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> rui serapicos

Ricardo Pesqueira, do ABC, é o
único minhoto convocado pelo
seleccionador nacional de ande-
bol, Rolando Freitas, para os jo-
gos de sábado e domingo com a
Rússia, no Pavilhão Municipal
de Lagos. O Benfica é, com sete,
o clube mais representado,
seguindo-se o FC Porto com seis
e o Sporting com quatro.

“Tem um significado especial.
É sempre uma honra representar
o nosso país, seja em jogos ofici-
ais, seja em estágios”, disse on-
tem o jogador, de 21 anos, con-
tactado pelo CM. 

Para Ricardo Pesqueira, esta
chamada à selecção nacional é
“um reconhecimento não só para
mim como para a equipa do
ABC”.

Questionado sobre a escassa
representação do ABC na con-
vocatória, o defesa central/pivot
lembra que no recente estágio da
equipa nacional no Qatar tam-
bém estiveram Humberto Go-
mes e Pedro Seabra e comparou
com convocatórias anteriores
onde o clube bracarense nem es-
teve representado. “Agora, estou
eu e há dias estiveram também o

Humberto e o Pedro, o que pode
ser visto como o reconhecimen-
to do campeonato regular que o
ABC está a fazer”, adiantou Ri-
cardo Pesqueira, frisando que
hoje é difícil o ABC competir
em poderio económico e finan-
ceiro com clubes como o Benfi-
ca e o FC Porto.

Os dezoito convocados de
Rolando Freitas concentram-se
hoje a meio da tarde realizando
ao final da tarde o primeiro dos
vários treinos agendados para o
pavilhão do Gil Eanes. Este é o
segundo período de um único
estágio que integrou a deslo-
cação ao Qatar. 

Leque em observação
O seleccionador nacional

aproveitou estes dois períodos
de trabalho para observar um
leque mais alargado de joga-
dores que lhe permitam maiores
possibilidades de escolha quan-
do, em Abril próximo, Portugal
defrontar a Suíça em jogos para

o apuramento para o Europeu de
2014.

Durante esse estágio, Portugal
realiza dois jogos com a for-
mação da Rússia, que  está na
fase final de preparação para o
Campeonato do Mundo de 2013
que vai disputar-se na vizinha
Espanha. Colocada no grupo B
da fase preliminar, sediado em
Sevilha, e onde vai ter como ad-
versários a Dinamarca, Macedó-
nia, Islândia, Qatar e China, a
formação russa vai aproveitar a
proximidade geográfica bem co-
mo as condições de trabalho
proporcionadas pelo clima,
hotelaria e instalações desporti-
vas disponíveis para realizar em
Lagos, até dia 11 de Janeiro, o
derradeiro estágio que antecede
o início do Mundial 2013.  

O estágio da selecção nacional
sénior de Portugal decorre até ao
próximo domingo, e ocorre após
a vitória no Torneio do Qatar,
que decorreu em Doha. 

Os dezoito convocados
Guarda-redes: Hugo Figueira

(Sporting) e Hugo Laurentino
(FC Porto); Segunda linha: Pe-
dro Solha (Sporting), Bruno
Moreira (Sporting) e Bruno
Moreira (Sporting); Ricardo
Pesqueira (ABC Braga), Dario
Andrade (Benfica), David Ta-
vares (Benfica) e José Costa
(Benfica) e Ricardo Moreira
(FC Porto); Primeira linha:
Gilberto Duarte (FC Porto), Wil-
son Davyes (FC Porto), João
Ferraz, FC Porto), Cláudio Pe-
droso (Benfica), Carlos Carneiro
(Benfica), Tiago Pereira (Benfi-
ca) e Álvaro Rodrigues (Benfi-
ca).

DR

Ricardo Pesqueira central/pivot do ABC

Ricardo Pesqueira (ABC)      
é o único minhoto na selecção
Dos dezoito convocados para a selecção nacional de andebol, que se concentra em Lagos
para dois jogos com a Rússia, apenas um joga no Minho: Ricardo Pesqueira, do ABC.

MODALIDADES

> Com sete convocados, Benfica é o clube mais representado.

ANDEBOLDOIS JOGOS COM A RÚSSIA EM LAGOS
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AF VISEU - DISTRITAL DE JUNIORES

ABC de Nelas continua embalado para o título
Silvino Cardoso

n Ao derrotar em casa o seu
mais directo adversário, a Asso -
cia ção Juvenil Abel Botelho, de
Ta buaço, o ABC de Nelas au -
men tou a sua vantagem como
líder. Tem sido um campeonato
a todos os níveis excelente dos
ne lenses. Ao fim de 12 jogos ain -
da não sabem o que é ceder
pontos. 

O ABC de Nelas é, de facto, o
melhor participante e só uma
catástrofe irá evitar que se sagre
campeão distrital e seja o apu ra -
do para disputar a respectiva
Taça Nacional naquele escalão. 

O goleador da jornada foi o
Vi seu 2001 que despachou o Se -
zu rense por nove golos sem res -

posta. Realce para a Casa do
Ben fica de Viseu que jogou co -
mo visitante contra a Asso cia -
ção Académica de Viseu, tendo
ven cido o dérbi citano pela van -
ta gem mínima, mas suficiente
pa ra segurar o quarto lugar na
ta bela classificativa. Também o

Cen tro Social de Sever (Moi -
men ta da Beira), conseguiu ven -
cer fora, mas concretamente, em
San ta Cruz da Trapa, mantendo
a terceira posição. O Gigantes de
Man gualde, como se esperava
ven ceu em Moimenta da Beira a
casa do Benfica local. I

ABC DE NELAS dilatou vantagem como líder
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 21.ª Jornada da Liga
de Honra/II Liga: Freamunde-Bele-
nenses, 20h15, Freamunde
(SportTV1). • Treino do Marítimo,
10h, Estádio dos Barreiros. • Treino
do Nacional, 16h, Choupana (F). •
Treino do Marítimo B, 16h, Com-
plexo de Santo António.
ANDEBOL • Dario Andrade, João
Ferraz e Pedro Spínola intergam Se-
lecção Nacional sénior em estágio
em Lagos, no Algarve, até domingo.
• Pedro Peneda (1.ª Linha do Ma-
deira SAD) na Qualificação de Por-
tugal ao Mundial de Sub-21, em
Dabas, na Hungria, até domingo.
TODO-O-TERRENO • Sonangol
Africa Eco Race 2013, entre a Eu-
ropa e Dakar, no Senegal, até dia 9.

Página 5



A6

  Tiragem: 94111

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 2,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45467825 03-01-2013

Página 6



A7

  Tiragem: 88305

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 10,03 x 9,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45468804 03-01-2013

Página 7



A8

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,77 x 6,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45453413 02-01-2013

SECÇÃO DE ANDEBOL

Centro Social de Mar realizou Ceia de Natal
O Centro Social da Juventude de Mar, em Esposende, promoveu a tradicional Ceia de Natal
para a secção de andebol feminino, num convívio que reuniu a direcção do centro, treinado-
res, dirigentes, delegados, atletas e muitos pais e familiares.
O evento decorreu numa unidade de restauração das Marinhas e constituiu um momento de
forte convívio e amizade entre todos os participantes, onde reinou a boa disposição sobretu-
do por parte da juventude presente. No final, o presidente Fernando Cepa agradeceu a
presença de todos e enalteceu o trabalho das atletas de andebol que levam o nome da
freguesia e da associação “bem longe e são um cartaz da boa disposição, alegria e saber
estar dentro do campo, o que muito orgulha”. Agradeceu o trabalho “frutuoso” dos técnicos,
treinadores e dirigentes que tem dado grandes alegrias às diferentes equipas.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Eleições dia 7 de janeiro
A assembleia eleitoral da 

Associação de Andebol de 
Braga está agendada para 
o dia 7 de janeiro, a partir 
das 21h00, na sua sede 
social.

O ponto único desta 
assembleia é a eleição dos 
órgãos sociais da Associa-
ção de Andebol de Braga 
para o mandato de quatro 
anos, coincidente cm o ciclo olímpico de 2012 a 2016. 
A votação decorrerá entre as 21h30 e as 22h30.

A presidência da Direção da Associação de Braga é 
exercida por Manuel Moreira.

DM
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7 SELECÇÃO NACIONAL DE ANDEBOL INICIA ESTÁGIO EM LAGOS PARA PREPARAR JOGOS COM A RÚSSIA

FC Porto e Benfica dominam convocatória
ASelecçãoNacional de andebol inicia amanhã

um estágio em Lagos, durante o qual tem agen-
dados dois jogos de preparação com a Rússia.
Este estágio noAlgarve acontece na sequência

da vitória no Torneio Internacional do Catar e é
mais uma etapa de preparação para os jogos
coma Suíça, emabril, referentes ao apuramento
para o Euro-2014.
Os particulares com a Rússia estão marcados

para sábado (18 horas) e domingo (16 horas) e
vão decorrer no PavilhãoMunicipal de Lagos.

Eis a lista de 18 convocados do seleccionador
Rolando Freitas:
ABC: Ricardo Pesqueira;
Benfica: Dário Andrade, David Tavares, José

Costa, Cláudio Pedroso, Carlos Carneiro, Tiago
Pereira e Álvaro Rodrigues;
FC Porto: Hugo Laurentino, Ricardo Moreira,

Gilberto Duarte, Wilson Davyes, João Ferraz e
Pedro Spinola;
Sporting: Hugo Figueira, Pedro Solha, Bruno

Moreira e FábioMagalhães. 1Rolando Freitas anunciou ontem a convocatória.
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EQUITaÇÃO, jETSKI, KICKBOXInG, TÉnIS DE MESa…

Qualidade
(re)confirmada

O desporto terceirense continua a 
marcar pontos em modalidades al-
ternativas às tradicionais por estas 
paragens (futebol, basquetebol e 
voleibol, por exemplo). 
Andebol, automobilismo, atletis-
mo, bowling, canoagem, ciclismo, 
dança, equitação, golfe, jetski, 
judo, natação, karaté, kickboxing, 
ténis de mesa, ténis de campo, 
todo-o-terreno e vela de cruzeiro 
são modalidades que se destaca-
ram na conquista de títulos regio-
nais e nacionais, na concretização 
de eventos de grande dimensão, 
na chamada de atletas às seleções 
nacionais e na presença em compe-
tições internacionais. 
No ténis de mesa, a realização do 
encontro internacional entre Portu-

gal e Estónia na Praia da Vitória per-
mitiu a chamada à equipa principal 
lusa das jovens promessas Patrícia 
Maciel e Raquel Andrade, produtos 
da formação do Grupo Desportivo 
do Centro Social do Juncal.

FORMAÇÃO
Preocupação dominante tem sido 
uma aposta cada vez mais susten-
tada nos escalões de formação e no 
recurso a treinadores devidamente 
habilitados, uma tendência que co-
meça a dar os frutos pretendidos, 
sobretudo em desportos como a 
canoagem, dança, equitação, golfe, 
jetski, kickboxing, natação, ténis de 
mesa e ténis de campo.
A confirmação do ressurgimento 
de modalidades como o andebol, 
ciclismo, jetski e natação merecem, 
igualmente, destaque. Não sendo 
2012 um ano recheado de grandes 
títulos coletivos, tivemos, contudo, 
um ano de imenso trabalho em prol 
da elevação do desporto local e aço-
riano.

Títulos regionais e na-
cionais em modalidades 
cada vez mais populares.

SELEÇÃO. Patrícia Maciel e Raquel Andrade em evidência no ténis de mesa

fotogRAfiA PeDRo AlveS/Di
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Equipa das “quinas” em grande por Doha.

ASelecçãoNacional séniormasculina teveuma
brilhante participação no Torneio Internacional
do Qatar. EmDoha, os lusos, sob o comando de
Rolando Freitas venceramaprova, com três triun-
fos em outros tantos jogos. Começaram por ven-
cer o Egipto (30-27), depois levaram amelhor so-
bre os anfitriões,Qatar (27-24) e terminaram com
novoêxito, frenteàSuíça (33-27). Pelaequipapor-
tuguesa jogou o guarda-redes do Madeira SAD,
Telmo Ferreira.

Juniores B femininos “vices” em Gaia
JáaSelecçãoNacionalde JunioresB feminina foi

2.ª classificada (vice-campeã) do 24.º Torneio In-
ternacionalKakyGaia2012.Nafinaldoevento,do-
mingo, em Vila Nova de Gaia, as lusas perderam
(22-28) com o Alavarium, equipa que lidera in-
victaa 1.ªDivisãosénior feminina.Nasmeias-finais,
Portugal, que foi orientado pelamadeirense San-
draFernandes, ganhouaoSãoBernardopor38-14,
sendoquena 1.ª fase impôs-seaoAlmeidaGarrett
B (36-14), aoAcadémicodoPorto (24-17) e aoCo-
légio deGaia (23-18). Pela equipa das “quinas” jo-
garam as guarda-redes Jéssica Ferreira, Nádia Nu-

nes (ambos do Sports da Madeira) e a 1.ª linha
Anaís Gouveia (CD Bartolomeu Perestrelo). Para
Sandra Fernandes, «foi um torneio depreparação
paraaqualificaçãoparaoCampeonatodaEuropa
muitobomeestoumuito satisfeita comacompe-
tiçãoqueaquiencontrei.Claroquegostavadega-
nhar, mas infelizmente não conseguimos e não
podemos esquecer que são juvenis a jogar no es-
calão de seniores».

Juniores A masculinos
foram 4.ºs em França
Menos feliz foi a participação da Selecção Na-

cional de Juniores A masculina no Torneio das
“QuatroNações”, provaquedecorreuemCretéil,
França.OconjuntoorientadoporPauloFidalgo foi
4.ºeúltimoclassificado, comtrês jogose trêsder-
rotas. Com o 1.ª linha Pedro Peneda, doMadeira
SAD, os lusos perderam com a Espanha (21-37),
comaSuíça (23-25)ecomaFrança (23-27).Ganhou
o Torneio a Espanha, a França foi 2.ª e a Suíça 3.ª
classificada.1

Vasco Sousa

vascosousa@jornaldamadeira.pt

7 ANDEBOL - MADEIRENSES ESTIVERAM EM TRÊS SELECÇÕES NO FINAL DO ANO

Portugal brilha com vitória no Torneio do Qatar

DR
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o pavilhão dos despor-
tos de Vila real recebeu, a 
22 de dezembro, um jogo 
do campeonato nacional 
de Voleibol – A1 entre a 
Associação Académica de 
espinho e o sporting clube 
de espinho (0-3). Vila real 
assistiu, novamente, a um 
jogo de voleibol de alto 
nível e reviveu os tempos 
áureos de uma modalida-
de com tradições na nossa 

cidade, que já teve um 
clube campeão nacional 
de voleibol.

este encontro, entre 
dois dos mais importantes 
clubes de voleibol nacio-
nal, é proporcionado pelas 
excelentes relações entre 
as cidades irmãs de Vila 
real e espinho, ao que se 
seguirão outras iniciati-
vas, noutras áreas inclusi-
ve, no âmbito das relações 

de geminação que une os 
dois municípios.

Domingos Madeira 
Pinto, da câmara Municipal 
de Vila real, afirmou que 
“não vale a pena fazer uma 
geminação com a cidade 
de espinho para ser apenas 
mais uma”. “esta é apenas 
uma das muitas iniciativas 
que pensamos organizar 
em conjunto com a cidade 
de espinho”, disse. 

o responsável avisa, 
ainda, que “o Pavilhão dos 
Desportos está cá, está de 
boa saúde e já no próximo 
ano irá receber um grande 
evento de Andebol entre 
o Fc Porto e a selecção 
australiano”, aquando dos 
25 anos da Associação de 
Andebol de Vila real. 

FR

AA ESPiNHO 0-3 SPORTiNg DE ESPiNHO 
Vila Real foi palco do melhor voleibol nacional
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 andebol

Juvenis femininas da CPVV 
100% vitoriosas

A equipa de juvenis femininos da 
Casa do Povo de Valongo do Vouga 
(CPVV) venceu os dois jogos que ti-
nha em atraso para o campeonato 
nacional da categoria, fechando o 
ano 100 por cento vitoriosa.

Em Canelas, a CPVV venceu 
41-27 (19-10 ao intervalo), ali-
nhando e marcando: Ana Go-
mes, Ana Teixeira, Gabriela 
Marques, Cátia Lima, Tatiana Es-
tima (5), Catarina Pinheiro, Joa-
na Santos (3), Catarina Martins 
(3), Ana Marques (6), Sandra 
Santiago (7), Maria Coelho (13), 

Diana Gomes (2), Bruna Santos 
e Paula Fernandes (1).

Em Aveiro, com o Alavarium, 
a CPVV venceu por 39-31 (22-8 
ao intervalo), tendo alinhado e 
marcado: Ana Gomes, Catarina 
Martins (3), Sandra Santiago (7), 
Maria Coelho (10), Ana Marques 
(3), Inês Veiga (11), Diana Gomes, 
Gabriela Marques, Bruna Santos 
(1), Joana Santos (2), Cátia Lima, 
Tatiana Estima (2), Ana Fonseca e 
Ana Teixeira.

Este jogo era aguardado com 
muita expectativa, pois o Alava-

rium apresenta, relativamente á 
época anterior, três reforços im-
portantes no seu plantel, dos quais 
duas são jogadoras internacionais. 
Neste jogo, a equipa de Valongo 
entrou muito concentrada e tudo 
saiu bem, garantindo uma vanta-
gem tranquila até ao intervalo, que 
geriu bem até ao final do jogo.

Com estes dois resultados a 
equipa de juvenis da CPVV co-
manda só com vitórias a 1ªfase do 
Campeonato Nacional, e tal como 
a equipa júnior fecha o ano 100% 
vitoriosa.

Juvenis femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga
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Prendas encheram de alegria as crianças de Riachos

Veteranos leoninos ofereceram 
brinquedos ao jardim infantil de Riachos

O grupo de veteranos, secção de andebol, do Sporting 
Clube de Portugal, reuniu-se no passado dia 8 de De-
zembro, na Quinta da Várzea, em Riachos, para mais 
um almoço com sabor a solidariedade. 

Tal como tem acontecido em anos anteriores, os 
mentores desta iniciativa, Paulo Paiva Santos e sua 
esposa, Joana Paiva Santos, ofereceram um almoço à 
equipa de veteranos de andebol do clube de Alvalade, 
com a condição de cada um dos elementos oferecer 
algo a uma instituição da  zona. 

Este ano, a instituição contemplada foi o jardim infantil 
de Riachos, depois de no ano passado ter sido o CRIT. 
Cada um dos convidados presentes no almoço ofereceu 
uma prenda destinada às crianças daquela instituição. 

Posteriormente, no dia 10 de Dezembro, alguns 
elementos da direcção do jardim infantil de Riachos 
e representantes do grupo de veteranos estiveram 
presentes no momento em que os brinquedos foram 
entregues às crianças e à instituição. 

Foi um momento muito animado e repleto de en-
tusiasmo. Como forma de agradecimento, as crianças 
entoaram várias canções de Natal.
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ABC venceu, mas teve de suar para ultrapassar a defesa da Sismaria

RICARDO GRAÇA

Equipa de Leiria chegou ao intervalo a vencer o ABC

Sismaria não fez Taça 
mas ganhou o respeito do Mundo
Jacinto Silva Duro
jacinto.duro@jornaldeleiria.pt

� Um-zero, 2-0 e 3-0. A Sismaria ar-
rancou a todo o gás, deixando ató-
nitos os atletas do ABC de Braga e o
público em êxtase. Será possível?
Será que vai haver Taça? Não houve.
A equipa do Minho, depois de mui-
to sofrer, acabou por dar a volta ao
marcador e venceu por 16-18. No en-
tanto, no sábado, uma dúvida des-
pertou nos responsáveis do andebol
do Atlético Clube da Sismaria: até
onde pode esta equipa ir? Será a 1.ª
Divisão uma utopia?

No campeonato da 2.ª Divisão, de-
pois de sete vitórias consecutivas, a
equipa de Rui Rito não está longe de
garantir um lugar na fase final, onde
os três primeiros das zonas Norte e
Sul irão lutar pelos dois lugares de
acesso à 1.ª Divisão. Agora, na Taça
de Portugal, o susto ao ABC de Bra-
ga, terceiro classificado do escalão
principal. Pavilhão abarrotado, lá
começou a Sismaria a defender e
contra-atacar como se não houves-
se amanhã. De tal forma que chegou
ao intervalo com oito golos marca-
dos, contra dez da equipa de Leiria.

Após o longo e bem sonoro ras-
panete ao intervalo, os atletas de Bra-
ga, guiados por três dos melhores jo-
gadores portugueses – o central Pe-
dro Seabra, o lateral José Coelho e o
guarda-redes Bruno Dias – lá conse-
guiram, sem inspiração, mas com
muito suor, que não imaginavam ser
preciso verter, dar a volta. Os últimos

15 segundos, com dois golos de van-
tagem e posse de bole para o ABC, foi
momento de arrepio na espinha. O
público que enchia por completo o
pavilhão da Gândara levantou-se e
ofereceu uma enorme salva de pal-
mas aos atletas que, com suor e de-
dicação, estiveram perto de cometer
não uma proeza, mas um verdadei-
ro milagre, aquele que até o treina-

dor Rui Rito tinha muitas dúvidas
que pudesse acontecer. João Mar-
ques, vice-presidente do clube, não
tem dúvidas em afirmar que aque-
la ovação “foi dos momentos mais
bonitos e arrepiantes” que viveu no
andebol de Leiria.

A equipa ganhou um público, os
adeptos já confiam na equipa, até
onde pode esta equipa ir, mister?

“Provámos que temos valor e que po-
demos ombrear com os melhores. Su-
bir à 1.ª Divisão é impossível? Claro
que não, mas para isso acontecer te-
mos de reforçar a qualidade de treino.
Temos talento que chegue e os joga-
dores têm grande atitude nos jogos,
mas é preciso mais dedicação durante
a semana. Se 2013 nos oferecer isso,
o céu é o limite.”
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A ADA obteve a sua segunda vitória (em sete jornadas) no cam-
peonato nacional de andebol da 3.ª divisão, primeira fase, mas 
difi cilmente conseguirá apurar-se para a fase fi nal. Os “azuis” 

derrotaram por margem folgada (32-24) o Pombal, mas os per-
calços anteriores em casa deverão ser irremediáveis.

Isso mesmo referiu Filipe Pereira (Pipo) no fi nal da partida de 
sábado: “perdemos dois jogos em casa por um golo e isso tem 

custos. Não fossem esses resultados e estaríamos a lutar pelo 
apuramento, mas enquanto matematicamente for possível, 
não deixaremos de acreditar”. Para o atleta que há mais de 

uma década chegou a ser desafi ado por Marin Marinov para ir 
para Braga, o problema da ADA tem residido na fi nalização: 

“desperdiçamos muitas situações favoráveis à concretização e 
as outras equipas revelam-se mais efi cazes e aproveitam”.

A ADA utilizou nesta partida: Pedro Mendes (gr), Luís Gama 
(6), Jonatas Valente (2), Hélder Lamela, Mário Ferreira (8), 

Filipe Pereira (3) e Ricardo Roberto (3). Jogaram ainda: Ru-
ben Tavares (gr), Ricardo Nabais, João Mateus (4), Miguel 
Aniceto, Júlio Santos (4), Chiquinho (1) e João Romão (1).

PM

ADA vê apuramento distante 
na 3.ª divisão de andebol
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ACV Andebol continua 
a honrar o clube

O último sábado, dia 15 de dezembro, foi mais um dia marcante no
ACV Andebol Clube, com quatro fantásticos jogos das formações: in-
fantis masculinos em Braga frente ao ABC; juvenis masculinos em
Vermoim frente ao CA Barrosas; e infantis e juvenis femininas em Fafe
frente às formações locais “proporcionaram um verdadeiro festival
de Andebol por onde passaram”. 
“Mais do que os resultados e as classificações é a entrega de to-

das as equipas que não pára de honrar as cores e a sigla do clube”,
sublinha o ACV Andebol Clube. 
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