disfarçando mas,
defensivamente, as ausências notam-se
mais», finalizou Carlos Resende.
Do lado do Maia/ISMAI, Ricardo Costa
recoheceu, igualmente, que a equipa
esteve bem no ataque mas, defensivamente, tem «muito a melhorar».
«Julgo que, em termos ofensivos, estivemos bem, mas, defensivamente, não
conseguimos parar a primeira linha do
ABC/UMinho. Sofremos imensos golos
da primeira linha. Mas somos dignos
vencedores», finalizou.
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Com vitórias nas respetivas deslocações, dragões e leões estão juntos no comando do Nacional de
andebol
O FC Porto, que venceu na Horta, e o Sporting, que ganhou na visita ao Passos Manuel, dividem o
comando do campeonato de andebol, disputadas três jornadas. O ABC, que recebeu e derrotou o
ISMAI, segue na terceira posição.
Benfica 39-20 GC Santo Tirso
ABC 36-32 ISMAI
Águas Santas 26-24 Madeira
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Madeira SAD perde com Águas Santas
A equipa masculina do Madeira
Andebol SAD perdeu ontem na
Maia, no reduto do Águas Santas, por
26-24, em jogo relativo à terceira jornada do Campeonato Fidelidade
Andebol 1.
Com este desfecho, a equipa
orientada por Paulo Fidalgo ocupa o
quarto lugar, com sete pontos, a dois
apenas do líder Sporting que ontem
venceu em casa do Passos Manuel,
por 37-24.
Na próxima jornada, a quarta, a

equipa madeirense recebe a visita
do ABC/UMinho, um dos candidatos ao título que ontem também
triunfou, batendo o Maia/ISMAD,
pior 36-32.
Nos femininos, o Madeira Andebol SAD e o CS Madeira disputam
este fim-de-semana as 2ª e 3ª jornadas do Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina. Ontem, Madeira
SAD venceu o Juventude do Mar, por
25-14, enquanto o CS Madeira bateu
o ADA João de Barros, por 28/26.
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FC Porto vence e reparte liderança com Sporting
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DUO SEGUE AGORA SOZINHO NA FRENTE
, 27 setembro de 201423:53
O FC Porto foi até aos Açores vencer o Sp. Horta por 27-19, no fecho da 3.ª jornada do campeonato
nacional de andebol, liderando a competição ao lado do Sporting,- o Madeira SAD perdeu e afastou-se
do duo.
Os dragões cavaram uma vantagem de 6 golos (14-8) ao intervalo, o suficiente para gerirem depois
na 2.ª parte. O portista Yoel Morales, com 7 golos, foi o melhor marcador da partida.
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Sporting vence Passos Manuel (37-24) e segue na liderança

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=44d650e

Data Publicação:

27/09/2014

/

O Sporting venceu no campo do Passos Manuel por 37-24, e segue na liderança da Liga de andebol
com três vitórias em outros tantos jogos.
ABC e Benfica também venceram os respetivos jogos e seguem no segundo e terceiro lugares,
respetivamente.
Caso vença esta noite o Sporting da Horta, o FC Porto pode igualar de novo o Sporting no topo da
classificação.
resultados da 3.ª jornada:
ABC/UMinho - Maia/ISMAI, 36-32
Águas Santas - Madeira SAD, 26-24
Belenenses - Xico Andebol, 27-25
Passos Manuel - Sporting, 24-37
Benfica - Santo Tirso, 39-20
Sporting da Horta - FC Porto, 22 horas
Classificação:
1. Sporting 9 pontos/ 3 jogos
2. ABC/UMinho 8/ 3
3. Benfica 7/ 3
4. Madeira SAD 7/ 3
5. FC Porto 6/ 2
6. Águas Santas 6/ 3
7. Passos Manuel 5/ 3
8. Belenenses 5/ 3
9. Maia-ISMAI 5/ 3
10. Sp. Horta 4/ 2
11. Xico 3/ 3
12. Santo Tirso 3/ 3
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Andebol
ABC/UMinho recebe
Maia-ISMAI (17 horas)
Depois de dois jogos seguidos
fora de casa, o ABC/UMinho estreia-se, hoje, finalmente em casa para o campeonato, esta temorada 2014/2015. Bracarenses
recebem Maia-ISMAI, a partir
das 17 horas, no Flávio Sá Leite.
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ABC/UMINHO RECEBE HOJE (17H00) O MAIA ISMAI

Xico Andebol mede forças
com Belenenses em Lisboa
ARQUIVO DM

ABC/UMinho faz, hoje, o seu primeiro jogo na catedral do andebol

O ABC/UMinho joga,
esta tarde (17h00), no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga, com o Maia ISMAI,
em partida da 3.ª jornada
do Nacional de andebol

da I Divisão.
Os academistas querem
estrear-se em casa com
uma vitória, depois de terem somado um empate
(no reduto do Águas San-

tas) e uma vitória, e por
números expressivos, na
casa do GC Santo Tirso
(25-39).
Para esta tarde está, também, agendada a visita do

Xico Andebol ao reduto do
Belenenses, a ter lugar no
Pavilhão Acácio Rosa, na
capital portuguesa.
Em Lisboa, a turma vimaranense procura a primeira vitória neste seu regresso ao primeiro escalão, depois de ter perdido,
nas duas rondas anteriores, com Benfica (29-23) e
Passos Manuel (27-41).
Eis os jogos aprazados
para hoje:
Benfica-Ginásio Santo
Tirso (15h00), ABC/UMinho-Maia ISMAI (17h00),
Águas Santas-Madeira SAD
(18h00), Belenenses-Xico
Andebol (18h00), Passos
Manuel-Sporting (18h00) e
Sporting da Horta-FC Porto (21h00).
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A28

AGENDA

ID: 55912203
FUTEBOL
• I Liga Portuguesa, 6.ª jornada:
Estoril-Benfica (Vasco Santos),
às 18:30 no Estoril; Braga-Rio
Ave (Bruno Esteves), às 20:30
em Braga, ambos na SportTV1.
• Treino do Marítimo, às 10:00
no Estádio da Imaculada Conceição (Santo António)
• Treino do Nacional, às 10:00
no Estádio da Madeira (Choupana), seguido de conferência
de imprensa. Viagem para Lisboa, às 17:00.
• Treino do União, às 10:00 no
Complexo do Vale Paraíso. Via-

27-09-2014
gem para Lisboa à tarde
• Jogo de treino entre o Marítimo B e o CS Marítimo, às
10:00 no Estádio de Machico.
TÉNIS DE MESA
• Madeirenses Marcos Freitas,
Ana Cristina Neves e António
Jorge Fernandes (técnico) nas
seleções nacionais que disputam o Europeu, no MEO Arena,
em Lisboa. Hoje: meias finais
masculinas (18:00) e femininas
(10:00), na SportTV2.
ANDEBOL
• Campeonato Nacional da I Divisão Masculina, 3.ª jornada:

Tiragem: 14900
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Águas Santas - Madeira SAD,
às 18:00 no Pavilhão de Águas
Santas.
• Campeonato Nacional da I Divisão Feminina, 2.ª jornada: Madeira SAD - Juventude Mar, às
15:00 no Pavilhão do Funchal;
Sports Madeira - São João de
Barros, às 17:00 no Pavilhão do
Funchal.
DANÇA DESPORTIVA
• O clube "Prestige Dance" representa a Madeira, com 19
pares, no Campeonato Nacional
de Dança e Portugal Open, ao
logo da tarde / noite nas instala-

ções dos "Alunos de Apolo",
em Lisboa.
HÓQUEI EM PATINS
• Campeonato Nacional da II
Divisão / Zona Sul, 2.ª jornada:
Marítimo - Castrense, às 18:00
no Pavilhão dos Barreiros.
JUDO
• César Nicola (Naval do Funchal), participa no no Campeonato do Mundo de Veteranos,
na categoria de M2 -73 Kg , na
cidade de Málaga (Espanha ).
CURSO
• Inscrições para Curso de Treinadores de Futebol de de Futsal

– UEFA BASIC e Raízes – Níveis
1 e 2, até dia 30.
GOLFE
• Madeirense Mónia Bernardo
participa na quarta edição do
Açores Ladies Open, no Batalha
Golf Course da ilha de São Miguel.
• Clube de Golf Santo da Serra
será palco do Torneio PT Empresas, disputado no Championship Course
(Machico/Desertas), com a presença de mais de uma centena
de jogadores, com primeira
saída pelas 09:30.
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Benfica arrasa Santo Tirso na Luz (39-20)
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/

TIAGO FERRO MARCOU 7 GOLOS
, 27 setembro de 201417:46
O Benfica recebeu e venceu este sábado com facilidade a equipa do Santo Tirso, em encontro da
terceira jornada do campeonato nacional de andebol, disputado no pavilhão n.º2 da Luz.
Num encontro totalmente dominado pelas águias, Tiago Ferro foi o melhor marcador, com 7 golos.
António Areia (6) e Cláudio Pedroso (5) também estiveram em destaque.
O Benfica soma agora sete pontos e lidera o campeonato à condição, com mais um jogo disputado do
que Sporting, FC Porto e Madeira SAD, que podem todos ultrapassar os encarnados.
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Sporting vence Passos Manuel (34-24)
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LEÕES AGUARDAM PELO RESULTADO DO FC PORTO
, 27 setembro de 201420:27
O Sporting venceu na curta deslocação ao pavilhão do Passos Manuel, por 34-24, em partida da 3.ª
jornada do campeonato nacional de andebol, isolando-se provisoriamente na liderança, à espera do
que o FC Porto possa fazer a partir das 22 horas, em casa do Sp. Horta.
Ao intervalo, o Sporting vencia por apenas dois golos de diferença (14-16) mas uma segunda parte
de grande nível (10-18) permitiu aos leões chegar ao triunfo.
O ponta-direita Pedro Portela esteve em grande, com 12 golos.
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“Queremos continuar a crescer
como equipa e vencer”
“CRESCER A VENCER”, este é o lema do técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende. Depois de dois jogos
seguidos fora de portas, a equipa bracarense vai finalmente estrear-se em casa, amanhã, frente ao
ISMAI, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1. Objectivo é a vitória.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

O ABC/UMinho defronta, amanhã, em casa, o Maia-ISMAI,
para a terceira jornada do campeonato Andebol 1. Partida com
os maiatos vai marcar a estreia
em casa dos bracarenses, depois
do arranque com dois jogos consecutivos fora de portas, diante
do Águas Santas (25-25) e Santo
Tirso (25-39). O ABC vem de
uma vitória folgada (por 14 golos de diferença), mas Carlos
Resende não embandeira em arco, apesar de estar satisfeito com
início positivo da sua equipa
nesta temporada. Técnico, que
ainda não tem o grupo na máxima força devido a algumas baixas na equipa, alerta para a necessidade da equipa “continuar”
a crescer, trabalhando à procura
do seu melhor nível, mas aponta
claramente à conquista do triunfo neste jogo contra o ISMAI.
“Iniciamos esta época logo
com um handicap que não tivemos na anterior, com duas lesões
em jogadores com importância
na equipa, e a ter que integrar
dois atletas que chegaram mais
tarde (Eduardo Salgado e David
Tavares). Apesar de tudo, os
dois primeiros jogos correram

ROSA SANTOS

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC/UMinho, com Carlos Resende, técnico da equipa bracarense

Carlos Resende conta
ainda com algumas baixas
importantes na equipa
bracarense, por lesão, e que
vão falhar a recepção ao
Maia-ISMAI. São eles
Hugo Rocha, Nuno Rebelo
e Ricardo Pesqueira.
Jogo é amanhã às 17 horas.

muito bem, fruto de um trabalho
excepcional de todos os atletas,
e o que espero agora da equipa
para este jogo é continuar a crescer, continuar a recuperar os
atletas lesionados e continuar no
caminho à procura do nosso melhor ABC para esta temporada.
Sabemos que ainda não será desta vez, mas não há nada que
crescer, vencendo”, afirmou, ontem, Carlos Resende, na antevi-

são da partida de amanhã, às 17
horas, no Flávio Sá Leite.
De baixa na equipa do ABC
para esta recepção ao Ismai estão os atletas Hugo Rocha, Nuno
Rebelo e Ricardo Pesqueira. Ausências importantes, mas Resende mantém confiança nos que
“estão disponíveis” para somar a
primeira vitória em casa, esta
época, e com “boa exibição”
diante dos adeptos bracarenses.

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC

“Vitória em Santo Tirso deu ânimo
ao grupo depois do empate inicial”
ABC/UMINHO

| Miguel Machado |

Já recuperado de uma lesão, o
capitão Humberto Gomes está a
cem por cento para voltar à baliza no jogo de estreia do ABC em
casa. Guarda-redes considerou
ainda que paragem na prova foi
boa para a equipa, e deu para recuperar alguns jogadores que estavam lesionados, assim como
integrar melhor os novos elementos no grupo. Na memória
do guardião está ainda a exibi-

“A paragem no campeonato
foi benéfica para nós. Trabalhamos bastante, ajudou
a integrar os novos atletas e
recuperar alguns lesionados. Queremos vencer neste
jogo de estreia em casa”,
afirmou Humberto Gomes.
ção e vitória larga em Santo Tirso, na segunda jornada, mas
Humberto Gomes afirma também já virou a página e está fo-

cado no jogo de amanhã.
“Todas as vitórias são boas.
Deu um novo ânimo para continuarmos a trabalhar forte, e deu
mais moral à equipa depois de
uma primeira jornada que não
correu como queríamos (empate
com o Águas Santas). Mas esse
jogo já é passado. Este que se segue é uma história nova e sabemos que vamos ter dificuldades,
pois o Maia-Ismai é uma boa
equipa, e teremos que estar ao
nosso melhor nível. Mas espero
Página 33
ganhar”, afirmou o guardião.
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AAUMinho organiza fases finais
do desporto universitário
A ORGANIZAÇÃO DO MAIOR EVENTO do Desporto Universitário a nível nacional, as fases finais da
época 2014/2015, foi atribuída pela FADU à Associação Académica da Universidade do Minho.
MODALIDADES
| Redacção |

A organização do maior evento
do Desporto Universitário a nível nacional, as Fases Finais da
época 2014/2015, foi atribuída
pela FADU à Associação Académica da Universidade do Minho.
Já é conhecida a entidade organizadora das Fases Finais dos
Campeonatos Nacionais Universitários (CNU) da época 2014/
2015. Na corrida estavam a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e a
Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) e
a academia minhota foi a escolhida para receber esta grande
festa do Desporto Universitário
português.
O evento, que tem a data prevista de realização entre os dias
18 e 24 de Abril de 2015, terá lugar nas cidades de Braga e Guimarães e conta com 6 modalidades coletivas em competição:
Andebol, Basquetebol, Futebol
11, Futsal, Rugby Sevens e Vo-

DR

Associação Académica da Universidade do Minho levou a melhor sobre a academia do Algarve

leibol. A candidatura da AAUM
iincluí também a realização de
alguns CNU directos, mas estas
provas serão ainda analisadas e,
eventualmente, aprovadas.
Para Filipa Godinho, Presidente da FADU, “o envolvimento
das entidades locais é o grande
ponto positivo da candidatura da
AAUM”. “Entendo que existe

uma boa estratégia e um legado
onde o evento está inserido”, explicou a dirigente sobre a Academia Minhota.
Filipa Godinho faz questão de
destacar “a grande qualidade na
organização de competições do
Desporto Universitário de ambos os clubes, com provas dadas, a diferentes níveis”.

No que diz respeito à candidatura algarvia, a Presidente da
FADU admite que “esta seria
uma oportunidade importante
para um evento desta dimensão
decorrer na AAUAlg”, no entanto acredita que “pela dimensão
que têm as Fases Finais, o grande apoio e envolvimento das estruturas locais é essencial”.
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ACADEMISTAS ESTREIAM-SE AMANHÃ EM CASA NO CAMPEONATO FRENTE AO ISMAI

ABC quer crescer e continuar a vencer
DM

Humberto Gomes e Carlos Resende fizeram ontem a antevisão do jogo

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho faz amanhã a sua estreia no Pavilhão Flávio Sá Leite nesta temporada desportiva.
Os academistas recebem o
Maia/Ismai em jogo da terceira jornada do campeonato nacional de andebol da I
Divisão, e o técnico Carlos
Resende tem como princi-

pal objetivo dar seguimento ao bom resultado conseguido na última ronda, em
Santo Tirso, onde venceu
por 39-25.
Depois de dois jogos fora
de portas nas duas rondas iniciais, onde conseguiu um empate em Águas
Santas (25-25) e um triunfo concludente em Santo
Tirso, por 30-25, o ABC/

/UMinho quer começar da
melhor maneira a época
diante dos seus adeptos,
amanhã, às 17h00, no Flávio Sá Leite.
Fazendo um termo comparativo entre o jogo da
jornada passada e a receção ao ISMAI, Carlos Resende deixou claro que
só o triunfo interessa.
«As coisas correram mui-

três baixas confirmadas
to bem devido a um trapara o jogo de amanhã.
balho excecional da equiHugo Rocha, Nuno Rebelo
pa. E aquilo que esperae Ricardo Pesqueira estão
mos para este jogo é confora das cogitações do téctinuar a crescer como
nico dos academistas. Há
equipa. Vamos continuar
outros jogadores que ainà procura do melhor ABC.
da não estão a cem por
e para isso não há nada
cento mas poderão jogar,
como crescer e ir vencenuns com mais frequência
do», disse.
do que outros.
Na opinião de Carlos
Carlos ResenResende, a paragem
ABC recebe
de falou ainque o campeonato
amanhã
da do triunsofreu foi benéo ISMAI, às
17h00,
fo volumofica para o ABC
em jogo
so da jornadevido à onda
da 3.ª jornad
a do
da passada
de lesões que
campeonato
que se deveu
se abateu sobre
não só «ao bom
a equipa no início
jogo do ABC, como
de época. Como tal, foi
também a algum desacerpossível neste interregno
to do adversário».
recuperar jogadores imO técnico fez notar ainda
portantes na manobra da
que «houve alguma consequipa.
tância na exibição do ABC/
Para além disso, EduarUMinho nesse jogo. «Ao indo Salgado e David Tavatervalo estávamos a vencer
res, atletas que chegaram
por sete e no final acabámais tarde ao clube, timos por vencer por 14 goveram agora um período
los de diferença».
onde foi possível fazerem
uma integração junto dos
Humberto Gomes:
seus novos colegas.
«Jogo difícil, mas
espero vencer»
Três baixas
O guarda-redes HumberAinda assim, o ABC tem

to Gomes espera dificuldades frente ao ISMAI, mas
deixou ontem bem claro
na conferência de imprensa que serviu de abordagem ao jogo, que o triunfo é o único resultado que
o grupo de trabalho tem
em mente. «O ISMAI vai
criar-nos dificuldades, pois
tem uma boa equipa mas
espero vencer», começou
por referir.
O guarda-redes do ABC/
UMinho destacou a importância do triunfo conseguido frente ao Ginásio Santo Tirso.
«Todas as vitórias são
boas e este deu novo ânimo para começar a trabalhar. Foi muito bom termos ganho pela margem
que foi», disse.
Segundo Humberto Gomes, a paragem trouxe benefícios ao ABC. «Trabalhámos bastante, ajudou a
integrar os novos elementos da equipa e os lesionados recuperaram ou estão quase recuperados, por
isso, penso que foi benéfico para nós», disse.
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SAD defende liderança
amanhã em Águas Santas
David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt

Em partida da terceira jornada do
Campeonato Nacional da I Divisão
de andebol masculino, o Madeira
SAD defronta amanhã, a partir das 18
horas, o Águas Santas, no pavilhão
desta equipa nortenha. A equipa de
Paulo Fidalgo chega a esta ronda cem
por cento vitoriosa, tendo vencido
os seus dois anteriores compromissos; na primeira jornada ganhou no
Restelo ao Belenenses, por 24-20; na
segunda, nos Açores, triunfou sobre o
Sporting da Hora, por 32-30.
Por via disso, partilha a liderança
da classificação com FC Porto e Sporting, todas com seis pontos. Os "dragões" venceram Passos Manuel (3323) e Belenenses (33-21),enquanto
que os "leões" ganharam ao Santo
Tirso (35-25) e ao Benfica (28-21).
Na jornada deste fim de semana,
temos que o FC Porto se desloca ao
reduto do Sporting da Horta, amanhã às 21 horas, enquanto que o
Sporting atua no pavilhão do Passos
Manuel, igualmente amanhã, mas às
18 horas. Para além destes desafios e
daquele em que intervém o Madeira
SAD, temos ainda, também amanhã,
os jogos Benfica - Santo Tirso (15 horas), ABC - Maia (17 horas) e Belenenses - Xico Andebol (18 horas).

JORNADA DUPLA CASEIRA
PARA OS FEMININOS
Nos femininos, o fim de semana é
de jornada dupla para as equipas madeirenses, com Madeira SAD e Sports

Masculinos do Madeira SAD contam por vitórias os (dois) jogos realizados.

AGENDA ANDEBOL
• Sábado: I Divisão Masculina, 3.ª
jornada: Águas Santas - Madeira
SAD, às 18 horas no Pavilhão de
Águas Santas. I Divisão Feminina,
2.ª jornada: Madeira SAD - Juventude Mar, às 15 horas no Pavilhão
do Funchal; Sports Madeira - São
João de Barros, às 17 horas no
Pavilhão do Funchal.
• Domingo: I Divisão Feminina,
3.ª jornada: Madeira SAD - São
João de Barros, às 11h45 no pavilhão do Funchal; Sports Madeira Juventude Mar, às 13h45 no Pavilhão do Funchal.

Madeira a defrontarem o Colégio São
João de Barros e o Juventude Mar
Ou seja, amanhã, para a 2.ª jornada,
temos Madeira SAD - Juventude Mar,
às 15 horas e Sports Madeira - São João
de Barros, às 17 horas, ambos no Pavilhão do Funchal.
No domingo, na terceira jornada, as
equipas insulares trocam de adversárias, daí resultando Madeira SAD - São
João de Barros (11h45) e Sports Madeira
- Juventude Mar (13h45), também no
Pavilhão do Funchal.
Recorde-se que a competição arrancou com um Madeira SAD - Sports
Madeira, ganho pela SAD, por 26-20.
Alavarium, Colégio de Gaia e Juve
Lis, todas com seis pontos, lideram.
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fc porto nos açores para defrontar Sp. Horta
, 26 setembro de 201416:22
O FC Porto viaja este sábado aos Açores para jogar com o Sporting da Horta a 3.ª jornada do
campeonato nacional (21 horas nos Açores, 22 em Portugal Continental). Em declarações ao Porto
Canal, Miguel Martins, jogador dos hexacampeões, assumiu que "já não há equipas fracas" neste
campeonato.
"Jogar na Horta é sempre difícil, principalmente por causa das viagens. No nosso campeonato já não
há equipas fracas - todas estão a subir o seu rendimento", afirmou o jogador dos azuis e brancos.
Miguel Martins, de 19 anos, um dos mais novos do plantel, acredita que a fórmula para obter a vitória
está em manter o nível exibicional.
"Se conseguirmos defender bem e sair bem em transição vamos simplificar o jogo. Penso que o FC
Porto está a jogar um andebol de qualidade, fluido," concluiu.

Página 38

A39

ID: 55874202

25-09-2014

Tiragem: 7500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,44 x 9,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Tavirenses averbam
nova derrota
O Vela de Tavira averbou a segunda derrota, por 27-20, no
Campeonato Nacional de Andebol da 2ª Divisão, 1ª fase
zona Sul, de Seniores masculinos, em Ílhavo. A jornada incluiu ainda os encontros Vitória de Setúbal 27 - Marienses
29, Benavente 28 - Almada 28, Sportivo de Loures 23 - Samora Correia 15, Benfica ”B” 30 - Alto do Moinho 18, Boa
Hora 26 - Sismaria 20 e Liceu Camões 26 - Torrense 21. Os
líderes da prova são Boa Hora, Benfica “B” e Liceu Camões,
com 6 pontos. Já a equipa algarvia é 14ª com apenas 2 pontos. A 3ª jornada realiza-se dia 27 e os tavirenses deslocam-se aos Açores para defrontar o Marienses. Os jogos Vit. Setúbal-Benavente, Almada-Sportivo Loures, Samora Correia-Liceu Camões, Alto Moinho-Boa Hora e Sismaria-Ílhavo,
completam a jornada.
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ANDEBOL // GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

Ginásio perde na
estreia na I Divisão
O Ginásio Clube de Santo Tirso acusou a estreia no escalão principal do
andebol nacional e perdeu os dois
primeiros jogos da temporada contra dois dos emblemas maiores da
modalidade em Portugal.
Na segunda jornada recebeu o
ABC/UMinho, tendo perdido por
25-39. Foi o primeiro jogo em casa
e registou-se uma entrada nervosa
no jogo o que garantiu uma vantagem confortável ao adversário que,
com a sua maior experiência, soube

gerir o resultado e alcançar uma vitória inquestionável.
Na estreia, frente aos vice-campeões nacionais perderam por 35-25,
em Alvalade, num encontro em que
o Sporting controlou sempre o resultado, conseguindo superar o bom
jogo do adversário, num resultado
bastante pesado para a prestação da
equipa nortenha.
O próximo jogo para o Campeonato será na Luz, frente ao Benfica,
no próximo sábdo, dia 27.
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Andebol feminino apresentou
equipas para a nova época
O Andebol Clube de Oliveira de Frades (ACOF)
apresentou no último
domingo, dia 21 de Setembro, as três equipas
que terá a competir na
nova época que ainda
agora teve início. Juniores e Iniciadas mostraram em campo os rostos
das atletas que integram
este Clube. O Valongo do
Vouga, com os mesmos
escalões, veio até ao concelho oliveirense para
compor um cenário que
contou ainda com o escalão de Juvenis do ACOF,
ainda que este não tenha
pisado o campo de jogo.
Quanto a expectativas,
esperam-se resultados
positivos no escalão de
Juniores e Juvenis, sendo que para as Iniciadas
anuncia-se a ambição de
crescimento sólido.

são quase todas novas,
algumas estão agora a
começar. As mais velhas
subiram para as Juvenis,
daí que o resultado não
tenha sido uma surpresa”,
pormenorizou.
Os jogos tiveram uma
assistência média, sendo
que metade dos presentes
veio de fora apoiar as
equipas, mas ainda assim,
neste aspecto, o balanço
foi positivo.
As ambições, para Juniores e Juvenis, passam
passar à segunda fase do
campeonato, ou seja, de
seis equipas, as oliveirenVHVTXHUHP¿FDUHQWUHDV
WUrV SULPHLUDV FODVVL¿FDdas. “Não será fácil, mas
está ao nosso alcance”,
resumiu Rafael Almeida.

 Salete Costa

O andebol feminino
tem vivido no concelho
momentos de sucesso,
DLQGDTXHDVGL¿FXOGDGHV
sejam reconhecidamente
muitas. Entre as naturais
vicissitudes associadas ao
associativismo e as deslocações para os treinos que
nas duas últimas épocas
tiveram lugar em Ribeiradio e Arcozelo das Maias,
há ainda que contar com a
reconhecida falta de atletas. Ainda assim a equipa,
liderada por Rafael Almeida, tem teimado em
manter de pé este projecto
que tem também granjeado sucessos, ainda que
estes tenham, por vezes,
um sabor agridoce. Ana
Maria Ursu, notícia nas
páginas do «Notícias de
Vouzela», foi convocada
para a Selecção Nacional
em várias ocasiões. Um
sucesso que acabou por
a levar para o Alavarium,
campeão nacional, deixando em Oliveira de
Frades, especialmente
em Rafael Almeida, um
misto de sentimentos. Se
por um lado é uma vitória
e uma prova inequívoca
do trabalho desenvolvido
por estas paragens, também é verdade que, se as

As três equipas oliveirenses

condições fossem outras,
a atleta poderia continuar no ACOF. “Teria
de existir uma estrutura
maior por trás, um apoio
quase incondicional para
um crescimento maior
da modalidade. Só a inscrição e arbitragens de
uma equipa sénior custam
2500 euros época, o que
para nós é incomportável. Apoiei a decisão da
Ana, porque não corto as
pernas a ninguém, mas
trabalhei com ela muitas
horas e poderia ter sido
diferente”, sublinhou. O
também treinador, ainda neste âmbito, lembra
que uma das principais
dificuldades de sempre
é a falta de atletas e esta
situação não é indiferente
a esta realidade. Com um
mercado alvo pequeno e
PXLWDVRSo}HV¿FDDLGHLD
de que falta um olhar mais

geral para o desporto concelhio, onde a aposta nas
modalidades deveria, para
alcançar outra dimensão,
ser mais concentrada.
Apresentação
Mas voltando ao último
domingo, dia 21 de Setembro, destaque para o jogo do
escalão de Juniores que “foi
bastante equilibrado, com
entrada em campo de todas
as atletas. Como foi um jogo
de apresentação fazia sentido que todas as atletas entrassem em campo. Quando
estivermos em competição
não será assim e elas têm
consciência disso. Afinal,
um jogo vale tanto como 10
treinos e tem se de aproveitar
estas ocasiões para dar lugar
a algumas atletas”, sublinhou o treinador.
Quanto às Iniciadas,
“perdermos por muitos,
mas também as atletas

Iniciadas
No que diz respeito
às Iniciadas, os responsáveis estão centrados na
captação de atletas e na
melhoria do seu desempenho. “Só desta forma
poderemos ter os escalões
seguintes com competitividade e desenvoltura”. É
neste sentido que “reforçamos o apelo à participação de atletas. Damos
transporte, equipamento
e alimentação e acreditamos que o trabalho que é
aqui desenvolvido é uma
mais-valia para o crescimento destas jovens, quer
como atletas, quer como
seres humanos”.
Os mais pequenos
também não foram esquecidos. O escalão mini-bambis, entre os sete e
os dez anos, também está
disponível, com os treinos
a terem lugar entre as
17h30 e as 19h00, todas
as terças e quintas-feiras.
“Este trabalho com os
mais novos, meninos e
meninas, é essencial para
darmos continuidade a
este projecto de andebol
no concelho. Penso que
faz sentido, aliás “todos
os dirigentes que estão no
ACOF acreditam nisso”,
disse Rafael Almeida,
esperançado de que a
curto prazo haja mais
incentivos para a prática
desta modalidade.
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“O naming foi
a única forma
de equilibrar o
orçamento”
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