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Inscrições para o Encontro Nacional Minis Masculinos e Femininos até 15 de Março Atletismo Magazine Modalidades Amadoras

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Atletismo Magazine Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=22717647

11-02-2015

O Encontro Nacional Minis Masculinos e Femininos será em Avanca, de 2 a 5 de Julho de 2015.
O Encontro Nacional de Minis será disputado nas vertentes de Andebol 5 e Andebol 7.
O processo de Inscrição deve ser feito até 15/03/2015 - o clube deverá proceder ao preenchimento
da ficha em anexo, para cada uma das equipas que pretender inscrever, indicando a vertente e sexo.
Deverá igualmente enviar a Taxa de Inscrição, foto e logotipo ( Este endereço de email está protegido
contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. ).
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Dificuldades menores para a vitória
FOI SEM GRANDES COMPLICAÇÕES que o ABC/UMinho conquistou, na noite de ontem, o 16.º triunfo da época no campeonato, ao
vencer o Belenenses por claros 39-25. Diferença entre as equipas permitiu dar minutos de jogo aos atletas menos utilizados.
ABC/UMINHO 39
Humberto Gomes (GR), Diogo Branquinho
(5), Nuno Grilo (2), Pedro Seabra (5), Nuno Rebelo (6), Hugo Rocha (6) e Carlos
Martins (3). Jogaram ainda João Gonçalves (1), David Tavares (4), Tomás Albuquerque (3), João Paulo Pinto (3), Gabriel
Teca (1), Bruno Dias (GR) e Emanuel Ribeiro (GR).
Treinador: Carlos Resende.

BELENENSES 25
Vasco Ribeiro (GR), Filipe Pinho (2), Rúben
Pereira, Pedro Pinto (5), João Pinto (12),
Felisberto Landim (2) e Ivo Santos. Jogaram ainda João Carvalho, André Alves (3),
Miguel Soares (1), Miguel Moreira (GR) e
Cheldon Siqueira (GR).
Treinador: Pedro Alvarez.
Árbitros Alberto Alves e Jorge Fernandes.
Intervalo: 24-13.

ROSA SANTOS

Vitória do ABC/UMinho voltou a assentar no que tem sido habitual: defesa concentrada, agressiva e eficaz e transições muito rápidas para um ataque concretizador

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

O ABC/UMinho conquistou, na
noite de ontem, uma vitória fácil
na 21.ª jornada do Campeonato
Nacional de Andebol da I Divisão, na recepção ao Belenenses,
tendo assegurado um esclarecedor triunfo por claros 39-25.
Entrada dominadora dos academistas na partida, com a típica
eficácia defensiva a evitar bem
todas as tímidas tentativas do
Belenenses de criar perigo para
a baliza defendida por Humberto
Gomes e permitir também as
transições rápidas para o sector
defensivo que ajudaram a avolumar a vantagem do ABC/UMinho no marcador logo desde o
início da partida.
Com naturalidade e apoiados
também na boa exibição do seu
guarda-redes, os bracarenses aos
dez minutos já venciam por qua-

tro golos de diferença (6-2) e a
concentração e velocidade que
demonstravam no jogo prometiam que o resultado ía disparar.
E foi o que aconteceu já que,
nos dez minutos seguintes os
academistas conseguiram manter o domínio absoluto do encontro e construir um resultado
que esclarecia bem as diferenças
existentes entre as duas formações (19-7 aos 20 minutos).
Até ao intervalo, o Belenenses
foi tentando responder, conseguiu facturar algumas vezes,
principalmente devido à eficácia
de João Pinto (xx golos na partida), mas o ABC mantinha-se no
comando do jogo sem grandes
problemas, chegando ao intervalo a vencer praticamente pelo
dobro dos golos (24-13).
No segundo tempo e aproveitando a vantagem no marcador,
Carlos Resende promoveu varia-

das alterações na equipa, dando
minutos de jogo a praticamente
todos os jogadores e treinando
diferentes situações de jogo. Por
isso mesmo e também com o diminuir do ritmo de jogo, o segunto tempo não teve tantos golos academistas, mas o domínio
do jogo por parte do ABC/UMinho e a vantagem no marcador
foi-se sempre mantendo, com
29-18 aos 40 minutos de jogo e
33-20 aos 50.
O Belenenses nunca baixou os
braços e fez tudo por tudo para
tentar diminuir a desvantagem
no marcador, mas claramente as
armas à disposição dos dois treinadores são muito diferentes.
A vitória dos academistas nunca esteve em causa ao longo de
toda a partida e foi com naturalidade que, no final dos 60 minutos, o marcador se fixou nos claros 39-25.

§cabinas
Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Tornámos o jogo mais fácil
para nós ao manter os níveis
de concentração”
“Depois da derrota com o Passos Manuel tivemos
a vitória em Fafe, na Taça de Portugal, e hoje [ontem]
foi mais uma boa exibição, em que mantivemos os níveis de concentração e
acabámos por tornar o jogo mais fácil para nós. Há dias em que todos sentimos que não produzimos a mesma coisa. O que queremos é que esses dias
não se repitam muitas vezes, se chegarem mesmo a existir. Foi um jogo
agradável, uma primeira parte muito interessante e depois deu para gerir o
plantel. Temos que colher alguns frutos do facto da direcção ter trabalhado
bem no sentido de termos uma equipa e um plantel equilibrados e aproveitámos para dar minutos de jogo a atletas que habitualmente têm sido menos utilizados. Foi um jogo agradável, com uma ou outra falha que existem
sempre, mas fiquei muito agradado com o que vi. É uma vitória que não sofre qualquer contestação. A partir de amanhã [hoje] começámos a pensar
no jogo do próximo sábado, a estreia nas competições europeias.”
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Colégio João de Barros vence dérbi
Decorreu no sábado o dérbi de andebol feminino entre o
Colégio João de Barros e a Juve Lis com a vitória a pertencer à equipa de Meirinhas por 20-19. Ana Silva (Juve
Lis) foi a melhor marcadora, com seis golos.
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TERCEIRO LUGAR JÁ NÃO ESCAPA AO ABC/UMINHO

Furacão amarelo no pódio
ABC

Nuno Rebelo, autor de seis golos, dispara à baliza do Belenenses

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho bateu,
ontem, por expressivos 39Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Alberto Alves/J. Fernandes

ABC/UMinho

39

Humberto Gomes, Bruno Dias e
Emanuel Ribeiro; Fábio Vidrago,
Hugo Rocha (6), Pedro Seabra
(5), Diogo Branquinho (5), David
Tavares (4), Ricardo Pesqueira, João
Gonçalves (1), Carlos Martins (3),
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (6),
Tomás Albuquerque (3), João Pinto
(3) e Gabriel Teca (1).
Treinador: Carlos Resende

Belenenses

25

Vasco Ribeiro e Miguel Moreira;
Carlos Siqueira, Filipe Pinho (2),
Ruben Pereira, Vasco Ribeiro, Pedro
Pinto (5), João Pinto (12), André
Alves (3), João Carvalho, Miguel
Soares (1), Felisberto Landim (2), Ivo
Santos e Chelson Siqueira.
Treinador: Pedro Alvarez
Ao intervalo: 24-13.

-25, o Belenenses, em partida antecipada da 21.ª jornada do Andebol 1.
Os três pontos permitem
aos academistas carimbar
o terceiro lugar no campeonato, existindo, ainda,
a hipótese (embora remota) de subir ao segundo
lugar, ocupado pelo Sporting. Hugo Rocha e Nuno
Rebelo, na turma bracarense, com seis golos cada, e
ainda João Gustavo Pinto
(12 golos), nos azuis, estiveram em destaque.

ABC/UMinho contra
João Gustavo Pinto
24-13. Não, este não é o
resultado final. Estes eram
os números ao intervalo do
jogo entre o ABC, terceiro
classificado, e o Belenen-

ses, oitavo à entrada para a
21.ª jornada. A turma academista fez uma primeira
parte de sonho: defendeu
bem, atacou melhor e foi
exímia no contra-ataque.
Pode dizer-se que o guarda-redes dos azuis de Belém, Vasco Ribeiro, não estava num dia inspirado (foi
rendido ao intervalo por Miguel Moreira), mas a verdade é que o furacão amarelo devastou a defesa azul.
Destaque para João Gustavo Pinto, do Belenenses,
que ao intervalo já levava
nove golos. Foi ele praticamente o único a dar luta
à turma treinada por Carlos Resende, que aproveitou para dar minutos aos
habitualmente menos utilizados.

Rebelo
a dar cartas
O jogo foi mais equilibrado na segunda parte, por
diversas razões. Para a baliza do Belenenses foi Miguel Moreira, que fez algumas defesas providenciais,
sendo bem secundado por
João Gustavo Pinto, André
Alves e Pedro Pinto.
A turma minhota continuou a carburar bem,
tendo-se destacado o lateral direito Nuno Rebelo, que aproveitou bem a
oportunidade para mostrar serviço.
O central Hugo Rocha,
que habitualmente dá nas
vistas a defender, destacou-se, também, no ataque, tendo marcado seis
golos, alguns de belo efeito. Deu para tudo, até para
golos na sequência de jogadas aéreas...

Carlos Resende: «Foi um jogo
agradável e deu para gerir»
No final do encontro, Carlos Resende,
técnico do ABC/UMinho, disse ter gostado
da exibição.
«Depois da derrota com o Passos Manuel demos uma boa resposta em Fafe
e hoje (ontem) nova boa resposta. As
pessoas até podem dizer que é fácil, mas
as coisas tornam-se fáceis se estivermos
concentrados e isso torna as coisas mais
difíceis ou fáceis. Estou convencido que
uma acerto semelhante com o Passos
Manuel e tudo teria sido diferente. Mas há

dias assim, e temos é que reduzir esses
dias maus ou evitar que aconteçam. Foi
um jogo agradável, com uma primeira
parte muito interessante, e deu para gerir
o plantel», destacou.
«Temos de colher alguns frutos do facto
da direção ter trabalhado no sentido de ter
uma equipa equilibrada. Há que aproveitar,
mas os jogadores têm de saber que não
existem almoços grátis», vincou.
Segue-se o jogo, sábado, com o Dukla
de Praga, da República Checa.
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• ABC venceu Belenenses e segurou 3.º lugar
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ABC venceu
Belenenses
e segurou 3.º lugar
DESPORTO • PÁGINA 23
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ABC venceu Belenenses e segurou 3.º lugar

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário do Minho Online
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http://www.pt.cision.com/s/?l=17cde6c8
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O ABC venceu, ontem, o Belenenses por 39-25, e garantiu o 3.º lugar na primeira fase do campeonato
de andebol.
Desporto | 11 de Fevereiro de 2015
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ABC em igualdade pontual com o Sporting
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Foto: ABC de Braga O ABC venceu esta noite o Belenenses, em casa, por 39-25 para a primeira liga
de Andebol Nacional na 21ª jornada. Com esta vitória os minhotos igualam o Sporting na segunda
posição, com 54 pontos, a 4 do líder FC Porto mas com mais um jogo do que os dois clubes rivais. O
Benfica vem atrás do ABC com 49 pontos, mas igualmente com menos um jogo. GAZETA DO ROSSIO
11 Fevereiro, 2015
Nuno Adães
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Clinic e Torneio Aniversário AAM
A Associação de Andebol da Madeira vai organizar esta semana o XXV Clinic e o XXVIi Torneio Aniversário da AAM em
juvenis femininos. Uma prova que será disputada pela
equipa do Sports Madeira e pelas seleções da Madeira, Lisboa e Porto, no sistema todos contra todos. Os jogos realizam-se entre esta sexta-feira e domingo, no pavilhão do
Funchal. Paralelamente realiza-se um Clinic para os agentes técnicos da modalidade. A apresentação deste evento
acontece hoje, pelas 12h15, na sede da Associação.
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DR

Concentração de minis
juntou 160 crianças
David Spranger/AAM
desporto@jornaldamadeira.pt

Apesar do passado fim de semana
não ter contemplado andebol a nível
nacional na Região, houve jogos regionais de grande relevância principalmente no escalão de juvenis masculinos e femininos, onde os atuais líderes
se defrontaram.
No escalão de minis, no domingo, a
associação teve cerca de 160 crianças a
disputar jogos de andebol de 7 no pavilhão da Levada e de andebol de 5 no
pavilhão da Bartolomeu referentes à
2.ª Taça – Méguin Service Center.
É de exaltar, uma vez mais, a presença e comportamento dos pais nestes jogos, apoiando constantemente
os seus filhos e as suas equipas.
Nos campeonatos regionais, o destaque da jornada vai para os confrontos entre líderes em juvenis masculinos e juvenis femininos. Nos juvenis
masculinos, jornada antecipada para
sexta-feira à noite no pavilhão da Bartolomeu, disputou-se um jogo bastante equilibrado e decidido por pequenos pormenores, sendo o
resultado espelho disso mesmo, o Madeira Andebol SAD derrotou o Académico pela margem mínima: 32-31.
Nos juvenis femininos, o CD Bartolomeu Perestrelo empatou a 20 golos
com o Madeira A, num jogo de grande
intensidade e nervosismo onde a
equipa da casa esteve quase sempre na
frente do marcador, no entanto o Madeira A conseguiu recuperar nos instantes finais ditando o resultado final.

Foi um fim de semana de imensa atividade no andebol regional.

A ATIVIDADE DO ANDEBOL NO PASSADO FIM DE SEMANA ESTEVE FOCALIZADO NA REALIZAÇÃO DA 5.º
JORNADA DO DIVERSOS CAMPEONATOS, NÃO TENDO ENTRADO EM
AÇÃO AS EQUIPAS MADEIRENSES
QUE MILITAM NOS “NACIONAIS”.

Nos infantis masculinos, o CD Bartolomeu Perestrelo continua líder
isolado após ter derrotado o CD Infante por 27-20. Nos femininos, o
campeonato continua bem disputado entre o CD B. Perestrelo e o CS
Madeira A na luta pelo 1.º Lugar.

Nos iniciados femininos o Madeira A
continua invicto após cinco jornadas.
Nos masculinos não houve alterações
no topo da tabela classificativa, estando o CD Bartolomeu Perestrelo na
frente com os mesmos pontos que o
Madeira Andebol SAD.
Para terminar, realce para mais uma
surpresa no Torneio Aberto em juvenis/juniores masculinos onde a equipa
de juvenis do Bartolomeu Perestrelo
derrotou fora o CS Marítimo de juniores por 36-26. No outro jogo deste Torneio o AM Madeira andebol SAD de
juniores venceu tranquilamente os juvenis do Marítimo por 28-6.
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Andebol

Clássico esta noite
no Dragão Caixa
FC Porto e Sporting jogam hoje,
às 21h (Porto Canal), no Dragão
Caixa, uma partida que coloca frente a frente os dois primeiros classificados da liga, naquela que é a
penúltima jornada da fase regular
do campeonato nacional. Com 20
rondas disputadas, os dragões lideram a classificação com 58 pontos,
mais quatro do que os leões.
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Leão ainda à procura de vitória no Dragão
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fc porto favorito no clássico e a um ponto do triunfo na fase regular O Sporting ainda pode vencer a
fase regular da 1.ªDivisão, mas para isso terá de bater o FCPorto no Dragão Caixa e esperar que o
hexacampeão ceda na última ronda uma derrota na Luz. Face ao cenário atual, os azuis e brancos
apresentam-se como claros favoritos para o clássico de hoje (21 horas), pois em dez jogos realizados
no recinto da Invicta, inaugurado em 2009, o melhor que os leões conseguiram foi um empate na
época transata. Apesar do domínio dos dragões, Ricardo Moreira, capitão do FCPorto, não espera um
duelo fácil:"É verdade que o Sporting nunca ganhou aqui no Dragão, mas tem muito valor. Na
Supertaça e no jogo da 1.ª volta ganhámos por um golo. Estes jogos são sempre muito disputados e,
normalmente, decidem-se nos pormenores", considerou o extremo, em declarações ao Porto Canal.
Uma igualdade basta ao FCPorto para triunfar na fase regular e garantir a vantagem do fator casa no
playoff, mas, a jogarem no seu reduto, os anfitriões querem mais, como explicou Ricardo
Moreira:"Queremos garantir já o 1.º lugar e nada melhor do que uma vitória. A história diz-nos que
sempre que disputamos em casa jogos decisivos, normalmente ganhamos. No entanto, a decisão, em
casa, do último jogo da final do playoff é apenas uma vantagem teórica, embora a nós nos diga muito.
Temos sido felizes e esperamos que continue assim." Quanto ao Sporting, não disponibilizou, em
tempo útil, declarações dos protagonistas para a antevisão do clássico no Dragão Caixa. O
internacional Bruno Moreira, pivô dos leões que tem estado lesionado, encontra-se em dúvida para o
embate. Decisão Em partida adiada da 20.ª jornada, o Sporting da Horta joga hoje (21 horas) uma
cartada importante no pavilhão de Santo Tirso, pois em caso de vitória a turma açoriana carimba,
desde logo, um lugar no playoff, ficando a restar apenas uma vaga.
, 11 fevereiro de 201503:33
alexandre reis Nuno André Ferreira
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Dragão Caixa acolhe FC Porto-Sporting
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Pedro Portela e Daymaro Salina num "clássico" do andebol português
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Campeonato Fidelidade Andebol 1 prossegue esta quarta-feira com a realização de duas partidas.
Em Santo Tirso, e para encerrar definitivamente as contas da jornada 20, encontram-se Ginásio de
Santo Tirso e Sporting da Horta, numa partida especialmente importante para o Sporting da Horta. A
formação insular soma, neste momento, 36 pontos, ocupa o sétimo lugar e, em caso de vitória, ficará
com 39, mais quatro que os seus perseguidores, Passos Manuel e Delta Belenenses (nota - contas
feitas antes da realização do ABC-Belenenses). Por seu lado, o Ginásio de Santo Tirso é penúltimo
classificado, e quer somar o maior número de pontos para atacar a segunda fase. Um jogo
interessante em perspetiva, que vai ser dirigido pela dupla Carlos Marinho/Fernando Novais (Braga), a
partir das 21 horas.
À mesma hora, no Dragão Caiza, sob a direção da dupla internacional Roberto Martins/Daniel Martins
(Leiria), jogam F.C. Porto e Sporting. Duas equipas separadas por quatro pontos, com o aliciante de
saber que o FC Porto, se vencer, garante automaticamente o primeiro lugar na fase regular. Recordese que na primeira volta o FC Porto foi a Lisboa vencer por 23-24 e esse resultado espelha bem aquilo
que se espera do jogo desta quarta-feira - muito equilíbrio. Os portistas têm a seu favor o fator casa e
a motivação especial de conquistarem no imediato o primeiro lugar da classificação. Quanto ao
Sporting, todos reconhecem que está a atravessar um bom momento e que, por isso mesmo, vem ao
Dragão para pontuar.
O jogo entre FC Porto e Sporting está agendado para as 21h00.
11-02-2015 07:49Também esta quarta-feira, jogam Ginásio de Santo Tirso e Sporting da Horta, em
jogo em atraso relativo à 20.ª jornada.
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Presidente do COA felicita atitude da Federação de Andebol
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Gustavo da Conceição, presidente do Comité Olímpico Angolano.
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
O presidente do Comité Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, felicitou esta terça-feira, em
Luanda, a direção da Federação Angolana de Andebol (FAAND) por propiciar a hipótese de a seleção
angolana ser candidata ao título do pré-olímpico e, consequentemente, a oportunidade de se qualificar
para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro (Brasil).
Falando no ato de apresentação do torneio internacional "Angola 40 anos", o dirigente desportivo
destacou a estratégia correta da instituição angolana de assumir a responsabilidade de anfitriã do
referido torneio num momento que o andebol africano tem estado a crescer.
Para o dirigente, esta atitude permitirá que os amantes e adeptos desta modalidade no país assistam
a uma competição de andebol de alto nível e, particularmente, a oportunidade da equipa nacional
aproveitar o fator casa para potenciar-se como candidata ao troféu e, consequentemente, ao
apuramento aos Jogos de 2016.
Além das seleções angolanas A e B, o evento contará igualmente com a presença de Portugal e Brasil.
10-02-2015 23:53Gustavo da Conceição felicitou a Federação Angolana de Andebol durante a
apresentação do torneio "Angola 40 anos".
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ABC derrota Belenenses e garante terceiro lugar
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O ABC venceu sem grandes dificuldades.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O ABC venceu esta terça-feira o Belenenses por 39-25, no primeiro jogo da 21ª e penúltima jornada
da fase regular do campeonato de andebol.
Os bracarenses venceram sem grandes dificuldades: ao intervalo a vantagem era de 24-13. O
segundo tempo foi mais equilibrado, mas o ABC venceu mesmo de forma clara.
Desta forma, o Liberty Seguros ABC/UMinho garantiu o terceiro lugar na tabela classificativa. Já a
equipa do Restelo, que ocupa o oitavo lugar da tabela, poderá ainda descer na classificação nesta
jornada.
10-02-2015 23:26Os bracarenses venceram por 39-25, no primeiro jogo da 21ª e penúltima jornada
da fase regular do campeonato de andebol.
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03:33 . Record Por alexandre reis - Record O Sporting ainda pode vencer a fase regular da 1.ªDivisão,
mas para isso terá de bater o FCPorto no Dragão Caixa e esperar que o hexacampeão ceda na última
ronda uma derrota na Luz. Face ao cenário atual, os azuis e brancos apresentam-se como claros
favoritos para o clássico de hoje (21 horas), pois em dez jogos realizados no recinto da Invicta,
inaugurado em 2009, o melhor que os leões conseguiram foi um empate na época transata.Apesar do
domínio dos dragões, Ricardo Moreira, capitão do FCPorto, não espera um duelo fácil:"É verdade que o
Sporting nunca ganhou aqui no Dragão, mas tem muito valor. Na Supertaça e no jogo da 1.ª volta
ganhámos por um golo. Estes jogos são sempre muito disputados e, normalmente, decidem-se nos
pormenores", considerou o extremo, em declarações ao Porto Canal.Uma igualdade basta ao FCPorto
para triunfar na fase regular e garantir a vantagem do fator casa no playoff, mas, a jogarem no seu
reduto, os anfitriões querem mais, como explicou Ricardo Moreira:"Queremos garantir já o 1.º lugar e
nada melhor do que uma vitória. A história diz-nos que sempre que disputamos em casa jogos
decisivos, normalmente ganhamos. No entanto, a decisão, em casa, do último jogo da final do playoff
é apenas uma vantagem teórica, embora a nós nos diga muito. Temos sido felizes e esperamos que
continue assim."Quanto ao Sporting, não disponibilizou, em tempo útil, declarações dos protagonistas
para a antevisão do clássico no Dragão Caixa. O internacional Bruno Moreira, pivô dos leões que tem
estado lesionado, encontra-se em dúvida para o embate.DecisãoEm partida adiada da 20.ª jornada, o
Sporting da Horta joga hoje (21 horas) uma cartada importante no pavilhão de Santo Tirso, pois em
caso de vitória a turma açoriana carimba, desde logo, um lugar no playoff, ficando a restar apenas
uma vaga.
03:33 . Record
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ABC vence Belenenses (39-25)
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O ABC recebeu e venceu esta terça-feira o Belenenses, por 39-25, na partida inaugural da 21.ª
jornada do Campeonato nacional de andebol.
A equipa minhota soma agora 54 pontos na terceira posição, enquanto os lisboetas ocupam o oitavo
lugar, com 36 pontos.
Resultados:
ABC - Belenenses, 39-25
Quarta-feira
FC Porto - Sporting (21h)
Sábado.
Xico Andebol - Santo Tirso (18h)
Águas Santas - Sporting da Horta (18h)
Maia-ISMAI - Passos Manuel (19h)
Quarta-feira (18 fevereiro)
Madeira SAD - Benfica (18h30)
Classificação:
1. FC Porto 20 / 58
2. Sporting 20 / 54
3. ABC 21 / 54
4. Benfica 20 / 49
5. Águas Santas 20 / 40
6. Madeira SAD 20 / 40
7. Sp. Horta 19 / 36
8. Belenenses 21 / 36
9. P.Manuel 20 / 35
10. ISMAI 20 / 34
11. Santo Tirso 19 2 /23
12. Xico Andebol 20 / 21
Redação
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ABC/UMinho recebe hoje Belenenses
e sábado os checos do Dukla de Praga
NO FLÁVIO SÁ LEITE, o ABC/UMinho recebe hoje às 20.30 horas o Belenenses, em jogo da 21.ª
jornada do campeonato nacional Andebol 1. Sábado, bracarenses recebem checos do Dukla de Praga.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O treinador do ABC/UMinho,
Carlos Resende, garantiu ontem
que ainda não estudou o Dukla
de Praga, adversário checo que o
clube bracarense recebe sábado
às 15 horas, nos oitavos-de-final
da Taça Challenge. Ontem, em
encontro com os jornalistas, garantiu estar concentrado “apenas
num jogo”. Trata-se do compromisso de hoje, às 20.30 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, para a
21.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1, com o Belenenses, oitavo classificado.
“Vencendo este jogo, asseguramos o terceiro lugar. Sendo possível, matematicamente, na prática não creio que seja possível
chegarmos à segunda posiçao”,
começou por comentar.
O treinador do ABC/UMinho
frisou que, atingindo tal objectivo, poderá depois “fazer alguma
gestão”, tendo em conta que se
segue uma semana “com muitas
viagens”.
Por outro lado, adiantou ainda,

DR

Diogo Branquinho e Carlos Resende fizeram ontem antevisão do jogo de hoje à noite com o Belenenses

que vencendo o Belenenses,
também depois o Sporting “fica
com o ónus de vencer os dois jogos que faltam para garantir a
segunda posição”.
Resende vincou a intenção de
evitar entrar neste jogo com atitudes de receio, ou a pensar que
o jogo se ganha mais tarde ou
mais cedo. “Se entrarmos desde
o primeiro instante a pensar co-

mo é que eu vou marcar e como
é que eu vou defender, não tenho
dúvidas de que será uma boa vitória”, prosseguiu.
Diogo Branquinho, o jovem
ponta esquerda que ontem
acompanhou Carlos Resende na
conferência de imprensa, salientou que “nós somos candidatos a
vencer todas as equipas”.
Referindo-se ao seu desempe-

nho individual, lembrou que o
treinador “tem-me dado oportunidades e, até agora, eu estou
tranquilo com a época que estou
a fazer”.
Face à possível baixa de Fábio
Vidrago, que se encontra apoquentado com um problema de
saúde, Diogo Branquinho deve
voltar a ser chamado hoje para a
ponta esquerda.
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Celorico de Basto
Bastinhos vencem
Didáxis em
infantis femininos
A equipa de infantis femininos
do BECA – Bastinhos Escola Clube de Andebol iniciou as competições oficiais, dia 1 de Fevereiro,
no pavilhão gimnodesportivo da
EB 2,3/S de Celorico de Basto,
num jogo que a colocou frente a
frente com a equipa da Didáxis
que venceu por 47-6.
O recinto encheu para apoiar o
andebol e as equipas que se “bateram” para propocionar um
bom jogo de andebol aos aficionados. “É muito importante contribuir para a promoção de uma
actividade desportiva com cada
vez mais aficionados e atletas.
Celorico de Basto é um concelho
que respira desporto nas diferentes modalidades que contam
com a colaboração activa da Câmara Municipal. De facto, temos
infraestrutuas cada vez mais
apetrechadas e capazes de receber os atletas, amadores e federados, com todas as condições
para a prática das diferentes modalidades” referiu o vereador do
Desporto, Carlos Peixoto.
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João Cardoso tenta romper o bloco defensivo benfiquista

“Fogaceiros” à beira
de surpreender
Inglório A jovem equipa do Feirense sofreu a primeira
derrota no campeonato, perante um Benfica que foi
mais pragmático na ponta final do encontro
FEIRENSE

20

Treinador: António Gregório.
Rui Leite; Nuno Reis (1), Rui Oliveira (1),
João Cardoso (4), António Oliveira (2),
Heitor Silva (1) e Carlos Madureira (5) sete inicial - César Macedo (3), Miguel
Costa, Oleksandr Podolski, Pedro
Capitão, Gonçalo Leite (3) e Marcelo
Cunha.

BENFICA

23

Treinador: Manuel Pereira.
Gustavo Capdeville; João Machado (1),
Gonçalo Cunha (6), João Marques (1),
Valter Soares (5), Pedro Santana e José
Silva (2) - sete inicial - João Machado,
David Costa, Diogo Moreira, João
Ourives, Hugo Leca, Pedro Loureiro (2),
Gabriel Cavalcanti (3), Vasco Lampreia
(2) e Tiago Costa (1).
Pavilhão da Lavandeira, em Santa
Maria da Feira.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Roger
Gomes (A.A. Aveiro).
Oficiais de mesa: João Cardoso e Rui
Oliveira (Aveiro).
Ao intervalo: 9-10.

Andebol
Nacional de Juvenis

Avelino Conceição
O Feirense, até então uma das
duas equipas que ainda não tinha perdido neste escalão, mostrou frente ao Benfica (também
sem derrotas), porque é que se
cotou como a melhor formação
da região de Aveiro e esteve à
beira de derrotar um forte ad-

versário na jornada inaugural
da segunda fase do Grupo A Zona 2 do campeonato.
A equipa da casa entrou com
tudo, fazendo um parcial de 30 logo de início, mostrando ao
clube lisboeta que estava ali
para vencer a partida. Mas o
técnico do conjunto lisboeta
pediu um desconto de tempo,
fazendo duas correcções que
se revelaram fundamentais:
tornou a defesa mais agressiva
e impôs a marcação serrada
ao “artilheiro” do feirense, Carlos Madureira.
A partir daqui, o jogo ficou
mais equilibrado, acabando
por se chegar ao intervalo com
o marcador a assinalar a vantagem do Benfica, por um golo.
Mas na segunda parte, o Feirense entrou novamente muito
forte e, com um parcial de 4-0,
voltou ao comando (14-11),
apesar de pouca eficácia duas
equipas.
Só que a equipa da capital
acordou para o jogo e mudou a
sua forma de jogar para não sair
derrotada da Feira. E depois de
Gustavo Capdeville ter defendido dois livres de sete metros
numa altura crucial da partida,
o Benfica conseguiu empatar e

passar mesmo para a frente (1617), o que originou algum nervosismo nos “fogaceiros”.
Depois, o Feirense demorou
a reagir e, já com pouco tempo
para se jogar, o Benfica acabou
por, nos últimos dois minutos
de jogo, marcar dois golos sem
resposta e garantir a vitória no
final. As “águias” obtiveram, assim, um importante triunfo
num recinto que será muito difícil para todos os adversários
que compõem o grupo.
Na equipa de António Gregório, que mostrou que pode
vencer qualquer um dos seus
opositores e não merecia a derrota, destaque para a excelente
exibição do guardião Rui Leite
e para a prestação de João Cardoso, uma jovem promessa.
Na turma do Benfica, o destaque vai inteirinho para Gustavo Capdeville, que, com uma
estrondosa exibição, segurou
uma vitória difícil.
Na próxima jornada, o Feirense visita a equipa do Sporting, que nesta jornada derrotou por números claros (31-18)
o outro representante aveirense, o Alavarium, que recebe
a formação do Alto Moinho na
segunda ronda. |
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Interessante Achou este artigo interessante? A Associação de Andebol da Madeira irá realizar
brevemente dois dos seus principais eventos da época desportiva corrente, nomeadamente a 25.ª
edição do Clinic da AAM e o XXVII Torneio Aniversário AAM. A AAM irá fazer a apresentação oficial dos
mesmos, amanhã de manhã pelas 12h15 na sua sede.
10/02/2015 18:12
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Foto: ABC de Braga O ABC/UMINHO defronta hoje o Belenenses, em casa, às 20h30. Carlos Resende e
Diogo Branquinho fizeram a antevisão ao jogo e traçaram o 3º lugar como um objetivo a cumprir.
Carlos Resende afirmou este jogo de extrema importância, uma vez que com a vitória o ABC assegura
assim o 3º lugar no campeonato. Não que o 2º lugar não seja de todo impossível, em termos práticos,
mas teoricamente é difícil. Apesar disso, o técnico afirma que está ainda tudo em aberto e que tudo é
possível. Carlos Resende espera assim uma atitude robusta e uma postura robusta por parte dos seus
jogadores e está confiante que é isso que vai acontecer. Branquinho, questionado com a sua prestação
nesta época, mostrou-se satisfeito, que tem dado o máximo. GAZETA DO ROSSIO Fonte: BragaTV
10 Fevereiro, 2015
Nuno Adães
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ABC assegurou terceiro lugar - O Jogo
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Bracarenses bateram o Belenenses, por 39-25. Quarta-feira decide-se o primeiro lugar, no Dragão
Caixa, entre FC Porto e Sporting.
O ABC venceu o Belenenses, por 39-25, e já assegurou o terceiro lugar na fase regular do
Campeonato Nacional de andebol.
Os bracarenses abriram a 21.ª e penúltima jornada obtendo um triunfo sem grande história, pois
rapidamente chegaram a uma diferença de seis golos (8-2, aos 11 minutos), que depois foram
gerindo.
A vencer por números convincentes, Carlos Resende deu tempo de jogo a todos seus atletas e, ao
mesmo tempo, pensou já no jogo do próximo sábado, frente ao Dukla de Praga, relativo à Challenge
Cup.
Ao intervalo, os bracarenses ganhavam por concludente 24-13 e se a segunda parte foi mais
equilibrada (15-12), o desfecho final nunca esteve em causa.
A jornada prossegue quarta-feira, com um emotivo FC Porto-Sporting, que pode decidir o vencedor
da fase regular, pois aos portistas basta um empate, ou mesmo perder por um golo, para garantirem
o primeiro lugar.
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Andebol: ABC consolida terceira posição | Maisfutebol.iol.pt
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O ABC venceu esta terça-feira o Belenenses por 39-25, em jogo da 21ª jornada da Liga de andebol.
Os minhotos igualam o Sporting na segunda posição, a quatro pontos do FC Porto e com mais cinco do
que o Benfica. Resultados da 21ª jornada: Terça-feira: ABC/UMinho-Belenenses, 39-25 Quarta-feira:
FC Porto-Sporting, 21:00 Sábado: Xico Andebol-Santo Tirso, 18:00 Águas Santas-Sporting da Horta,
18:00 Maia-ISMAI-Passos Manuel, 19:00 Quarta-feira: Madeira SAD-Benfica, 18:30
há 12 minutos
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ABC entra a vencer na jornada 21
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Minhotos derrotam o Belenenses e cimentam terceiro lugar do Nacional de andebol.
O ABC venceu o Belenenses (39-25), esta terça-feira, na partida que marcou o arranque da 21ª
jornada do Nacional de andebol.
Os minhotos cimentam o terceiro posto da classificação, passando a somar 54 pontos. Os "azuis" do
Restelo podem ainda perder o oitavo lugar (36 pontos), esta ronda, em caso de vitória de Passos
Manuel e ISMAI, que se defrontam, no sábado.
Nacional de andebol
Resultados da 21ª jornada
Terça-feira, 10 de Fevereiro de 2015
ABC - Belenenses, 39-25
Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015
21h00
FC Porto - Sporting
Sábado, 14 de Fevereiro de 2015
18h00
Xico Andebol - Santo Tirso
Águas Santas - Sporting da Horta
19h00
Maia-ISMAI - Passos Manuel
Quarta-feira , 18 de Fevereiro de 2015
18h30
Madeira SAD - Benfica
Classificação
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1. FC Porto 20 / 58
2. Sporting 20 / 54
3. ABC 21 / 54
4. Benfica 20 / 49
5. Águas Santas 20 / 40
6. Madeira SAD 20 / 40
7. Sp. Horta 19 / 36
8. Belenenses 21 / 36
9. P.Manuel 20 / 35
10. ISMAI 20 / 34
11. Santo Tirso 19 2 /23
12. Xico Andebol 20 / 21
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Andebol do Ginásio de Santo Tirso irá defrontar o Benfica para os 1/4 Final da Taça de
Portugal
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O sorteio dos 1/4 final da Taça de Portugal realizou-se hoje nas instalações da Federação e ditou que
o Ginásio de Santo Tirso no seu terreno vai defrontar o Benfica.
Os jogos que irão apurar as quatro equipas finalistas da competição terão lugar no dia 28 de
Fevereiro. Um mês depois, o quarteto vencedor rumará a Sul, mais precisamente a Loulé, cidade que
receberá a Final Four da Taça de Portugal em 28 e 29 de Março.
No passado sábado, dia 7 de Fevereiro o Ginásio de Santo Tirso eliminou, em casa, o Vitória de
Setúbal, por 35-18. O Benfica venceu, no Pavilhão n.º 2 da Luz, o Belenenses, por 26-24,
conseguindo, assim, qualificar-se para os 1/4 final da Taça de Portugal.
ABC - Águas Santas
Ginário de Santo Tirso - SL Benfica
Sporting - São Mamede
FC Porto - Maia ISMAI
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A38

Duelo angolano abre Torneio Internacional "Angola 40 anos"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

10-02-2015

Sapo Online - Sapo Desporto
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=e2d02515

O torneio realiza-se de 27 de fevereiro a 1 de março.
O torneio internacional de andebol sénior feminino "Angola 40 Anos", a disputar-se de 27 deste mês a
1 de março no pavilhão principal da Cidadela, em Luanda, vai ter um duelo angolano na primeira
jornada.
Trata-se do jogo entre a seleção principal de Angola (Angola A) e a seleção de esperanças (Angola B),
esta última constituída por jogadoras de escalão junior.
A ser disputada no sistema de todos contra todos a duas voltas, sagrando-se vencedora a equipa que
somar o maior número de pontos, a competição servirá igualmente para a preparação da seleção
angolana, que vai disputar o torneio pré-olímpico.
As outras duas participantes da prova são as congéneres do Brasil (campeã do Mundo) e Portugal. A
cerimónia de apresentação da prova decorreu na tarde desta terça-feira numa das unidades hoteleiras
da ilha de Luanda, na presença de várias figuras do desporto nacional, a destacar a Secretária de
Estado da Família e Promoção da Mulher, Ana Paula Sacramento, o diretor nacional dos Desportos,
António Gomes, e Gustavo da Conceição, presidente do Comité Olímpico Angolano (COA).
Calendário completo:
Dia 27/02
17h00 Angola A / Angola B
19h00 Brasil/ Portugal

Dia 28/02
17h00 Angola B / Brasil
19h00 Angola A / Portugal

Dia 01/03
17h00 Angola B / Portugal
19h00 Angola A / Brasil
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
10-02-2015 22:51Portugal e Brasil estarão representados na prova de andebol feminino.
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A39

ID: 57861112

06-02-2015

Tiragem: 3250

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,48 x 15,03 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

JAC: viagem
à Madeira
meio positiva
Uma derrota e uma vitória. Foi este
o saldo da viagem da equipa sénior
feminina do Juventude, Amizade e
Convívio (JAC) de Alcanena à ilha da
Madeira, no passado fim-de-semana.
No primeiro jogo, frente ao Madeira
SAD, as lideres do campeonato, o
JAC perdeu por 26-18. No domingo,
diante do CS Madeira, o jogo foi equilibrado mas a vitória pendeu para o
lado das alcanenenses (24-25). Com
estes resultados, a equipa de Marco
Santos manteve a 4.ª posição, ainda
que esteja no lote de quatro equipas
que tem mais um jogo.
Este fim-de-semana, recorde-se,
o JAC tem um comprisso europeu,
a Challange Cup, diante da polacas
do Pogon Baltica, uma equipa
profissional. Os jogos das duas
mãos disputam-se este sábado e
domingo, às 17 horas. As entradas
no pavilhão da escola secundária
de Alcanena são por convite.
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A40

ID: 57860477

04-02-2015

Tiragem: 5000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 10,79 x 11,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Opinião Pública
A41

ID: 57829183

29-01-2015

Tiragem: 20000

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,14 x 18,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Regional (O)
A42

ID: 57820840

29-01-2015

Tiragem: 6250

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,20 x 11,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Iniciados Masculinos
Fase apuramento

Sanjoanense A, 34 - Feirense, 25

Vitória que reforça
a liderança
na classificação

Este foi um jogo com duas partes distintas.
Uma primeira parte em que a Sanjoanense com a sua
base teve uma postura mais acertada,com maior atitude
e construiu assim uma margem de segurança, chegando
ao intervalo a vencer 16-7.
Na segunda parte, fruto de várias alterações de rotação
na equipa, a mesma perdeu alguma consistência, acumulou erros e permitiu ao adversário, com a sua garra
característica, voltar ao jogo. Apesar de estar sempre na
frente, a Sanjoanense em alguns momentos complicou o
que estava fácil.
Contudo, a vitória não escapou, mostrando que está
confiante nesta fase e que o objectivo de acabar em primeiro é cada vez mais uma realidade segura, algo que é
fruto de muito trabalho.
Ainda para mais, quando nesta jornada o 2.º e 3.º classificados perderam.
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Regional (O)
A43

ID: 57820843

29-01-2015

Tiragem: 6250

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,96 x 15,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Iniciados Masculinos
Fase complementar

Sanjoanense B,18
Académica Coimbra, 40

Este foi um jogo onde a Sanjoanense entrou muito bem,
personalizada, com atitude. Contudo, apenas aguentou
esse registo durante dez minutos. Depois, começou a
acusar a pressão e foi cedendo ao adversário.
Começou a cometer erros e a ser displicente.
Isso fez com que a Académica fosse aumentando a
margem, chegando ao intervalo com o resultado em 5-20.
Na 2.ª parte, a Sanjoanense conseguiu reequilibrar-se e
voltou novamente a dar mais luta ao adversário. O parcial
da 2.ª parte foi de 13-20.
O resultado final é um bocado pesado, mas nesta equipa
B o interessante é formar atletas mais capazes e experientes para os desafios do futuro. E é este tipo de jogos que
tornam os jogadores mais aptos para o futuro.
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Regional (O)
A44

ID: 57820852

29-01-2015

Tiragem: 6250

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,20 x 11,75 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Minis Masculinos

Campeonato Regional - 1.ª fase

Avanca, 26 - Sanjoanense B, 2

Mais um jogo desta jovem equipa que permitiu ganhar
mais experiência e ritmo de jogo.
O resultado é um mero acessório indicativo, visto que
muitos atletas têm ainda pouco tempo de andebol.
Mas o processo de aprendizagem é mesmo assim, com
tempo e trabalho tudo melhorará e estes atletas ficarão
mais aptos para os mais variados desafios.
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Regional (O)
A45

ID: 57820838

29-01-2015

Tiragem: 6250

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,05 x 17,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Seniores Masculinos

Boavista, 30
Sanjoanense/Mário Rui Lda, 30

Minutos finais
estragam resultado

Jogaram: Tiago Amorim, Tiago Nunes, Roberto Ferreira
(3), Ivo Ribeiro, Tiago Rodrigues (2), Pedro Santos, Pedro
Almeida, João Carvalho (2), Alberto Silva, João Domingues
(12), Fábio Santos, Nuno Serra (2), Vítor Pereira (1), Diogo
Rodrigues (5), Daniel Batista, Ricardo Soares (3)
Nesta altura do campeonato, a ADS é já considerada
uma das equipas sensação e uma vitória no Bessa iria
permitir reduzir a distãncia para o 3.º classificado para
apenas três pontos, uma vez que o Fafe AC cedeu uma
derrota em casa com o Avanca.
O Boavista, bastante motivado, apresentou uma equipa
com alguns reforços de início de ano, assim como um novo
treinador. De qualquer forma, a ADS entrou a dominar,
mantendo durante todo o jogo o comando por um, dois e
até três golos de diferença. No final, houve um crescendo
da equipa da casa, acompanhado por bastante pressão
sobre a equipa de arbitragem de Aveiro.
De destacar os 11 golos de Ricardo Pinho em excelente forma, assim como os seis de Bruno Pinho. Ainda de
destacar Hélder Fonseca, o juvenil da ADS que facturou
por quatro vezes, assumindo-se cada vez mais como uma
certeza do Andebol Sanjoanense.
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