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A1 Clube de Andebol de Caminha: o regresso de um «histórico» escudado num processo
sustentável - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
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Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=11fa3f7f

 
O CAC quer voltar a ser o farol que, a Norte, o fez um dos clubes mais activos no final dos anos 80.
Está de regresso, com um projeto sustentável, e o grupo que agora o quer guindar a um patamar
superior compartilha neste espaço a história de um regresso feliz.
 Há alguns dias iniciámos uma série de apontamentos com os quais se pretende dar visibilidade aos
clubes que - por força da ação que a Federação de Andebol de Portugal (FAP) tem vindo a colocar no
terreno, em parceria com diversas autarquias, escolas e outras instituições - têm vindo a dar corpo a
novos projetos ou, em alternativa, estão a retomar a prática da modalidade.
 
 Depois do  Cautchú , de Odemira, viajámos até ao norte de Portugal e é agora a vez de passar em
revista e divulgar o projeto do Clube de Andebol de Caminha (CAC).
 
 VOLTAR A SEMEAR UMA TERRA QUE NUNCA DEIXOU DE SER FÉRTIL
 
 Quem, entre os amantes da modalidade que no final dos anos 80 já estavam atentos ao andebol, não
se recorda dos afamados torneios internacionais de juniores que, ano após ano, se realizavam em
Caminha e Vila Praia de Âncora? Dessas competições que juntavam as melhores equipas nacionais do
escalão júnior; seleções nacionais de Portugal e R ússia e até, por mais de uma vez, o Futebol Clube
Barcelona? Pois tudo isso foi obra do CAC - Clube de Andebol de Caminha.
 
 Fundado em 1987, o CAC desenvolveu nos primeiros anos da sua formação uma forte atividade, em
que envolveu mais de uma centena de atletas, e que ficou muito marcada por iniciativas mais visíveis
como a que atrás referimos. Depois, passou por um período de hibernação, de que agora está
apostado em sair, como refere Pedro Correia.
 
  O CAC renasceu há cerca de um ano. Teve momentos muito altos, com a realização de diversos
torneios internacionais, onde passaram não só as melhores equipas nacionais de juniores e o FC
Barcelona, como jogos das próprias seleções nacionais, até que a crise no país, a crise autárquica,
aquilo que é falta de apoios tanto das empresas como das autarquias levou a que o nosso projeto se
tivesse de reduzir , refere o atual presidente da direção.  Primeiro decidimos restringir a atividade a
dois escalões, mas mesmo assim não foi possível continuar, porque os apoios não surgiam, e
acabámos por parar toda a atividade desportiva durante três anos, em finais de 2010 . Na altura não
havia condições para  trabalhar num projeto sem sustentabilidade e era isso que estava a acontecer.
Tínhamos custos superiores aos proveitos e o projeto não se mostrava sustentável .
 
 Mas, numa terra tão fértil, tão vocacionada para o Desporto em geral e para a modalidade em
particular, e onde houve sempre um grupo alargado de pessoas com especial ligação à causa, esta
situação tinha forçosamente de ser passageira. Da hibernação, passou-se à ação. Uma história aqui
contada pelo presidente do CAC enquanto ao municipal de Caminha chegavam, carregadas de alegria
e energia, muitas crianças que dão os primeiros passos na modalidade.
 
  Há cerca de um ano atrás, as pessoas que nunca deixaram de estar ligadas ao andebol voltaram a
juntar-se, a conversar, e havia necessidade de começar a renovar qu adros, já que muitos dos
anteriores diretores tinham entretanto falecido, como foi o caso do nosso mentor e fundador, o
Fernando Lima. Isso fez com que esse grupo de pessoas que sempre se mantiveram ligadas ao
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Andebol apostasse em voltar a juntar-se e começar a pensar que podíamos reiniciar o projeto do CAC
.
 
 NàO DAR PASSOS MAIOR QUE AS PERNAS
 
 E de que maneira, com que meios, numa altura em que as coisas não são fáceis? Entre um abraço a
uma criança que chega para o treino e uma palavra de afeto para com a mãe que o levou, Pedro
Correia responde.
 
  Com escalões muito jovens, dando corpo a um projeto todo ele muito sustentável. Isto é, só íamos
formando novas equipas conforme fossemos arranjando sustentabilidade para elas próprias.
Começámos com Minis e Bambis mas entretanto surgiu a oportunidade de voltar a juntar um grupo de
meninas que tinham jogado há quatro anos atrás e que sempre se mantiveram ligadas ao andebol .
Esta equipa, de um escalão superior e a competir a um nível mais elevado, também era muito
importante como exemplo para os mais novos porque ,  com esta equipa de juvenis femininos a
disputar um campeonato nacional, os mais novos começam a ter uma ideia de onde se quer chegar. É
essa a ideia deste projeto", diz Pedro Correia, não sem que reforce que  projeto em si são os Minis e
os Bambis, mas vamos trabalhando com escalões um pouco mais avançados, na ideia de que eles
tenham um sentido de continuidade e mantenham o gosto pelo andebol, fazendo prosseguir este
projeto de futuro .
 
 O presidente do Clube de Andebol de Caminha fala com indisfarçável entusiasmo deste projeto e
olha-o sempre pelo lado mais positivo. Pelo lado que lhe permite ver - e estar grato - a todos os que
com ele, e com o clube, colaboram. Não se perde em passar em revista as dificuldades que,
seguramente, também as teve - e tem - mas que consegue ultrapassar. Prefere ver o lado mais
positivo.
 
  O pro jeto arrancou, como referi, tendo como base de trabalho todas aquelas pessoas que se
mantiveram ligadas ao andebol. Mas logo após o arranque, o próprio Município de Caminha se
disponibilizou para nos ajudar e está a facultar-nos um conjunto de equipamentos para utilização
múltipla das próprias equipas e está também a apoiar na deslocação das equipas para os jogos . Pedro
Correia tem consciência da importância deste e de outros apoios.  Só a cedência do pavilhão por parte
da autarquia, sem custos para o clube, torna possível que este projeto seja sustentável .
 
 UM AMOR ANTIGO
 
 Uma das peças chave deste projeto é a treinadora Gabriela Duarte. De há muito ligada à modalidade,
cumpriu nos últimos meses um hiato para dar lugar à suprema missão de ser Mãe. Curiosamente, no
dia que nos deslocámos ao magnífico pavilhão municipal de Caminha para realizar este trabalho,
Gabriela regressava aos treinos, para visível alegria dos seus mais jovens candidatos(as) a
jogadores(as) de andebol. A empatia entre técnica e pupilos é notória, e a festa era redobrada já que,
para além do regresso da treinadora, a equipa de juvenis do CAC tinha, dois dias atrás, conquistado
em Braga, frente ao ABC, uma saborosa vitória no Flávio Sá Leite.
 
  Comecei como atleta neste clube, já lá vão 21 anos , recorda a treinadora Gabriela Duarte,
professora de Educação Física e treinadora do CAC.  Fui para o Porto estudar e a minha ideia era dar
continuidade àquilo que fizeram comigo e ensinar os mais jovens a jogar andebol .E quis o capricho do
destino, e a vontade de um grupo de amantes da modalidade, que assim viesse a acontecer. Para
alegria incontida das muitas crianças que orienta.
 
  O ano passado recomeçamos com a ideia de dar continuidade ao projeto e neste momento sou
treinadora dos Minis, Bambis e Juvenis femininos. Só não conseguimos reunir um grupo para fazer
equipa de Infantis , reconhece. Gabriela Duarte refere que  é inevitável socorrer-nos da Escola, aqui
tão perto do pavilhão, onde devemos procurar recrutar crianças para a modalidade. Só assim
conseguiremos manter os escalões mais jovens. Temos abertura por parte do Agrupamento, penso
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que não haverá qualquer problema .
 
 QUEM EXPERIMENTA NàO QUER OUTRA COISA
 
 Comparando com o que foi o CAC em 1987, na altura dos grandes torneios, a treinadora confessa que
agora é diferente.  Naquela altura, havia muitos escalões de formação, e menos solicitações. Mas,
agora, noto que há muitos jovens que vêm para o Andebol e mesmo que depois venham, por um ou
outro motivo a sair, rapidamente estão de volta. Quem experimenta e joga andebol, não quer outra
coisa! , diz convictamente.  Houve quem saísse para o Remo e para o Futebol e está de regresso. Isto
entranha-se. E eu falo por mim - estive noutros desportos e o Andebol foi e será sempre o meu
Desporto .
 
 Auscultados o presidente, Pedro Correia, e a treina dora Gabriela Duarte, deixamos para um dos
próximos dias a segunda parte da história do novo projeto do Clube Andebol de Caminha (CAC).
Vamos então dar voz a três jogadores e à mãe do Rui Reis, o jovem de oito anos que, no dia da nossa
visita a Caminha, realizou com visível satisfação e empenho o seu primeiro treino. E deixamos no ar
uma questão: o que liga os espanhóis do Atlético Gardés ao Clube de Andebol de Caminha?
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Olhando à classificação, em
circunstâncias normais, nós não
teríamos nada a ganhar. Porque
o resultado normal é a vitória,
tudo o que não seja uma vitória é
uma desilusão”, são as primeiras
impressões que o treinador do
ABC, Carlos Resende, transmi-
tiu ontem, em antevisão sobre o
jogo de hoje às 21 horas, no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite,  com o
Ginásio de Santo Tirso.

Admitindo que “somos clara-
mente favoritos”, o treinador da
equipa bracarense lembrou, no
entanto, que nesta jornada “nós
temos alguma coisa a ganhar”.

Jogam também nesta ronda,
entre si, o Benfica e o Sporting.
São dois adversários directos e
um deles ou os dois podem nesta
ronda perder pontos, lembrou.

Carlos Resende, quando ques-

tionado se tem preferências so-
bre a vitória de algu dos dois ri-
vas lisboetas, gracejou lamem-
tando que não possam perder os
dois.

Tomás Albuquerque, jovem jo-
gador do ABC que acompanhou
ontem Carlos Resende na confe-

rência de imprensa, comentou o
jogo com o Ginásio de Santo
Tirso advertindo para o perigo
das ilusões de facilidades.
“Quando jogámos com o Xico
também éramos favoritos e as
coisas estiveram perto de não
nos correr da melhor forma”.

À 13.ª jornada, segunda da se-
gunda volta, ‘leões’ com vanta-
gem de um ponto visitam
‘aguias’ hoje, em jogo com iní-
cio marcado para as 19.15. Se
qualquer Benfica-Sporting faz
centrar sobre si atenções, a parti-
da marcada para o Pavilhão da
Luz reúne  condimentos para
que seja considerada o jogo da
jornada, colocando frente a fren-
te duas das equipas que melhor
andebol praticam no panorama
nacional e de vencedor incerto.

Se os ‘leões’ forem à Luz ven-

cer ampliam para três os pontos
de vantagem sobre o Benfica
que, nesse caso, pode igualmen-
te ver o ABC/UMinho ficar com
essa mesmo avanço. Um triunfo
dos ‘encarnados’ levaria à inver-
são de posições entre os dois
clubes e poderia ser favorável ao
ABC, que ficaria em condições
de se isolar no segundo lugar.

Os bracarenses (ver texto ao la-
do) são mais do que favoritos
para  vencer em casa um adver-
sário sobre o qual têm vantagem
de 15 pontos e que chegou esta
época ao escalão maior: o Giná-
sio de Santo Tirso (Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, 21 horas).

Também na capital, disputa-se
um clássico Belenenses-FC Por-
to, com início às 20 horas. Neste
caso, pese embora toda a mística
do clube da Cruz de Cristo e da
memória de jogos de lato nível
no Pavilhão Acácio Rosa, as
probabilidades pendem clara-
mente a favor dos ‘dragões’,
únicos neste campeonato a con-
tar por vitórias os doze jogos já
disputados.

O Madeira recebe o Sp. Horta
(os dois clubes inverteram a or-
dem dos jogos entre si) em jogo
de rivalidades insulares e na
Maia defrontam-se dois clubes
do concelho: o Águas Santas,
que há dias esteve perto de sur-
preender em Braga o ABC, rece-
be o Maia ISMAI. 

Carlos Resende: “tudo o que não
seja uma vitória é uma desilusão” 
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, ABC/UMinho recebe Ginásio de Santo Tirso. No início
do jogo já deve ser conhecido o vencedor do Benfica-Sporting, que começa às 19.15.

DR

Carlos Resende e Tomás Albuquerque

Jornada 13 tem atenções
focadas no Benfica-
-Sporting, em que os ‘leões’
visitam a Luz com
vantagem de apenas um
ponto. Um empate ou
vitória das ‘aguias’ pode
isolar ABC em segundo.
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ANDEBOL
| Redacção | 

No passado sábado, as seniores
da Didáxis receberam o CAS
Félix da Marinha e perderam por
27-31. 

O jogo já se adivinhava com-
plicado, a Didáxis não podia
contar com Ana Salgado e Cris-
tiana Ribeiro (lesionadas) e Fili-
pa Gonçalves ao serviço da se-

lecção nacional de Juniores B.
Ainda assim, as jogadoras da

A2D demonstraram capacidade
para discutir o jogo até final.
Realce para as atletas Diana Oli-
veira e Susana Moreira que con-
tabilizaram 14 e 9 golos respec-
tivamente. Para a maior parte
das jogadoras que jogam nas se-
niores a jornada foi tripla pois
ainda são juvenis e nesse esca-
lão ainda jogaram em Caminha

frente ao clube local, vencendo
por 37-7. 

Segunda-feira receberam o
Callidas Clube e venceram por
33-17.  As iniciadas deslocaram-
se a Barrosas evenceram a equi-
pa da casa por 15-11marcadora
do encontro. 

A jogadora da Didáxis, Filipa
Gonçalves disputou este fim de
semana o Scandibérico pela se-
leção nacional de Juniores B, na

Ciudad Real (Espanha). 
Frente às selecções de Espa-

nha, Noruega e Suécia, a selec-

ção portuguesa venceu dois jo-
gos tendo apenas perdido contra
a Noruega. 

Famalicenses desfalcadas com ausências por lesão e convocada à selecção nacional

Didáxis perde com S. Félix (27-31)

DR

Grande parte da equipa sénior da Didáxis é formada por juvenis
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útil

BUARCOS
11H00, hoje
Autarquia figueirense, 
Grupo Caras Direitas, 
Agrupamento de Escolas 
Figueira Mar, Federação 
de Andebol de Portugal 
e Associação de Andebol 
de Leiria assinam um 
protocolo para a reali-
zação de um “Plano de 
desenvolvimento do 
andebol no concelho de 
Figueira da Foz”, a ter 
lugar na Escola Infante D. 
Pedro.
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S. Bernardo recebe ABC
nos 1/16 avos de final

SORTEIO A equipa do São.
Bernardo vai defrontar o ABC/
U. Minho, do Campeonato Na-
cional de Andebol 1, nos 1/16 de
final da Taça de Portugal Fideli-
dade de Seniores Masculinos,
no dia 17 de Janeiro de 2015.

O sorteio realizado ontem à
tarde, no auditório do Comité
Olímpico de Portugal, ditou ain -
da os confrontos das restantes
seis equipas da região envolvi-
das na competição: Artística de
Avanca-Arsenal Devesas, S. Paio
Oleiros-AC Fafe, Sp. Espinho-V.
Setúbal, Marienses-Estarreja,
Sanjoanense-ISMAI e Ac. S. Ma-
mede-Monte.

Benfica-Passos Manuel, Spor-
ting-Madeira SAD e Xico Ande-

bol-Águas Santas são estes os
três encontros que envolvem
equipas do principal campeo-
nato de seniores masculinos de-
finidos pelo sorteio dos n1/16
avos de final da prova. |

JOGOS

S. Bernardo-ABC
Benfica-Passos Manuel
Boa Hora-FC Porto
Sporting-Madeira SAD
Benavente-Camões
Art. Avanca-Ars. Devesas
Amarante-Sp. Horta.
Torrense-Belenenses
S. Paio Oleiros-AC Fafe
Sp. Espinho-V. Setúbal
Xico Andebol-Águas Santas
1.º Dezembro-Santo Tirso
Zona Azul-Juve Lis
Marienses-Estarreja
Sanjoanense-ISMAI
S. Mamede-Monte

Andebol
Taça de Portugal
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São Bernardo defronta ABC
na Taça de Andebol  P23
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O pavilhão do Grupo Caras Di-
reitas em Buarcos recebe hoje
a festa do andebol, designada
“Andebol4Kids”, com dezenas
de crianças do Agrupamento
de Escolas Figueira Mar a ini-
ciarem a prática da modali-
dade. Uma iniciativa que de-
corre ao longo de toda a ma-
nhã, sendo apenas “interrom-
pida” às 10h45, para a assina-
tura de um protocolo entre a
autarquia figueirense, aquele
agrupamento e a Federação de
Andebol de Portugal.|

Festa do 
andebol no 
Caras Direitas
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Silvino Cardoso

A gala do centenário do Aca-
démico constituiu um dos mo-
mentos mais altos da história
do clube. A organização foi elo-
giada pelo excelente trabalho,
que dignificou uma das colec-
tividades de maior prestígio da
Beira Alta e de enorme referên -
cia a nível nacional. Alguns dos
premiados deslocaram-se de
várias partes do Mundo, no-
meadamente de Cabo Verde,
de Angola e Suíça. 

A noite  vai ficar na memória
de todos os academistas e vai
constituir um marco na histó-
ria do Académico que viu as-
sim reconhecida a importância
que teve e tem no desporto
distrital e nacional. 

Estiveram presentes antigos
presidentes, treinadores, médi-
cos, massagistas, roupeiros, jo-
gadores e  agentes que foram
parte integrante das várias
equi pas de futebol e que com
eles subiram de patamar  ou
estiveram em destaque ao
longo da história academista.
Todas as modalidades tiveram
ali o seu espaço e o atletismo, o
andebol e a natação foram re-
feridos como modalidades que
mantiveram em constante a ac-
tividade do clube.

A Câmara Municipal de Vi-
seu esteve representada ao
mais alto nível, pelo presidente
António Almeida Henriques,
tal como o parceiro do clube,
o Grupo Visabeira, por José

Arimateia, em representação
de Fernando Nunes. 

De forma emocionada, Antó-
nio Albino, presidente da direc-
ção, abriu os discursos, eviden-
ciando a grande alegria em ter
sido um dos protagonistas pela
realização da gala, acreditando
que o renascimento do Acadé-
mico levará o clube ao patamar
mais alto do futebol nacional. 

O dirigente agradeceu às di-
versas entidades e restantes ele-
mentos da direcção e órgãos
sociais o esforço que têm feito
para a valorização do clube,
“honrando assim a memória de
todos os que fizerem e fazem a
história do clube”. 

Meia centena de pessoas fo-
ram galardoadas, com os pré-
mio a serem entregues no in-

tervalo das actuações dos can-
tores Mara Pedro e João Bota
e do Coro do Colégio da Via
Sacra.

Almeida Henriques, presi-
dente da Câmara, teve uma in-
tervenção esclarecedora sobre
a importância do Académico
para o concelho, elogiando os
responsáveis pela gala do cen-
ténario - “uma demonstração
de vitalidade do concelho” -,
prometendo que vai propor ao
executivo camarário que seja
dado o nome do Académico a
uma rua da cidade. 

O autarca garantiu ainda que
“o encerramento das come-
morações do centenário do
clube irá ser feita de modo so-
lene, ainda antes do fim do ano,
no salão nobre da Câmara Mu-

nicipal de Viseu”.
José Arimateia, em nome do

presidente do grupo Visabeira,
Fernando Nunes, deu os para-
béns aos dirigentes e a todos
os que trabalham no clube,
manifestando o seu agrado pe -
la parceria que existe entre a
Visabeira e o clube. 

O último interveniente foi
José Lourenço, um dos funda-
dores da Casa do Académico
de Viseu em Genebra, na Suíça,
que mostrou o seu grande aca-
demismo e pediu a todos os
presentes união para tornar
ainda maior o clube. Lembrou
que em Genebra vivem 15 mil
portugueses e que a Casa quer
transmitir a todos a necessi-
dade de estarem ao lado do
Aca démico “cá e lá”. |

DESPORTO

Académico de Viseu vai ter o seu 
nome ligado a uma rua da cidade
Gala do centenário Mais de quatro centenas de pessoas, entre sócios, adeptos, dirigentes e os mais diversos agentes
desportivos, de várias gerações, deram um ambiente de grande clubismo na Gala do centenário

“Foto de família” de todos os premiados na gala do Académico de Viseu

JORGE PAULO

Homenageados Andebol 
“Prémio Centenário” - João Marques
Séniores 2013/2014 
- Miguel Fernandes 
Juniores 2013/2014 - Carlos Ribeiro 
Juvenis 2013/2014 - Leonardo 
Iniciados 2013/2014 - Gonçalo Ferreira 
Infantis 2013/2014 - Hugo Paula 
Bambis/Minis 2013/2014 
- Eduardo Martins 

Homenageados Natação
Nadador do ano 2013/2014 
- André Moura 
Nadadora do ano 2013/2014 
- Madalena Machado 
Hélder Nunes 
Nuno Nery
Pedro Sapata
Humberto Fonseca 
Hugo Berardinelly 
Irene Frias

Homenageados Atletismo 
Anacleto Pinto 
Silvino Cardoso 

Homenageados Futebol 
Jovem Época 2013/2014
Juniores A – Equipa A – Rafael Silva 
Juniores B 
– Equipa A – Rafael Barreiros 
Equipa B – Gustavo Coelho 
Juniores C – Equipa A – João Caiado 
Equipa B – André Matos 
Sub 13 – Equipa A – Diogo Matos 
Sub 12 – Equipa A – Gonçalo Pereira 
Equipa B – Diogo Paiva 
Sub 11 – Equipa A – Bernardo Gonzalez 
Sub 10 – Equipa A – Miguel Pessoa 
Equipa B – Tiago Santos 

Prémio Jogador do Ano 
Luisinho (Jogador da equipa sénior)

Outros Homenageados no Futebol
Guarda-redes:
Zé Miguel 
Augusto 
Manuel Pais da Silva (Pais) 
Defesas:
Zé Duarte 
Calico 
Tiago Gonçalves 

Emidio 
Leal 
Amadeu Marques 
Chaminé (Afonso Ferreira) 
Mário Vasconcelos 
Silvério 
Rogério 
Sérgio 
Médios:
Eduardito 
Chico Santos 
Adelino Pereira 
Álvaro 
Carlos Santos 
Chalana 
João Basto 
Rodrigo Moura 
Quim (Joaquim Alexandre 
Lopes dos Santos) 
Rui Lage 
Carlos Marta "Águas" 
José Pipo 
Ramon 
Marco Almeida 
Paulo Listra 
Bruno Madeira 
Cruz 
Avançados:
Rui Santos 
Pipa 
Albasini 
João Luis 
João Pereira 
Rui Miguel 
Zé D'Angola 
Virgílio Pereira
Treinadores:
João Cavaleiro 
Idalino de Almeida 
José Moniz 
Vitor Santos 
Jorge Sá (colaborador formação)

Homenagens do século 
Fernando Santos (médico) 
João Soares (presidente) 
José Neves 

Prémios Carreira
Afonso Luís 
Jorge  Carvalho

Prémio Nós Lá Fora
Académico de Viseu de Genebra 

LISTA DE PREMIADOS
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Académico de Viseu vai fazer
parte da toponímia da cidade
Anúncio feito pelo presidente da Câmara | P18
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ABC visita S. Bernardo,
Arsenal joga em Avanca

TAÇA DE PORTUGAL

O ABC visita o S. Ber-
nardo em encontro dos 
1/16 de final da Taça de 
Portugal em andebol e o 
Arsenal da Devesa joga 
em Avanca, ditou o sor-
teio realizado ontem. A 
ronda, que assinala a es-
treia dos clubes da primei-
ra divisão na competição, 
está agendada para o dia 

17 de janeiro.
Em casa joga ainda o 

Xico Andebol, cabendo-
-lhe receber o Águas San-
tas, enquanto Benfica e 
Sporting recebem, respe-
tivamente, Passos Manuel 
e Madeira SAD.

De acordo com o regu-
lamento da prova, nes-
ta fase, os quatro clu-

bes primeiros classifica-
dos no final da 1.ª volta 
da 1.ª fase do campeo-
nato são cabeças de sé-
rie e, assim, não se po-
deriam defrontar entre si 
nos 1/16 de final.  

Para além disso, os clu-
bes do principal campeo-
nato, sempre que defron-
tarem clubes de divisão 
inferior, jogarão na con-
dição de visitantes.  

O que ditou o sorteio:
S. Bernardo-ABC
Benfica-Passos Manuel
Boa Hora-FC Porto
Sporting-Madeira Sad
Benavente-Camões
Avanca-Arsenal Devesa
AD Amarante-SC Horta
S. Paio Oleiros-AC Fafe
SC Espinho-Vitória FC
Xico-Águas Santas
1.º Dezembro-Santo Tirso 
Sanjoanense-Maia/Ismai 
S. Mamede-ACD MonteArsenal da Devesa joga no pavilhão do Avanca

DM
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TOMÁS ALBUQUERQUE

«Lembram-se 
do encontro 
com Xico?»

Tomás Albuquerque 
esteve ao lado de Carlos 
Resende na conferência 
de antevisão do jogo 
com o GC Santo Tirso, 
tendo defendido que es-
tes jogos, teoricamente 
mais fáceis, às vezes 
complicam-se...

«Fácil? Não vemos o 
jogo assim. Lembram-
-se do jogo com o 
Xico Andebol? Eramos 
claramente favoritos e 
as coisas quase que não 
nos corriam da melhor 
maneira. No plantel de-
finimos que queríamos 
vencer os quatro jogos 
até ao Natal e é nisso 
que estamos focados, 
ou seja, em ganhar, 
jogar bem se possível, 
e somar mais três pon-
tos», destacou.
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A23Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting recebe o Madeira SAD na Taça de Portugal
| Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=79296743

 
O Sporting vai receber o Madeira SAD nos 16 avos de final da Taça de Portugal de andebol. O ABC,
que perdeu a última final para os leões, desloca-se ao campo CD São Bernardo, da segunda divisão,
enquanto o Benfica recebe o Passos Manuel, num confronto entre equipas do principal escalão. O FC
Porto defronta o Boa Hora no pavilhão da formação secundária, enquanto o Xico Andebol recebe o
Águas Santas no outro encontro que opõe equipas da primeira divisão. Os jogos dos 16 avos de final
estão agendados para 17 de janeiro de 2015.
 
 há 49 minutos
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Andebol

Hoje há derby na Luz

Separados por apenas um ponto
na tabela da fase regular do
Nacional de andebol, Benfica (4º;
30 pontos) e Sporting (2º; 31 pontos)
jogam hoje no Pavilhão nº 2 da Luz
(19h15). Também em Lisboa terá iní-
cio, no mesmo dia, o Belenenses-FC
Porto (20h00). Os dragões somam
36 pontos, fruto de um percurso
imaculado ao cabo de 12 jornadas; o
Belenenses é oitavo, com 21 pontos.
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A26Benfica-Sporting: Dérbi na Luz aquece luta pelo 2.º lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-12-2014

Meio: Record Online Autores: Ana Paula Marques

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=343a32bb

 
um ponto separa os eternos rivais da capital
Benfica e Sporting defrontam-se hoje na Luz (19h15), no jogo mais importante da 13.ª jornada do
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. O objetivo de ambas as equipas é o 2.º lugar, pois a liderança é
coisa que não deverá fugir ao FC Porto tão depressa. Na 1.ª volta, o Sporting ganhou em casa por 28-
21.
Águias e leões medem forças agora, já na 2.ª volta, separados por apenas um ponto na classificação,
sendo que a 2.ª posição, que agora pertence ao Sporting, também se joga em Braga, com o ABC (tem
os mesmos pontos) a ser favorito na receção ao Santo Tirso.
"É sempre importante tentar estar o mais acima na classificação e isso passa por conseguir pontos,
vitórias, sobretudo em casa", frisou o técnico do Benfica, Mariano Ortega, à BTV. O espanhol pede "o
apoio do público" para que "ajudem na vitória".
Já Bosko Bjelanovic, em declarações ao site do Sporting, foi o porta-voz das ambições de Alvalade
para o dérbi desta noite. "O nosso objetivo é garantir o 2.º lugar na tabela. Se ganharmos este jogo, o
próximo objetivo é acabar a segunda volta só com vitórias". O lateral reconhece as dificuldades que o
Sporting enfrentará na Luz. "São duas equipas que praticam um andebol moderno, vai ser um jogo
muito renhido. Mas não esperamos facilidades, tanto para nós como para eles."
A tática
Mariano Ortega também reconhece a qualidade do adversário, mas refere que o Benfica tem
argumentos para ganhar o duelo de hoje, destacando as melhorias registadas. "O Sporting é uma
equipa que tem jogadores muito consolidados e nós vamos tentar responder. Defensivamente penso
que melhorámos e que com o passar das jornadas a equipa está mais consolidada no 6-0 e a tentar
melhorar o 5-1. Ofensivamente, vamos conhecendo as reacções do 2 contra 2 e do 3 contra 3, que é o
que faz com que a equipa jogue cada vez melhor."
 
 
 , 10 dezembro de 201403:23
 
ana paula marques MIGUEL A. LOPES/LUSA
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 57015150

 
09-12-2014 10:41

Taça de Portugal de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=9febd767

 
Sorteio da Taça de Portugal de Andebol.
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SIC - Jornal da Noite

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 57005646

 
09-12-2014 08:55

1 1 1

Liga dos Campeões: FC Porto joga amanhã com o Shakhtar Donestsk

http://www.pt.cision.com/s/?l=30bbf691

 
O treinador do FC Porto garante que amanhã vai jogar a melhor equipa frente ao Shakhtar Donestsk.
Lopetegui sublinha que os Dragões não estão a pensar no próximo jogo do campeonato nacional com
o Benfica.
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A29Taça: Sporting-Madeira SAD e Benfica-Passos Manuel nos 16 avos de final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9ec377b

 
O sorteio dos 16 avos de final da Taça de Portugal em andebol ditou três encontros entre equipas do
principal campeonato: o Benfica recebe o Passos Manuel, o Sporting também jogará em casa frente ao
Madeira SAD e o Xico Andebol recebe o Águas Santas.
 
 De referir ainda que o FC Porto vai jogar no recinto do Boa Hora, da 2.ª Divisão, enquanto o ABC
desloca-se ao pavilhão do São Bernardo.
 
 Os jogos estão agendados para 17 de janeiro de 2015.
 
 Eis o sorteio:
 
 São Bernardo - ABC
 
 Benfica - Passos Manuel
 
 Boa Hora - FC Porto
 
 Sporting - Madeira Sad
 
 Benavente - Camões
 
 Avanca - Arsenal Clube Devesa
 
 Amarante - Sp. Horta
 
 Torrense - Belenenses
 
 S. Paio Oleiros - AC Fafe
 
 SC Espinho : V. Setúbal
 
 Xico Andebol - Águas Santas
 
 1º Dezembro - Santo Tirso
 
 Zona Azul - Juve Lis
 
 Marienses - Estarreja
 
 Sanjoanense - Ismai
 
 S. Mamede - ACD Monte
 
 09-12-2014
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RESULTADOS DE CLASSIFICAÇÕES DE ANDEBOL

Seniores Masculinos
2.ª Divisão Nacional

Zona Norte/12.ª Jornada
Fermentões-São Bernardo      26-30
Ac. Fafe-Boavista                               30-25
Santana-S. Mamede                        19-33
S. Paio Oleiros-Académico        35-28
Sanjoanense-FC Porto B         17 Dez.
FC Gaia-Marítimo                            25-20
Art. Avanca-Arsenal Devesa   26-23
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Artística Avanca12   10    1      1  367-26033

AC Fafe                     12       9    0      3  341-28030

Arsenal Devesa 12       8    1      3  337-29529

Marítimo                 12       8    1      3  335-30429

São Mamede        12       8    0      4  319-28728

São Bernardo      12       7    1      4  346-30827

Sanjoanense         11       5    2      4  286-27523

FC Porto B              11       6    0      5  313-31123

FC Gaia                      12       5    0      7  352-34022

Boavista                    13       4    0      9  323-34921

S. Paio Oleiros     13       4    0      9  324-38121

Fermentões          12       4    0      8  310-37420

Académico             12       3    0      9  258-33218

Santana                     12       0    0   12  244-35712

Próxima jornada
São Bernardo-AC Fafe, Boavista-San-
tana, São Mamede-Artística Avanca,
Académico-Sanjoanense, FC Porto B-
FC Gaia, Marítimo-Fermentões e Ar-
senal Devesa-S. Paio Oleiros.

Zona Sul
12.ª Jornada

Marienses-Boa Hora                      27-31
Ílhavo AC-Benfica B                         19-29
Vela Tavira-Camões                        21-28
Alto Moinho-Benavente             29-22
Torrense-V. Setúbal                          23-24
Samora Correia-Almada             22-21
Sismaria-Loures                                  33-25
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Benfica B                  11   10    1      0  309-23032

Marienses               12   10    0      2  340-30232

Boa Hora                 11       9    0      2  316-23929

Sismaria                    12       8    1      3  345-29129

Camões                     12       5    3      4  310-29925

Torrense                   12       6    1      5  284-28525

Benavente              12       5    2      5  299-31524

Almada                      12       4    2      6  300-31922

GS Loures                12       4    2      6  269-29522

Ílhavo AC                 12       4    2      6  304-31022

V. Setúbal                 12       4    0      8  294-32120

Alto Moinho         12       3    2      7  295-32120

Vela Tavira              12       1    2      9  256-31616

Samora Correia 12       1    0   11  233-31413

Próxima jornada
Boa Hora-Ílhavo AC, Benfica B-Vela
Tavira, Camões-Sismaria, Benavente-
Torrense, S. Setúbal-Samora Correia,
Almada-Marienses e Loures-Alto
Moinho.

Nacional de Juniores
1,ª Fase – Zona Norte

Jornada 10
FC Gaia-FC Porto                        Amanhã
Alavarium-Infesta                             32-32
ISMAI-Artística Avanca               47-28
Águas Santas-Santo Tirso          30-22
ABC-Xico Andebol                           23-26
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Águas Santas       10       9    1      0  269-23029

ABC                              10       8    0      2  326-23826

ISMAI                          10       6    2      2  288-27024

FC Gaia                         9       5    0      4  246-21819

FC Porto                      9       4    2      3  269-25319

Santo Tirso             10       4    0      6  249-25219

Xico Andebol       10       4    0      6  275-28918

Artística Avanca10       3    1      6  259-30817

Infesta                        10       1    1      8  251-31313

Alavarium               10       1    1      8  276-33713

Próxima jornada
Alavarium-FC Gaia, Xico Andebol-FC

Porto, Santo Tirso-ABC, Artística

Avanca-Águas Santase Infesta-ISMAI.

Zona Sul
Jornada 10

São Bernardo-Juve Lis                  35-22

Alto Moinho-Benavente             27-26

Boa Hora-Benfica                             17-30

Sporting-Belenenses                      28-25

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Benfica                       10       9    0      1  302-17928

São Bernardo      10       8    1      1  320-25627

Sporting                    10       7    1      2  314-23026

Benavente              10       6    1      3  290-29023

Alto Moinho         10       4    1      5  262-27219

Juve Lis                      10       3    2      5  263-29318

Belenenses            10       3    1      6  270-28017

Passos Manuel       9       3    2      4  247-27617

Torrense                       9       1    0      8  203-25811

Boa Hora                 10       0    0   10  180-31710

Próxima jornada
São Bernardo-Torrense, Belenenses-

Passos Manuel, Benfica-Sporting, Be-

navente-Boa Hora e Juve Lis-Alto

Moinho.

Nacional de Juvenis
1,ª Fase – Zona 2

Jornada 13
Infesta-AC Lamego                          36-33

São Mamede-Boavista                 23-22

Sp. Espinho-Col. Carvalhos Amanhã

Penedono-Gondomar Cult.     36-20

Moimenta Beira-FC Porto        29-41

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

FC Porto                   13   13    0      0  448-29839

Col. Carvalhos     12   10    0      2  445-30832

Infesta                        13       7    3      3  424-39730

São Mamede        13       8    0      5  367-36229

Moimenta Beira13       8    0      5  429-43729

Sp. Espinho             12       5    2      5  347-34224

AC Lamego            13       5    0      8  412-42523

Boavista                    13       3    0   10  335-40919

Penedono               13       2    1   10  332-43818

Gondomar Cult.13       0    0   13  292-41513

Próxima jornada
AC Lamego-São Mamede, FC Porto-

Infesta, Gondomar Cultural-Moimen -

ta Beira, Col. Carvalhos-Penedono e

Boavista-Sp. Espinho .

Zona 3
Jornada 13

Estarreja AC-São Bernardo  15 Dez.

Juve Lis-Sismaria                               23-25

Feirense-Benavente                       43-28

Alavarium-Almeirim                       40-27

Samora Correia-Cister                 24-27

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Feirense                    13   13    0      0  536-29539

Alavarium               13   11    1      1  447-35536

Sismaria                    13       9    0      4  346-30431

Benavente              13       7    2      4  403-39429

São Bernardo      12       7    0      5  406-35626

Juve Lis                      13       5    1      7  352-35324

Cister                          13       4    1      8  347-40422

Estarreja AC         12       4    1      8  346-35621

Samora Correia 13       1    0   12  293-44715

Almeirim                  13       0    0   13  282-49413

Próxima jornada
São Bernardo-Juve Lis, Cister-Estar-

reja, Almeirim-Samora Correia, Bena -

vente-Alavarium e Sismaria-Feirense.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Luís Silva foi
a barreira da vitória
Exibição O guardião da Artística de Avanca foi preponderante
para o triunfo em casa sobre um adversário directo
ARTÍSTICA DE AVANCA        26

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (5), Miguel Bap-
tista (3), Ricardo Mourão (4), Diogo Oli vei -
ra (5), Vasco Santos (5) e Ricardo Ra mos (3)
- sete inicial - André Magalhães, Hélder
Oliveira, João Valente, Carlos San tos (1),
Marco Ferreira, Victor Valen te, Marco
Sousa, Nuno Cruz e Diogo Carvalho.

ARSENAL DEVESA                    23

Treinador: Rui Ferreira.
Guimarães; Bruno Moura (1), Bruno
Silva (1), Vasco Areias (3), João Costa
(3), Virgílio Pereira (6) e Diogo Gomes
(4) - sete inicial - Jorge Miguel (1), João
Caldas, João Vilaça, Jaime Barreiras,
Carlos Osório, Elias Vilela (1), Nuno
Silva e André Azevedo (3).

Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 180 espectadores.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-

reia (A.A. Aveiro).
Oficial de Mesa: Carlos Lourenço
(Aveiro)
Ao intervalo: 13-13

Avelino Conceição

O “duelo” frente a um adversá-

Mas um “time-out” do técnico
do Arsenal Devesa levou a que
o rumo da partida mudasse
num ápice. A equipa bracaren -
se, com um parcial de 6-0, pas-
sou o marcador de um desfa-
vorável 10-6 para um surpreen-
dente 10-11. Uma reacção que
“obrigou “ o técnico Carlos Mar-
tingo a pedir um desconto de
tempo para serenar a sua equi -
pa, que no entanto foi para o
intervalo empatada, deixando
no ar a indefinição quando ao
vencedor.

Reentrando com um parcial
de 3-0, rapidamente a equipa
da casa acalmou, partindo então
para um jogo mais conseguido,
contrastando com a grande di-
ficuldade que a equi pa do Arse-
nal da Devesa encontrava para
fazer golo. É que a Artística era
agora mais eficaz a defender, so-
bressaindo o guardião Luís
Silva, que, com uma exibição de
luxo, “fechou” a sua baliza.

A formação de Avanca partiu
então a equipa para uma ponta
final de grande qualidade, ani-
quilando qualquer possibili-
dade ao seu adversário de dis-
cutir o triunfo, mantendo sem-
pre um confortável avanço de
quatro/cinco golos no marca-
dor, que só nos minutos finais
viria a ser mais reduzido. Uma
vitória difícil diante de um ad-
versário bem organizado, mas
que teve em seu desfavor o
guardião local, com a Artística
a somar mais três pontos im-
portantes para continuar des-
tacada na liderança da Zona
Norte, numa altura em que se
caminha para o final da pri-
meira volta do campeonato.

Num jogo quase sempre mui -
to equilibrado, nota positiva pa -
ra a dupla de árbitros aveirenses,
que esteve altura do jogo.|

rio valoroso, já que se tratava
do segundo classificado da ta-
bela e com legitimas ambições
à subida de escalão, só por si
deixava no ar a expectativa de
que iria ser um jogo difícil para
a Artística de Avanca. Contudo,
a excelente entrada da equipa
da casa, que rapidamente che-
gou a uma vantagem de cinco
golos (7-2) nos primeiros mi-
nutos, ainda levou os adeptos
locais a pensar que o confronto
se iria tornar fácil.

Victor Alvarez, com cinco golos, foi dos jogadores da Artística mais efectivos

ARQUIVO.
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Andebol
Torneio Masculino

“Feira Handball Cup” junta cerca
de 1.200 praticantes no final do mês

do “Feira Handball Cup”, para
o qual estão agendadas as fi-
nais de todos os escalões, vai
marcar presença Tiago Rocha,
conceituado atleta internacio-
nal natural do concelho de
Santa Maria da Feira, que, ape-
sar de estar a jogar na Polónia,
apadrinha a edição deste ano
do evento. Os seus colegas in-
ternacionais por Portugal,
Hugo Laurentino (FC Porto) e
Rui Silva (Sporting), também
vão participar na cerimónia fi-
nal de entrega de prémios, dia

em que dão, também, uma pe-
quena sessão de autógrafos.

Sempre a crescer
O “Feira Handball Cup” nas-

ceu em 2006, por iniciativa da
Secção de Andebol do Clube
Desportivo Feirense, pela ne-
cessidade de promover a com-
petição nos escalões de forma-
ção num período em que os
campeonatos fazem um inter-
valo devido à quadra natalícia.

Na primeira edição, tratou-se
mesmo de um pequeno Tor-

FORMAÇÃO A Secção de An-
debol do Clube Desportivo Fei-
rense vai levar a cabo, entre os
próximo dias 27 e 30, o Torneio
Masculino “Feira Handball
Cup”, onde deverão marcar
presença cerca de 1.200 atletas
em representação de 80 equi-
pas, que vão chegar de pratica-
mente todas as regiões de Por-
tugal e, também, de Espanha.

Refira-se que, no último dia

neio de Natal, disputado em
apenas dois pavilhões entre oito
equipas, essencialmente da re-
gião de Aveiro. O evento atinge
este ano, na sua oitava edição,
o ponto mais alto. Ou seja, em
oito anos o torneio passou das
oito para as 80 equipas, repar-
tidas pelos escalões de Minis,
Infantis, Iniciados e Juvenis.

ABC, Benfica, FC Porto, Spor-
ting e São Bernardo são alguns
dos prestigiados clubes nacio-
nais que já confirmaram a sua
presença no torneio. |
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A33Sporting recebe o Madeira SAD na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-12-2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=64547719

 
FC Porto defronta o Boa Hora
O Sporting, detentor da Taça de Portugal de andebol, vai receber o Madeira SAD nos 16 avos de final,
num dos três encontros entre equipas da primeira divisão ditados hoje o sorteio realizado em Lisboa.
O ABC, finalista vencido na última temporada, desloca-se ao campo CD São Bernardo, da segunda
divisão, enquanto o Benfica recebe o Passos Manuel, num confronto entre equipas do principal
escalão.
O FC Porto defronta o Boa Hora no pavilhão da formação secundária, enquanto o Xico Andebol recebe
o Águas Santas no outro encontro que opõe equipas da primeira divisão. Os jogos dos 16 avos de final
estão agendados para 17 de janeiro de 2015.
 
 
 , 9 dezembro de 201419:51
 
LUSA
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A34Sporting recebe o Madeira SAD na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3fe4bcb0

 
Fábio Magalhães disputa a bola com Paulo Moreno
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting, detentor da Taça de Portugal de andebol, vai receber o Madeira SAD nos 16 avos de final,
num dos três encontros entre equipas da primeira divisão ditados hoje o sorteio realizado em Lisboa.
 
 O ABC, finalista vencido na última temporada, desloca-se ao campo CD São Bernardo, da segunda
divisão, enquanto o Benfica recebe o Passos Manuel, num confronto entre equipas do principal
escalão.
 
 O FC Porto defronta o Boa Hora no pavilhão da formação secundária, enquanto o Xico Andebol recebe
o Águas Santas no outro encontro que opõe equipas da primeira divisão.
 
 09-12-2014 20:24Os jogos dos 16 avos de final estão agendados para 17 de janeiro de 2015.
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A35Sporting recebe o Madeira SAD na Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-12-2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bfae1765

 
Desporto Sporting recebe o Madeira SAD na Taça de Portugal 09-12-2014 Benfica recebe o Passos
Manuel, num confronto entre equipas do principal escalão... Por LUSA - Record O Sporting, detentor
da Taça de Portugal de andebol, vai receber o Madeira SAD nos 16 avos de final, num dos três
encontros entre equipas da primeira divisão ditados hoje o sorteio realizado em Lisboa.O ABC, finalista
vencido na última temporada, desloca-se ao campo CD São Bernardo, da segunda divisão, enquanto o
Benfica recebe o Passos Manuel, num confronto entre equipas do principal escalão.O FC Porto defronta
o Boa Hora no pavilhão da formação secundária, enquanto o Xico Andebol recebe o Águas Santas no
outro encontro que opõe equipas da primeira divisão. Os jogos dos 16 avos de final estão agendados
para 17 de janeiro de 2015.
 
 09-12-2014
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ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

O regresso, a meio da segunda
parte, de Fábio Vidrago ao jogo,
contribuiu para virar a diferença
a favor dos bracarenses. O pon-
ta-esquerda, quase sempre sen-
tado no banco, voltou com o
ABC ainda a perder, concretizou
uma sucessão de contra-ataques
e transições rápidas, e o marca-
dor deu a volta. 

O Águas Santas, a cometer me-
nos erros e com uma movimen-
tação colectiva mais eficaz, ti-
nha liderado a contagem desde
os 10 minutos da primeira parte
(4-5) aos 14 da segunda (17-18).

Os minutos finais foram dife-
rentes dos iniciais. O conjunto
que viajou da Maia atingiu o in-
tervalo a vencer por três (11-14),
fruto de uma maior eficácia, na
organização defensiva e na ac-
ção ofensiva. Os maiatos ha-
viam atingido a primeira vanta-
gem de dois golos aos 14
minutos (5-7) e pela primeira
vez um avanço de três aos 21
minutos (7-10).

Os bracarenses mantiveram o
equilíbrio apenas nos 10 minu-
tos iniciais, período em que che-
garam várias vezes à frente do
marcador, nunca por margens
superiores a um golo (3-2 aos 7
minutos). 

Demonstrando instabilidade, o
ABC deu espectaculo, como se
viu no lance que culmina com
Pedro Seabra em suspensão a fa-

zer o décimo golo da equipa bra-
carense (10-12 aos 26 minutos),
em alternância com erros de jo-
gadores isolados aos seis me-
tros, que falhavam no remate.

Na segunda parte, o espectácu-
lo sofreu com a dureza, ora real
ora fingida, e os árbitros a san-
cionarem exclusões temporárias
de dois minutos. 

Primeiro, foi o ABCa equipa
que sofreu essa situação, tendo
chegado a jogar apenas com
guarda-redes e mais quatro. 

Depois, apercebendo-se do ri-
gor da arbitragem, também os
pupilos de Resende passaram a
“forçar” os adversários à falta.

Ao minuto 13 da segunda parte
(como lembrou no fim o treina-
dor do Águas Santas, Paulo Fa-
ria), a turma maiata já estava a
acumular exclusões. 

A meio da etapa complemen-
tar, Fábio Vidrago, que tinha es-
tado ausente por longo período
do jogo, restabeleceu a igualda-
de aos 15 minutos (18-18); o
mesmo jogador voltou a empatar
(19-19) e recolocou o ABC em
vantagem (20-19) aos 17 minu-
tos. A equipa bracarense atingiu
pela primeira vez um avanço du-
plo (22-20) aos 20 minutos, em
golo de João Pinto, um dos mais
esclarecidos na acção ofensiva.

À entrada nos últimos cinco
minutos, o ABC vencia por dois
golos (24-22), mas o Águas San-
tas reduziu (24-23). 

O bracarense Pedro Seabra fa-
zia defesa individual ao maiato
Pedro Cruz, melhor marcador
dos visitantes. Nuno Grilo fez
dos 9 metros o 25-23. 

No ataque visitante, que se
prolongou com faltas, o bloco
bracarense aguentou e Nuno
Grilo marcou de novo (26-23),
com um minuto e 20 segundos
para jogar. A poucos segundos
do fim, os de Braga beneficiam
de um livre de 7 metros e Tomás
Albuquerque converte (27-23). 

ABC sofreu para superar nos 
últimos minutos Águas Santas
ABC/UMINHO VENCEU ONTEM o Águas Santas, por 27-23, em jogo da 12.ª jornada, a primeira da
segunda volta, do campeonato nacional Andebol 1. O resultado não expressa a difculdade bracarense
diante da equipa maiata, que comandou o marcador durante 35 minutos.

ROSA SANTOS

João Pinto, um dos mais esclarecidos na acção atacante

ABC/UMINHO 27
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e

Bruno Dias (GR); Fabio Vidrago (5), Hugo

Rocha, Pedro Seabra (2), Diogo

Branquinho (1), David Tavares, Ricardo

Pesqueira (3), Eduardo Salgado, João

Gonçalves, Carlos Martins (1)

Nuno Grilo (4), Nuno Rebelo (1), Tomás

Albuquerque (3) e João Pinto (7).

Treinador: Carlos Resende.

Ao Intervalo: 11-14 

ÁGUAS SANTAS 23
Telmo Ferreira e João Moniz (GR); Pedro

Carneiro, Jorge Sousa (3), José Barbosa

(1), Pedro Cruz (6), Belmiro Alves, Juan

Couto (3), Mário Oliveira (4), João Ferreira,

Hugo Rosário (2), Pedro Peneda (4), Pedro

Vieira e Miguel Vieira.

Treinador: Paulo Faria

Árbitros: Daniel Martins e Roberto

Martins (Leiria)

Ao intervalo: 11-14

Carlos Resende 
(tr. ABC/UMinho)
“O nosso problema foi
na primeira parte”

“Esperava imensas dificuldades
O Águas Santas fez uma óptima
partida, na primeira parte e na
defensiva. Foram bastante pro-
fundos na defesa e conseguiram
parar-nos através de imensas
faltas que  quebraram o ritmo.
Foram inteligentes, circularam a
bola imenso tempo no ataque e
fomos esmorecendo.  Baixámos
a concentração e o Águas Santas
foi marcando.  
O nosso principal problema este-
ve no ataque, na primeira parte.
A diferença na parte final foi que
aproveitámos transições.
Na  primeira parte o nossos
guarda-redes fez uma belíssima
exibição e nós não concretizáva-
mos em golos ”.

Paulo Faria
(tr. Águas Santas)
“Minuto 13: três
exclusões seguidas”
“O plantel do Águas Santas é
mais curto que o do ABC. 
Por isso, os objectivos da época
são diferentes. 
O Águas Santas fez um grande
jogo, com 43 minutos que foram
fantásticos. 
O minuto 13 da segunda parte é
difícil para nós, são três exclu-
sões seguidas e é nesse momen-
to que o ABC conseguiu dar a
volta e, com jogadores mais ex-
perientes, soube gerir a vanta-
gem até ao fim”.

§cabinas

ROSA SANTOS

Paulo Faria

ROSA SANTOS

Carlos Resende

Jornada 12

ABC terceiro com avanço de um ponto
ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

Ontem à 12.ª jornada, primeira
da segunda volta, o triunfo que o
ABC arrancou a ferros sobre o
Águas Santas permite à equipa
bracarense continuar em tercei-
ro, agora com os mesmos 31
pontos do segundo, o Sporting. 

Este posicionamento interessa
ao propósito de evitar na segun-

da fase, em sistema de play-off,
medir forças com os clubes mais
competitivos. 

Para o Águas Santas, a derrota
sofrida significa que segue em
quinto com os mesmos 23 pon-
tos do Madeira Sad e do Spor-
ting da Horta.

Em Guimarães, o Xico Ande-
bol, que esteve quase todo o jo-
go a perder por um só golo, aca-
bou nos minutos finais por

soçobrar e render-se à superiori-
dade do Benfica.  Com este des-
fecho, os vimaranenses conti-
nuam sem conhecer a vitória e
encarnados seguem no quarto
lugar, a um ponto do ABC.

Nas duas primeiras posições, o
FC Porto e o Sporting somam e
seguem.

Os leões golearam em Santo
Tirso (15-41) e os dragões bate-
ram o Passos Manuel (37-27).

1.º, FC Porto, 36 pontos; 2.º,
Sporting, 31;
3.º, ABC, 31;
4.º, Benfica, 30;
5.º, Á. Santas, 23;
6.º, Madeira Sad, 23;
7.º, Sp. Horta, 23;
8.º, Belenenses, 21;
9.º, Passos Manuel, 21;
10.º, Maia ISMAI, 20;
11.º, G. St.º Tirso, 16;
12.º, Xico Andebol, 13.

+ classificação
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Póvoa Andebol 
com resultados 
distintos
Uma vitória, um empate e 
uma derrota, foi o saldo do 
último fim de semana das 
equipas do Póvoa Ande-
bol. A vitória registou-se 
no escalão de juvenis com 
a equipa poveira a vencer 
no pavilhão do Pedras Ru-
bras por  27-38, enquanto a 
equipa júnior não foi além 
de um empate a 24 golos 
no recinto do Modicus. A 
derrota foi consentida pe-
los iniciados, que perderam 
na Póvoa frente ao Ismai 
por 31-35.

Digno de registo entre os 
atletas do clube poveiros, 
para o júnior José Bernardo, 
que já marcou 71 golos em 
nove jogos.

José Bernardo
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  Área: 9,90 x 8,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56937046 02-12-2014
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A42

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 12,72 x 14,01 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 56917276 02-12-2014
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 10,52 x 5,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 56917276 02-12-2014
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