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A4 Sporting nas meias-finais do play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=536766

 
14-03-2015
 
 O Sporting confirmou este sábado o apuramento para as meias-finais do play-off do campeonato
Andebol 1 (fase de apuramento de campeão ), ao bater o Sporting da Horta no segundo jogo da
eliminatória, disputada à melhor de três jogos.
Depois da vitória tranquila nos Açores (31-23), os leões tiveram de suar para bater os insulares num
encontro com dois prolongamentos (32-32 e 39-34) depois do empate 28-28 no final do tempo
regulamentar.
O Sporting junta-se assim ao Benfica nas meias-finais e fica à espera do desfecho das eliminatórias FC
Porto/Passos Manuel e ABC/Madeira SAD para conhecer os potencias adversários na próxima ronda.
 
 Redação
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Taça Challenge

ANDEBOL
| Paulo Machado | 

Imparável... A equipa do ABC/
UMinho está de volta às grandes
conquistas europeias e segue
embalado na Taça Challenge,
com o objectivo de chegar à fi-
nal da competição intacto. On-
tem, na Finlândia, a formação
orientada por Carlos Resende
defrontou o Kasipalloseura Rii-
himaen Cocks e construíu uma
vitória sólida por 22-27, colo-
cando já um pé nas meias-finais
da competição. 

O favoritismo da equipa braca-
rense aplicou-se na prática, ape-
sar da réplica demonstrada pelos
finlandeses ao longo de todo o
jogo, sem permitir grandes ve-
leidades e evitando o avolumar
do marcador. Depois de uma fa-
se de estudo mútuo, todavia, o
ABC foi crescendo na partida e
chegou a estar com oito golos de
vantagem, já no segundo tempo.
A vitória cedo parecia segura e
Carlos Resende optou por rodar
todos os jogadores, numa estra-
tégia de gestão.  A jogar de uma
forma determinada, o ABC aca-

bou por se impôr e ao intervalo
já detinha uma vantagem de
quatro golos (10-14), gerindo de
alguma forma a segunda parte
do desafio, sem correr grandes
riscos, a fim de resolver a elimi-
natória no segundo duelo com os
finlandeses. 

João Pinto, com cinco golos, e
Hugo Rocha, com quatro, foram
os principais concretizadores da
equipa do ABC/UMinho, que
dentro de uma semana defende
em Braga, no jogo da segunda
mão, a vantagem de cinco golos
conquistada na Finlândia.

Com um pé nas meias-finais
A EQUIPA DO ABC/UMINHO alcançou uma vantagem confortável para o segundo jogo dos quartos-de-final da Taça Challenge
com os finlandeses do Kasipalloseura Riihimaen Cocks ao vencer por uma diferença de cinco golos. O segundo duelo está
agendado para o próximo sábado, em Braga, no Flávio Sá Leite, a partir das 16 horas.

DR

Boa disposição a imperar na comitiva do ABC/UMInho após a vitória no jogo de ontem, disputado na Finlândia

KÄSIPALLOSEURA
RIIHIMÄEN COCKS, 22 
Anti Rogenbaum (GR), Jani Tuominen (3),
Kiril Morozov, Andrei Buciuman (5),
Kristo Voika (7), Kristian Jansson, Yevgen
Umovist, Andreas Ronnberg (1), Roni
Syrjala (1), Robin Sjoman, Nico Ronberg,
Vitalie Nenita (2), Kalle Allander,
Mykhaylo Krivchikov, Marius Lepp (1)
e Niko Leikama.
Treinador: Kaj Kekki.

ABC/UMINHO, 27
Humberto Gomes e Bruno Dias; Fábio
Vidrago (3), Hugo Rocha (4), Pedro
Seabra, Diogo Branquinho (3), David
Tavares (3), Ricardo Pesqueira (1), Carlos
Martins (1), Nuno Pereira (2), Nuno
Rebelo (3), Tomás Albuquerque (2), João
Pinto (5) e Gabriel Teka.
Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão de Martintalo
Árbitros: Anatoliy Novikov e Ruslan
Perepilirsy (Ucrânia).
Ao intervalo: 10-14

§Carlos Resende

A equipa bracarense
regressa a casa e começa
já a preparar o próximo
desafio. Na próxima
quarta-feira há novo jogo,
com o ABC a defrontar o
Madeira SAD, no segundo
jogo do ‘play-off’ do
campeonato. O encontro
está agendado para as
21 horas no Flávio Sá
Leite. Recorde-se que
no primeiro jogo o
ABC venceu por 21-33.

+ campeonato

“Importante valorizar
a vitória fora de casa”
“Em primeiro lugar é importante
valorizar a nossa vitória e o
factor de termos conseguido
ganhar o primeiro jogo em casa
do adversário. Além da vitória,
foi possível com que todos os
jogadores jogassem o que é
importante para preparar o jogo
do campeonato que temos já na
próxima quarta-feira”.
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ANDEBOL RUMO ÀS MEIAS-FINAIS

ABC/UMinho ganha
vantagem na Taça Challenge
Pág. 23
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ANDEBOL
Campeonato Regional de Minis 
11h15 Águeda-Académica Pavilhão GICA

ATLETISMO
Corridas das 4 Estações
10h00 Corrida e caminhada Estádio Cidade de Coimbra

BASQUETEBOL
Nacional de Seniores/Sub-20
18h15 Sp. Braga-Académica Pavilhão Lamaçães
Taça Nacional Sub-18
17h00 Guimirães-Olivais Pavilhão de Gumirães
Torneio Inter-Associações Sub-16
18h30 Olivais-Brandoense Pavilhão Augusto Correia
Nacional Sub-19 feminino
18h00 V. Guimarães-Académica Pavilhão V. Guimarães
Nacional Sub-16 feminino
15h00 Academia-CPN Pavilhão Escola D. Dinis
Nacional Sub-14 feminino
16h30 Olivais-Guarda Basket Pavilhão Augusto Correia
Taça Nacional Sub-19 feminino
17h00 Columbófila-Galitos Pavilhão do Marialvas
Torneio inter-Associações Sub-16 femininos
15h00 Condeixa-Sangalhos Pavilhão Mun. Condeixa
Torneio Minibasquete
10h00 Torneio de Minis 10 Pavilhão Municipal Condeixa

FUTEBOL
I Liga
16h00 Académica-Nacional Estádio Cidade de Coimbra

Nacional de Seniores
15h00 Nogueirense-Casa Pia Estádio Santo António
15h00 Vit. Sernache-Naval Estádio Nuno Álvares Pereira
15h00 Pampilhosa-Mortágua Campo Carlos Duarte
15h00 Tourizense-Sp. pombal Parque Visconde do VInhal
15h00 Sourense-Ol. Hospital Campo Ant. C.Rodrigues
Nacional de Iniciados
11h00 Académica-Anadia Academia Dolce Vita
11h00 Lousanense-Naval Campo das Lapas (Moinhos)
Divisão de Honra AFC
15h00 Arganil-Vigor Campo Eduardo Ralha
15h00 Cova-Gala-Touring Campo do Cabedelo
15h00 Tocha-Carapinheirense Complexo Desp. Tocha
15h00 AAC/OAF-Febres Campo da Pedrulha
15h00 União FC-Penelense Campo da Feira Nova
15h00 AAC/SF-Ançã Estádio Universitário Coimbra
15h00 Lagares Beira-Eirense Complexo Lagares Beira
15h00 Pampilhosense-Condeixa Campo Pampilhosense
1.ª Divisão AFC
15h00 Sepins-Lousanense Complexo Desp. Cantanhede
15h00 Vinha Rainha-Ac. Gândaras Campo Vinha Rainha
15h00 Adémia-S. Mamede Campo Ramos de Carvalho
15h00 Moinhos-Marialvas Campo das Lapas
15h00 S. Silvestre-Ribeirense Campo dos Fundadores
15h00 Brasfemes-Pereira Campo de Mualdes
15h00 Poiares-Águias Estádio Rui Manuel Lima
15h00 Góis-Mocidade Campo Municipal de Góis
Distrital de Juvenis (Série A)
11h00 Góis-Poiares Campo Municipal Góis
11h00 Tourizense-COJA Campo Mauro Gama
11h00 União FC-Tabuense Campo da Feira Nova
11h00 Arganil-Lagares Beira Campo Eduardo Ralha

11h00 Arouce-Praia-Nogueirense Campo da Pégada
11h00 Pampilhosense-Lousanense Campo Pampilhosense
Distrital de Juvenis (Série B)
9h00 Condeixa A-Cernache Estádio Municipal Condeixa
9h00 Pedrulhense-Eirense Campo da Pedrulha
9h00 Esperança-Ribeirense Campo Eduardo Filipe
11h00 AAC/SF A-Naval A Campo Santa Cruz
11h00 U. Coimbra-Brasfemes Campo da Arregaça
11h00 Casaense-Vigor Complexo Desp. Casaense
Distrital de Juvenis (Série C)
11h00 Vinha Rainha-Cova-Gala Campo Vinha da Rainha
11h00 Maiorca-Marialvas Campo Casa Povo Maiorca
11h00 Touring-Febres Estádio Municipal Mira
11h00 Tocha-Carapinheirense Complexo Desp. Tocha
11h00 Ereira-Condeixa B Campo da Ereira
11h00 Sepins-AAC/SF B Campo Barreiros
Distrital de Iniciados (Série A)
9h00 AAC/OAF A-Cernache A Academia Dolce Vita
11h00 Ol. Hospital-AAC/SF A Est. Mun. Oliveira Hospital
11h00 Ac. Gândaras-Arganil Campo das Gândaras
11h00 COJA-Tourizense Parque Armando Dinis Cosme
11h00 Poiares-Mirandense Estádio Rui Manuel Lima
16h00 Tabuense-União FC Campo A. Costa Júnior
Distrital de Iniciados (Série B)
11h00 Vigor-Brasfemes Complexo Desp. Vigor
11h00 Condeixa-Casaense Estádio Mun. Condeixa
11h00 Pedrulhense-Eirense Campo da Pedrulha
11h00 Esperança-U. Coimbra Campo Eduardo Filipe
11h00 Souselas-AAC/OAF B Campo do Calvário
11h00 Cernache B-Penelense Campo Moita Santa
Distrital de Iniciados (Série C)
11h00 Povoense-AAC/SF C Estádio Mun. Cantanhede

11h00 Montemorense-Naval Campo das Lages
11h00 Sanjoanense-Ginásio Campo Capa Rota
11h00 Carapinheirense-Tocha Campo S. Pedro
11h00 Águias-Vateca Campo Lagoa Grande
11h00 Marialvas-Ereira Complexo Desp. Cantanhede

HÓQUEI EM PATINS
Nacional da 3.ª Divisão
18h00 Paço Rei-Académica Pavilhão Paço Rei
Nacional Feminino
17h00 Académica-Sanjoanense Pavilhão 1 Universitário
Nacional de Juniores Sub-20
17h00 HC Mealhada-HC Sintra Pavilhão Mun. Mealhada
Nacional de Iniciados
15h00 FC Porto-Académica Pavilhão Dragão Caixa
15h00 Carvalhos-HC Mealhada Pavilhão Carvalhos

PÓLO AQUÁTICO
Inter-Regional Sub-13
15h00 Oeiras-CNAC Piscina Abóboda

RÂGUEBI
Divisão de Honra
15h00 Académica-CDUP Estádio  Sérgio Conceição
Nacional da 1.ª Divisão
14h00 RC Lousã-Moita Estádio José Redondo
Nacional de Sub-18
12h30 Académica-Agronomia Estádio Universitário
15h30 Agrária-Moita Campo ESAC
Nacional de Sub-16
14h00 Agrária-Direito B Campo ESAC

Cartaz desportivo Hoje
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho venceu 
ontem em casa dos finlan-
deses do Käsipalloseura 
Riihimäen Cocks, por 27-
22, e entreabriu a ‘porta’ 
das meias-finais da Taça 
Challenge de andebol.

A formação portugue-
sa, treinada por Carlos 
Resende, que assinala da 
melhor forma o regresso 

esta época às competi-
ções europeias de clubes, 
atingiu o intervalo a ven-
cer por 14-10.

O ABC/UMinho até nem 
entrou muito bem na par-
tida mas, paulatinamente, 
foi acertando agulhas: pas-
sou a defender melhor e, 
sobretudo, contra-atacou 
com eficácia.

A vantagem ao interva-
lo era plenamente justifi-

cada e, no segundo tem-
po, os amarelos de Bra-
ga fizeram uma exibição 
(ainda mais) convin-
cente, tendo che-
gado a uma di-
ferença, a seu 
favor, claro, de 
oito golos.

Mas, nos úl-
timos 10 minu-
tos, Carlos Resende 
e os seus jogadores sen-

tiram que o jogo estava 
ganho e, por isso, abran-
daram o ritmo, até porque 

se segue, já na quar-
ta-feira, a parti-

da relativa aos 
quartos de fi-
nal do play-off 
do Nacional 

da I Divisão, 
com o Madeira 

SAD a visitar a ca-
pital do Minho.

O técnico dos academis-
tas aproveitou, na parte fi-
nal, para dar competição 
aos menos utilizados que, 
assim, adquiriram mais rit-
mo competitivo, tendo em 
vista os embates que se 
seguem (o ABC/UMinho 
está, ainda, em três frentes: 
campeonato, Taça de Por-
tugal e Taça Challenge).

O lateral-esquerdo João 
Pinto foi o melhor marca-

ABC/UMinho demolidor na Finlândia

No final do encontro, os jogadores aca-
demistas celebraram, mas não de forma 
efusiva, o triunfo, que abre boas perspetivas 
para o jogo da segunda mão, em Braga.

Os adeptos da turma finlandesa reco-
nheceram a superioridade da turma lusa 

e, num gesto de fair-play, aplaudiram os 
andebolistas do ABC/UMinho quando estes 
se encaminhavam para os balneários.

«Gostamos muito da cidade, com gente 
simpática e civilizada. É cativante jogar aqui, 
porque existem boas condições. Os adeptos 

sabem estar e reconhecer o mérito. Até nos 
aplaudiram no final. É um povo evoluído e 
gostamos de cá estar. Foi engraçado. Boas 
condições, infraestruturas excelentes e tudo 
confortável a nível  de logística. Correu tudo 
bem», contou Hugo Rocha.

Público aplaudiu turma lusa

Turma academista conquistou importante vitória na Finlândia

ABC/UMINHO

TURMA ACADEMISTA VENCEU O RIIHIMÄEN COCKS POR CINCO GOLOS E FEZ BELA EXIBIÇÃO

ADEPTOS DA EQUIPA FINLANDESA DEMONSTRARAM ENORME FAIR-PLAY

Comitiva do 
ABC/UMinho re-gressa hoje a Por-tugal e começa logo a preparar a rece-ção ao Madeira 

SAD 

Pavilhão Hyvink, Martintalo (Finlândia)

Árbitro:  Anatoliy Novikov e Ruslan 
Perepilitsy (Ucrânia)

Riihimäen 22
Rogenbaum, Tuominen (3), Moro-
zov, Buciuman (5), Voika (7), Jansson 
e Umovist; Ronnberg (1), Syrjala (1), 
Sjoman, Nenita (2), Krivchikov, Lepp 
(1) e Leikama (2)

Treinador: Kekki Kaj

ABC/UMinho 27
Humberto Gomes; Fábio Antunes (3),  
Hugo Rocha (4), Pedro Seabra, Diogo 
Branquinho (3), David Tavares (3), Ri-
cardo Pesqueira (1), Carlos Martins (1), 
Nuno Grilo (2), Nuno Rebelo (3), Bru-
no Dias, Tomás Albuquerque (2), João 
Pinto (5) e Gabriel Teca

Treinador: Carlos Resende

Ao intervalo: 10-14

dor da turma academista, 
com cinco golos, segui-
do por Hugo Rocha, com 
quatro.

A segunda mão disputa-
-se a 21 deste mês, pelas 
16h00, no Flávio Sá Leite.

Elementos do ABC/UMinho tiram uma “selfi e” no fi nal do jogo
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Comitiva 
minhota voa 
hoje para 
Portugal

O ABC/UMinho che-
gou a Helsínquia, 
capital da Finlândia, 
na sexta-feira, jogou 
ontem e, esta manhã, 
a comitiva lusa viaja, 
de autocarro, até ao 
Aeroporto de Helsín-
quia (uma viagem que 
demora cerca de 60 
minutos) e, aí, apanha 
o avião que trará os 
elementos da turma 
lusa até ao Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro.

Chegados a Portu-
gal, Carlos Resende 
dará uma folga curta 
aos seus jogadores 
e, amanhã, a equipa 
começa a preparar a 
receção ao Madeira 
SAD, aprazada para o 
Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, na capital do Minho, 
a partir das 21h00, em 
partida dos quartos de 
final do play-off que 
servirá para apurar o 
campeão.

«Fizemos uma boa exibição        
e ganhar fora é importante»

Carlos Resende estava satisfeito com a exibição do ABC/UMinho em terras fi nlandesas

PEDRO VIEIRA DA SILVA

Carlos Resende, técnico 
do ABC/UMinho, conver-
sou com o Diário do Mi-
nho poucos minutos após 
ter terminado o jogo em 
terras finlandesas, onde 
os academistas alcança-
ram uma saborosa e im-
portante vitória diante do  
Riihimäen Cocks, em par-
tida da primeira mão dos 
quartos de final da Taça 
Challenge.

«O início de jogo foi 
idêntico ao que tivemos 
com o Dukla de Praga, em 
Braga. As equipas estavam 
algo receosas, com dema-
siado respeito, mas depois, 
aos poucos, fomos impon-
do o nosso jogo e melho-
rando. Conhecíamos pou-
co do adversário, porque 
uma coisa é ver uns ví-

CARLOS RESENDE, TÉCNICO DO ABC/UMINHO JÁ PENSA NO JOGO COM MADEIRA SAD

«Controlámos bem o jogo»
HUGO ROCHA DESTACA BOM RENDIMENTO DEFENSIVO DOS MINHOTOS

O central Hugo Rocha, do ABC/UMinho, destacou o 
bom rendimento defensivo da equipa, sobretudo após 
um início de jogo menos conseguido.

«Não entrámos bem, de facto, não porque duvidámos 
do nosso valor, mas depois acertámos as marcações 
na defesa e sofremos poucos golos. Os contra-ataques 
começaram a sair e ao intervalo já vencíamos por qua-
tro. Na segunda parte controlámos o jogo, vencemos 
por cinco mas até podíamos ter marcado mais golos e 
saído do jogo com uma vantagem maior. Foi um jogo 
animado e engraçado», destacou.

A vantagem é boa, mas Hugo Rocha lembra que 
«nada está ganho».

«A diferença entre as duas equipas foi visível, mas 
ainda falta o jogo da segunda mão. Acredito que te-
mos capacidade para passar às meias-finais», vincou 
Hugo Rocha.

Guilherme Freitas, vice-presidente do ABC, disse que 
a turma minhota «até podia ter vencido por mais». 

«Ganhámos, mas podia ter sido melhor. Mas vencer 
fora é sempre bom e fizemos uma boa gestão», vincou 
o dirigente da turma academista.

deos e outra é estar den-
tro do jogo. Mas fizemos 
um bom jogo e acabámos 
por vencer por cinco, mas 
podiam ter sido mais, por-
que chegámos a estar com 

uma vantagem de oito. Mas 
foi muito bom, até porque 
deu para fazer alguma ges-
tão», destacou Carlos Re-
sende, lembrando a par-
tida que se segue, com o 

Madeira SAD, já na quar-
ta-feira, em Braga, relati-
va aos quartos de final do 
Nacional da I Divisão (os 
minhotos venceram o pri-
meiro jogo em terras ma-

O cartaz, original, diga-se, que promoveu o encontro

DR

DR

deirenses).
Vencer «é sempre bom», 

lembra o técnico dos mi-
nhotos, e se for fora de 
casa «ainda melhor».

«O resultado foi bom e as 
coisas correram dentro das 
expectativas que tínhamos. 
Ganhámos por cinco e po-
díamos até ter conseguido 
uma vantagem maior, mas 
fizemos uma boa gestão na 
segunda parte. Todos nós 
estávamos já a pensar no 
jogo com o Madeira SAD, 
na quarta-feira, em Braga, 
mas a nossa vitória nun-
ca esteve em causa. Ga-
nhar é bom e fora ainda 
melhor, mas ainda falta o 
jogo da segunda mão, em 
Braga. Mas saímos daqui 
satisfeitos com o resulta-
do e exibição», destacou 
o treinador do ABC/UMi-
nho, Carlos Resende.
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ABC venceu 
na Finlândia
e caminha 
para as “meias”

O ABC deu, ontem, um grande 
passo rumo às meias-finais da 
Taça Challenge, ao vencer, na 
Finlândia, por 27-22.

DESPORTO • PÁGINAS 25 E 26
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ABC venceu na Finlândia e caminha para as "meias"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Diário do Minho Online

URL:: http://diariodominho.pt/conteudos/57570

 
O ABC deu, ontem, um grande passo rumo às meias-finais da Taça Challenge, ao vencer, na Finlândia,
por 27-22.
 
 Desporto | 15 de Março de 2015
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A equipa feminina do Madeira SAD venceu
ontem o Colégio João de Barros por 27-22,
em jogo dos quartos de final da Taça de Por-
tugal de andebol e qualificou-se para a Final
Four que vai disputar-se nos próximos dias 28
e 29, em Loulé. Além das madeirenses, o Al-
canena qualificou-se ontem para as meias fi-
nais ao vencer o Alavarium por 25-22. Assim,
Madeira SAD e Alcanena juntam-se ao Maias-
tars na Final Four. Hoje é apurada a quarta

equipa que sairá do jogo entre o Passos Ma-
nuel e o Santa Joana, única equipa da 2.ª di-
visão ainda em prova. Na meia final, no dia 28,
o Madeira SAD vai defrontar o Maiastars, en-
quanto que o Alcanena mede forças com o
vencedor do jogo de hoje.O Masdeira SAD
que ostenta 16 Taças de Portugal, conqusitada
de forma consecutiva, está assim em exce-
lente posição para no final do mês erguer mais
um troféu e manter hegemonia na prova. 

SAD na Final -FourJM
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FUTEBOL
• I Liga, 25.ª jornada: Marítimo-
Sporting, às 17:00 nos Barreiros
(SportTV1); Académica-Nacional, às
16:00; Gil Vicente-Moreirense, às
16:00; Penafiel-Rio Ave, às 16:00;
FC Porto-Arouca, às 19:15
(SportTV1). • II Liga, 34.ª jornada:
Marítimo B-Oliveirense, às 11:00
em Santo António; União da Ma-
deira-Tondela, às 16:00 na Ribeira
Brava. • Liga Espanhola, 27.ª jor-
nada: Real Madrid-Levante, às
20:00 (SportTV2) • Campeonato
Nacional de Seniores / Série D, 5.ª
jornada da 2.ª fase: Camacha-Gou-
veia, às 16:00 na Camacha. • Cam-

peonato Nacional de Iniciados /
Zona Norte, 8.ª jornada: Rio Ave-
Marítimo, às 11:00 em Vila do
Conde. • Divisão Honra Regional,
15.ª jornada: Pontassolense-Cani-
çal (16:00); Câmara de Lobos-Ma-
chico (16:00).
AUTOMOBILISMO
• "Champion Challenge", no kartó-
dromo do Porto Santo. Hoje, 3.ª
etapa às 15:00, 4.ª etapa às 16:00
e prova espetáculo às 17:00. En-
trega de prémios pelas 17:30.
NATAÇÃO
• Campeonato da Madeira - Prima-
vera, a partir das 09:30 no Com-
plexo da Penteada.

JUDO
• Leonardo Azevedo integra sele-
ção nacional que participa na Taça
da Europa, em Coimbra.
ANDEBOL
• Campeonato da II Divisão, 24.ª
jornada: Sanjoanense-Marítimo, às
17:00 em São João da Madeira.
BASQUETEBOL
• Campeonato da I Divisão Femi-
nina, 20.ª jornada: Simecq-Marí-
timo, às 17:30. • Campeonato
Nacional em Cadeira de Rodas: Os
Especiais-APD-Lisboa, às 11:00 no
Pavilhão do CAB, na Nazaré.
AUTOMODELISMO
• 1.ª prova do Campeonato Regio-

nal ACMOS, nas escalas 1/10
Buggy e SCT, na pista da Cancela.
CANOAGEM
• Taça de Portugal de Tripulações
de Fundo, nas águas do Rio Douro,
dedicada às embarcações K2, K4,
C2 e C4, com a presença dos ma-
deirenses David Fernandes, Bruno
Afonso, Gonçalo Neves e Rodolfo
Neves(CNF) e Gonçalo Ornelas e
Leandro Sousa (ANCL).
PADEL
• O Ferraz TC organiza no Top Cen-
ter ao Caminho Velho da Chamorra
a 1.ª Etapa do Circuito de Padel.
TRAIL
• “IV Trail Ludens Machico - 20km”

e “Mini Trail Ludens Machico - 12
km” organizado pelo Ludens Clube
de Machico, com um total de 340
atletas inscritos, sendo 180 no Trail
de 20km e 160 no Mini trail de
12km. Entrega de prémios às
12:45.
TODO-O-TERRENO
• 1.ª Prova da 2.ª edição do Cam-
peonato Regional Trial Resistência
Madeira (CRTR), na pista dos La-
maceiros, na Santa do Porto Moniz:
Prologo entre as 11:00 e as 13:00 e
Corrida entre as 15:00 e as 17:00.
BOCCIA
• Os Especiais participam no cam-
peonato nacional, em Loulé.A

G
E
N
D
A
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MARÍTIMO PERDEU COM O AVANCA
EM JOGO DA 2.ª DIVISÃO DE ANDEBOL
A equipa de andebol do Marítimo perdeu ontem casa do
Avanca por 32-22, em jogo do Campeonato Nacional da
2.ªdivisão, zona Norte.
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Sporting e Benfica já estão apurados no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2015

Meio: Renascença Online

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=181395

 
15-03-2015 00:30
 
 ANDEBOL
 
 GRUPO A PLAY OFF Apur. 1-8
 
 Passos Manuel 26-36 FC Porto
 
 FC Porto - Passos Manuel 4ª feira dia 15 de Março às 20h
 
 Sporting Horta 23-31 Sporting
 
 Sporting 39-34 Sporting Horta
 
 SPORTING apurado para as meias finais, defronta o vencedor do ABC-Madeira SAD
 
 Madeira SAD 21-33 ABC
 
 ABC - Madeira SAD 4ª feira dia 18 de Março às 21h
 
 Águas Santas 24-35 Benfica
 
 Benfica 29-28 Àguas Santas após prolongamento
 
 BENFICA apurado para as meias finais, defronta o vencedor do FC Porto - Passos Manuel
 
 Melhores Marcadores
 
 1- Pedro Cruz (Águas Santas) 208 golos
 
 2- Pedro Portela (Sporting) 151
 
 3- Pedro Sequeira (Passos Manuel) 150
 
 4- Belone Moreira (Passos Manuel) 130
 
 5- Nuno Silva (Madeira SAD) 122
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ABC vence na Finlândia e fica perto das meias-finais da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Antena Minho.pt

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=75602

 
14-03-2015
 
 O ABC venceu hoje em casa dos finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks, por 27-22, e
entreabriu a 'porta' das meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 A formação portuguesa, treinada por Carlos Resende, que assinala da melhor forma o regresso esta
época às competições europeias de clubes, atingiu o intervalo a vencer por 14-10.
 
 João Pinto, com cinco golos, e Hugo Rocha, com quatro, foram os principais concretizadores da
equipa do ABC, que dentro de uma semana defende em Braga, no jogo da segunda mão, a vantagem
de cinco golos conquistada na Finlândia.
 
 No domingo, o Benfica também entra em jogo nos quartos de final da Taça Challenge, defrontando os
polacos do Azoty-Pulawy. O emparcelamento da Taça Challenge determinou que, caso as equipas
portugueses se mantenham em prova, só poderão se encontrar na final.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho já está na Fin-
lândia onde hoje, a partir das 14
horas portuguesas, defronta o
Käsipalloseura Riihimäen Cocks,
em jogo a contar para a primeira
mão dos quartos-de-final da Ta-
ça Challenge, competição em
que os bracarenses querem ga-
rantir o lugar na final para de-
pois lutarem pela vitória na
competição.

A longa viagem, que começou
na madrugada de ontem, correu
dentro da normalidade, não hou-
ve atrasos e a boa disposição,
apesar das longas horas, esteve
sempre presente, assim como a
confiança que reina no seio da
família academista na conquista
de uma vitória na eliminatória,
conquistando desde já o triunfo
na partida desta tarde.

A receber os bracarenses, tem-
po frio, mas soalheiro na capital
do país dos mil lagos. Seguiu-se
uma viagem de uma hora em di-
recção a Riihimäki, cidade do
sul do país que cobre uma área
de 125,38 km², dos quais 4,55
km² são água.

O jogo desta tarde é frente uma
equipa que neste momento ocu-
pa o quarto lugar da liga báltica
de andebol, a seis pontos do lí-
der, tendo averbado uma derrota,
na última partida realizada para
o campeonato, por 26-22, em ca-
sa do Polva Serviti, o actual pri-
meiro classificado.

Esta equipa finlandesa garantiu
o apuramento para os quartos-
-de-final da Taça Challenge de-
pois de ultrapassar os israelitas
do HC Holon nos oitavos-de-fi-
nal, tendo antes derrotado o
Samtredia da Geórgia.

Quanto à formação academis-

ta, em Braga ficaram apenas
dois jogadores, o guarda-redes
Emanuel Ribeiro e o pivot João
Gonçalves, sendo que o central
Pedro Seabra Marques, que du-
rante a semana esteve a braços
com uma gastroentrite, acabou
por viajar com a equipa e deve
mesmo ser opção para o treina-
dor Carlos Resende, tendo em
vista o jogo desta tarde.

Ontem, depois da viagem, a
equipa bracarense teve ainda
oportunidade para realizar um
pequeno treino, mais de desen-
torpecimento muscular dos atle-
tas e de adaptação às condições
do recinto de jogo, do que de
preparação para a partida.

Hoje, a partir das 16 horas lo-
cais (14 horas em Portugal), o
ABC/UMinho entra em acção
em busca do triunfo na primeira
mão dos quartos-de-final da Ta-
ça Challenge.

À procura de mais uma meia-final
ABC/UMINHO NA FINLÂNDIA para lutar pelo apuramento para as meias-finais da Taça Challenge. Confiança e esperança reinam
no seio da família academista que defronta, esta tarde (14 horas portuguesas), o Käsipalloseura Riihimäen Cocks.

DR

Comitiva do ABC/UMinho à chegada a Helsínquia, já com a sua guia e directora do clube adversário do jogo desta tarde, a partir das 14 horas portuguesas

Käsipalloseura Riihimäen Cocks
Fortes fisicamente, mas acessíveis
A equipa finlandesa apresenta ambições de conquistar um bom resultado
nestes quartos-de-final, procurando o triunfo caseiro para se colocar nu-
ma boa posição para vencer a eliminatória. No entanto, o próprio Carlos
Resende admitiu que, pelo que foi possível observar, é um adversário
perfeitamente acessível para os bracarenses.

§adversário“O plantel está motivadíssi-
mo. É para estes momentos
que nós trabalhamos e te-
mos agora oportunidade de
os quartos-de-final de todas
as competições em que es-
tamos inseridos e nesse sen-
tido, já garantimos que es-
tamos na meia-final da Taça,
já demos um passo impor-
tante para chegar às ‘meias’
do campeonato e agora, ape-
sar de jogarmos fora, que-
remos também dar um pas-
so importante para chegar
às meias-finais da Taça Cha-
llenge. Penso que o facto de
jogarmos primeiro fora de ca-
sa não vai ser importante.”

Tomás Albuquerque
(jogador ABC/UMinho)
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«É para estes momentos 
que trabalhamos»

Jogadores preparam-se para o treino em palco fi nlandês

LUÍS FILIPE SILVA

O cansaço provocado 
pela sucessão de jogos e 
viagens não se faz sentir 
no seio do plantel do ABC/
/UMinho. Tudo é ultrapas-
sado em nome da ambição 
dos atletas, técnicos e di-

rigentes. O ABC/UMinho 
está empenhado em dispu-
tar todas as frentes onde 
está envolvido e os bons 
resultados fazem esquecer 
o desgaste competitivo.

O central Tomás Albu-
querque salientou isso 
mesmo na conferência de 

imprensa feita em Braga 
antes da partida para a 
Finlândia.

«O plantel está motiva-
díssimo, pois é para es-
tes momentos que traba-
lhamos. Estamos na meia- 
-final da Taça de Portugal. 
Demos, na semana passa-

ABC/UMINHO

TOMÁS ALBUQUERQUE DIZ QUE O GRUPO ESTÁ MOTIVADÍSSIMO

O vice-presidente do ABC/UMinho, Guilherme Freitas, 
disse esperar «um jogo de dificuldade acrescida em 
relação à eliminatória passada, frente ao Dukla de Praga».

«A partir de certa altura, os jogos têm um grau de 
dificuldade cada vez maior, mas a equipa está preparada. 

Sabemos que se tem trabalhado afincadamente para 
trazer da Finlândia um bom resultado e vamos com 
esse espírito ganhador, como é timbre no ABC», disse 
o dirigente academista.

Da equipa finlandesa, Guilherme Freitas destacou os «10 
jogadores estrangeiros» o que «pressupõe bom nível».

Segunda mão no Sá Leite é boa notícia
O facto de a passagem às meias-finais poder ser selada 

no Pavilhão Flávio Sá Leite, deixa o vice-presidente do 
ABC/UMinho mais satisfeito.

«Quando a eliminatória se decide em pequenos porme-
nores, é sempre melhor jogar em casa a partida decisiva. 
Isso não invalida que procuremos um bom resultado 
fora para não termos tantas dificuldades em casa.

Mas sabemos que depois teremos o nosso público  
que é o oitavo jogador desta equipa», disse.

Guilherme Freitas: «Equipa está preparada»

da, um passo importante 
para estar na meia-final  
do campeonato, e agora, 
começamos a jogar fora 
e queremos dar também 
um passo importante para 
estarmos na meia-final da 
Taça Challenge»,começou 
por referir o jovem atleta 
do ABC/UMinho.

O central academista 
não acha benéfico iniciar 
a eliminatória fora. Para 
Tomás Albuquerque, tal 
como para o técnico Car-
los Resende, as contas po-
dem ser evitadas caso a 
equipa consiga vencer os 
dois jogos.

«Não sei até que ponto 
isso vai ser importante, 
mas o facto de podermos 
jogar a última partida em 
casa poderá ser importan-
te por jogarmos perante o 
nosso público.

O importante é conse-
guir um bom resultado 
neste primeiro jogo, e não 
olharmos ao facto de estar 
a jogar fora ou em casa», 
destacou.

ABC/UMINHO

Guilherme Freitas, vice do ABC (à direita), confi ante
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LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho joga hoje 
(14h00) na Finlândia, fren-
te ao Riihimäen Cocks, o 
desafio da primeira mão 
dos quartos de final da 
Taça Challenge.

A comitiva academista 
chegou, ontem, a Helsín-
quia, capital da Finlândia, 
e seguiu-se mais uma via-
gem  de cerca de 60 mi-
nutos até Riihimäki, cida-
de sede do adversário de 

hoje na Challenge.
Chegados a Riihimäki, 

os atletas do ABC fizeram 
um curto treino de adap-
tação ao pavilhão onde 
hoje joga parte do seu fu-
turo na competição. A se-
gunda mão será disputada 
no Flávio Sá Leite, na pró-
xima semana.

O sol marcou presen-
ça na receção à comiti-
va em  Helsínquia, mas a 
temperatura é fria, como 
era expectável nesta altu-

ra do ano.

14 andebolistas 
convocados

O técnico Carlos Re-
sende escalou 14 
atletas para a des-
locação ao país 
dos mil lagos.

De fora fi -
caram, apenas, 
João Gonçalves 
e Emanuel Ribeiro, 
terceiro guarda-redes, que 
vão sofrer em casa.

Seabra é opção 
O central Pedro Seabra, 

que trabalhou durante a se-
mana de forma limita-

da, devido a pro-
blemas com 

u m a  g a s -
troenterite, 
acabou por 
viajar para 

a Finlândia 
e, tudo o indi-

ca, está apto para 
ir hoje a jogo.

Os academistas apresen-

tam-se em terras finlan-
desas com a moral bem 
elevada. Ao sucesso obti-
do em termos internacio-
nais, bem patente na for-
ma como ultrapassou a 
formação checa do Dukla 
de Praga, o ABC/UMinho 
soma as boas performan-
ces internas que colocam a 
equipa bracarense na luta 
em todas as frentes possí-
veis (campeonato e Taça 
de Portugal).

O Riihimäen Cocks che-

ga pelo segundo ano conse-
cutivo aos quartos da Taça 
Challenge e na ronda pas-
sada deixou pelo caminho 
os israelitas do HC Holon.

A nível interno, o Riihi-
mäen Cocks ocupa o quar-
to lugar na Baltian Liga, 
campeonato finlandês de 
andebol.

Face a estes dados, o 
jogo desta tarde afigura-
-se com mais um teste de 
elevado grau de dificulda-
de às capacidades do ABC.

ABC/UMinho à conquista da Finlândia

O plantel do Riihimäen Cocks é uma verda-
deira multinacional. Para além dos atletas locais, 
a equipa possui ainda 10 jogadores estrangeiros, 
oriundos de países como Estónia, Roménia, Rússia 
e Moldávia.

Marius Aleksejev,  Antti Rogenbaum, Marius Lepp, 

Kristo Voika, todos da Estónia;  Kirill Morozov, da 
Rússia; Andrei Buciuman, Vitalie Nenita, todos da 
Roménia; Gehorge Safronil, da Moldávia e Yevgeniy 
Umovist e Mykhailo Krivchikov, ambos da Ucrânia, são 
as caras internacionais desta formação que conta ainda 
com mais 14 atletas finlandeses, ou seja, o técnico Kaj 

Kekki tem soluções de sobra para preparar a receção 
de hoje, ao ABC.

No site oficial, o treinador finlandês apelou ainda 
à presença dos adeptos no pavilhão para o apoio à 
equipa neste compromisso europeu. «Vocês são o 
oitavo jogador», pode ler-se.

Uma verdadeira multinacional

A comitiva do ABC/UMinho à chegada a terras fi nlandesas. A boa disposição reinou na viagem entre Portugal e a Finlândia

ABC/UMINHO

ACADEMISTAS JOGAM HOJE A 1.ª MÃO DOS QUARTOS DE FINAL DA TAÇA CHALLENGE

PLANTEL DO RIIHIMAEN COCKS TEM 10 ESTRANGEIROS NO SEU PLANTEL

O ABC/UMi-
nho procura, hoje (14h00), entrar da melhor maneira nos “quartos” da Taça 

Challenge
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ABC/UMinho 
joga na Finlândia
para a Challenge

DESPORTO • PÁGINAS 26 E 27
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ANDEBOL | Fermentões venceu este sábado (27-33) a AD Sanjoanense
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Guimarães TV - Guimarães TV Online

URL:: http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=22941:andebol-fermentoes-

venceu-este-sabado-27-33-a-ad-sanjoanense&catid=3:flash

 
Sábado, 14 Março, 2015, 20:08
 
 O Fermentões venceu este sábado a AD Sanjoanense, por 27-33, em jogo referente à 22ª jornada do
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Municipal de Travessas.
 
 Ao intervalo, a equipa orientada por José Vieira estava em vantagem (9-15), tendo acabado por
vencer pela diferença de 6 golos.
 
 Na próxima jornada, o Fermentões defronta o Boavista. O desafio está agendado para o dia 21 de
Março, pelas 17:30 horas, no Pavilhão Municipal Arquitecto Fernando Távora, em Guimarães.
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ABC adianta-se na Finlândia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4453583

 
Academistas venceram o Käsipalloseura Riihimäen Cocks ry, por 27-22
 
 Com João Paulo Pinto (cinco golos) e Hugo Rocha (quatro) em destaque, o ABC venceu este sábado o
Käsipalloseura Riihimäen Cocks ry, da Finlândia, por 27-22, em jogo da primeira mão dos quartos de
final da Taça Challenge de andebol.
 
 Os minhotos ficam agora com uma excelente vantagem de cinco golos para gerir na partida da
segunda mão, a jogar em Braga, no próximo sábado.
 
 Na mesma competição, o Benfica joga amanhã com o KS Azoty-Pulawy, da Polónia, às 17 horas
portuguesas.
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Sporting nas meias-finais do play-off - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4453741

 
Os leões venceram o Sporting da Horta, depois de já terem ganho no Faial.
 
 Depois do Benfica, que vai jogar com o vencedor da eliminatória entre o FC Porto e o Passos Manuel,
o Sporting é a segunda equipa a apurar-se para as meias-finais do play-off do Campeonato Nacional
de andebol, fase em que irá defrontar o vencedor do ABC-Madeira SAD.
 
 Os leões venceram este sábado o Sporting da Horta, por 39-34, conseguindo a segunda vitória depois
de já terem ganho também no Faial, por 23-31.
 
 O resultado de hoje não espelha as dificuldades que o conjunto de Frederico Santos sentiu, uma vez
que foi decidido apenas no prolongamento, após um empate a 28 golos nos 60 minutos.
 
 Sérgio Barros, que jogou na ponta-esquerda, e Pedro Portela, o ponta-direita, destacaram-se com
oito golos cada. Nelson Pina, dos açorianos, foi o melhor marcador da partida com 11 golos.
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Golo inacreditável na liga francesa (Vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/golo-inacreditavel-na-liga-francesa-video

 
Golo inacreditável na liga francesa (Vídeo)Modalidades | Modalidades O sempre espetacular Grégoire
Detrez Tem um minuto? É que nós temos um fantástico top com os melhores golos da jornada 18 da
liga francesa de andebol. Cinco golos fantásticos que, em comum, são reveladores de toda a classe
dos executantes. Começamos com uma assistência primorosa, concluída na ponta direita, num golo de
belo efeito. Segue-se uma "rosca" sublime de Fahrudin Melic, também da ponta direita. Já no pódio,
dois golos em jogadas aéreas extraordinárias. E no primeiro lugar do top (que é também o nosso
preferido), um momento de pura acrobacia de Grégoire Detrez que, de costas, em suspensão e dentro
da área, fulmina a baliza adversária. Que grande momento de andebol! Veja o vídeo e diga-nos: qual
o seu favorito? [embedded content] Artigos Relacionados
 
 14 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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Sporting vence Horta e avança para as semi-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/sporting-vence-horta-e-avanca-para-as-semi-finais

 
O Sporting recebeu e venceu o SC Horta, por 39-34, após dois prolongamentos, e apurou-se para as
meias-finais da decisiva fase de apuramento de campeão, do Andebol 1. O Sporting já tinha vencido
na deslocação à Horta, por 23-31, no primeiro jogo dos quartos-de-final e, na tarde deste sábado, no
segundo encontro da eliminatória, carimbou a passagem para as meias-finais. O Sporting aguarda,
agora, pelo desfecho da eliminatória que opõe o ABC de Braga ao Madeira SAD, com a equipa de
Braga em vantagem por 1-0. Como o marcador deixa antever, foi um jogo muito equilibrado e de
nervos. O Sporting entrou melhor e, ao intervalo, vencia por 15-12. No entanto, uma excelente
segunda parte da equipa açoriana, deixou os "leões" a temer pelo resultado. Mas, no final do jogo,
imperava uma igualdade, a 28 golos. Com a obrigatoriedade de se apurar um vencedor, o recurso foi
o prolongamento. Mas, novamente a igualdade a pontuar o encontro. Empate a quatro golos, no final
de mais dez minutos muito intensos. No segundo prolongamento, o Sporting acabou por fazer a
diferença e disparou no marcador, com um parcial de 7-2. Pedro Portela e Sérgio Barros destacaram-
se no ataque do Sporting, ao apontarem oito golos cada. Na equipa visitante, Nelson Pina, com onze
golos, e Yosdany Rios, com sete, estiveram em evidência, contribuindo para um jogo espetacular no
Multiusos de Odivelas. Encontro muito disputado. (Foto: Carlos Pedroso)
 
 14 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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Taça Challenge: ABC vence na Finlândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=936566

 
Jogo da primeira mão dos quartos de final O ABC venceu hoje em casa dos finlandeses do
Käsipalloseura Riihimäen Cocks, por 27-22, e entreabriu a porta das meias-finais da Taça Challenge. A
formação portuguesa, treinada por Carlos Resende, que assinala da melhor forma o regresso esta
época às competições europeias de clubes, atingiu o intervalo a vencer por 14-10. João Pinto, com
cinco golos, e Hugo Rocha, com quatro, foram os principais concretizadores da equipa do ABC, que
dentro de uma semana defende em Braga, no jogo da segunda mão, a vantagem de cinco golos
conquistada na Finlândia. No domingo, o Benfica também entra em jogo nos quartos de final da Taça
Challenge, defrontando os polacos do Azoty-Pulawy. O emparcelamento da Taça Challenge determinou
que, caso as equipas portugueses se mantenham em prova, só poderão se encontrar na final.
 
 , 14 março de 201516:32
 
Lusa Luís Vieira
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Sporting nas meias-finais do playoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=936594

 
Vitória (39-34) sobre o Sp. Horta O Sporting está apurado para as meias-finais do playoff do
Campeonato Nacional, depois de ter vencido o Sp. Horta (39-34), num jogo em que foram disputados
dois prolongamentos. No fim dos 60 minutos regulamentares, as duas equipas estavam empatadas a
28 golos, tendo sido obrigadas a jogar um prolongamento, findo o qual se registava nova igualdade,
desta vez 32-32. Foi no segundo prolongamento que os leões decidiram a eliminatória a seu favor,
com 39-34, depois de já terem vencido o primeiro confronto nos Açores (31-23). A equipa de Alvalade
defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória disputada entre ABC, de Braga, e Madeira SAD.
 
 
 , 14 março de 201519:47
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Cartão branco para o fair play
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Record Online Autores: José Lima

URL:: http://www.record.xl.pt/opiniao/interior.aspx?content_id=936445&author=JOS%C9%20LIMA

 
DESPORTO COM VALORES Por iniciativa da Confederação dos Árbitros e Juízes de Portugal (CAJAP), do
Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED/IPDJ) e com o apoio da Coca-Cola, foi apresentado na
quinta feira, no Museu do Desporto, o projeto-piloto Cartão Branco/fair play. A sua implementação
começa já neste fim de semana. Este cartão possibilitará aos árbitros reconhecer e recompensar as
atitudes e comportamentos eticamente relevantes por parte dos atletas, treinadores e dirigentes
envolvidos no jogo. É um cartão pedagógico que promove o fair play, numa altura em que os árbitros
e juízes sofrem com vários tipos de agressões, com futuras promessas de jovens árbitros a desistir
precocemente. Numa primeira fase, este cartão será aplicado em jogos dos escalões entre os 7 e os
15 anos nas modalidades de andebol, basquetebol, patinagem e futebol. Por outro lado, desejamos
que o árbitro seja um agente desportivo reconhecido pela positiva, como alguém que não só sanciona
mas que também promove o fair play. Trata-se de um recurso pedagógico a aplicar junto dos mais
jovens, com a intenção de influenciar os adultos e encarregados de educação no sentido de
respeitarem a figura do árbitro e de desenvolverem atitudes éticas louváveis. Valorizar a dimensão
positiva e educativa do desporto tem sido a matriz do PNED. Trata-se de um desafio permanente, em
que o apoio de todos é fundamental na mudança de hábitos e mentalidades a nível do desporto
português.
 
 , 14 março de 201500:23
 
JOSÉ LIMA/coordenador do PNED
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Caminhada solidária por Liliana Costa no dia do pai
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Rede Regional Online

URL:: http://www.rederegional.com/index.php/sociedades/11873-caminhada-solidaria-por-liliana-costa-no-dia-

do-pai

 
sábado, 14 março 2015
 
 Os pace.makers, grupo desportivo amador de Santarém ligado ao atletismo e pedestrianismo, vão
realizar uma caminhada solidária a favor de Liliana Costa, a funcionária da Câmara Municipal de
Santarém que lançou uma campanha para poder realizar tratamentos contra o cancro na Alemanha
 
 "Sabes o teu dia de amanhã?" é nome da iniciativa lançada pelos pace.makers, que se realiza a 19 de
março, dia do pai e feriado municipal em Santarém, às 21h20, com concentração marcada para a
Casa do Campino e um percurso que se estenderá pelas ruas da cidade.
 
 O grupo vai também estar presente nas Festas de S. José, que decorrem de 18 a 22 de março, com
uma banca para angariação de donativos para os tratamentos que a mulher ainda precisa de fazer.
 
 Recorde-se que Liliana Costa sofre de um tumor na coluna e no osso externo, e precisa de continuar
os seus tratamentos na Alemanha, que custam cerca de 6 mil euros cada um e não são
comparticipados pelo Estado português.
 
 No que se refere ao envolvimento em campanhas de solidariedade, os pace-makers já realizaram
uma recolha de alimentos para o Lar das Raparigas e famílias carenciadas da cidade, e ações de
angariação de comida de animais para a ASPA e material didático para crianças de Cabo Verde.
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ABC vence na Finlândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=812160&tm=46&layout=158&visual=49

 
14 Mar, 2015, 17:11
 
 O ABC venceu em casa dos finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks, por 27-22, e entreabriu a
'porta' das meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 A formação portuguesa, treinada por Carlos Resende, que assinala da melhor forma o regresso esta
época às competições europeias de clubes, atingiu o intervalo a vencer por 14-10.
 
 João Pinto, com cinco golos, e Hugo Rocha, com quatro, foram os principais concretizadores da
equipa do ABC, que dentro de uma semana defende em Braga, no jogo da segunda mão, a vantagem
de cinco golos conquistada na Finlândia.
 
 No domingo, o Benfica também entra em jogo nos quartos de final da Taça Challenge, defrontando os
polacos do Azoty-Pulawy. O emparcelamento da Taça Challenge determinou que, caso as equipas
portugueses se mantenham em prova, só poderão se encontrar na final.
 
RTP com Lusa
 
 

Página 46



A47

ABC mais perto das meias-finais da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/14/abc-vence-na-finlandia-e-fica-perto-das-meias-finais-

da-taca-challenge-de-andebol

 
ABC venceu o Käsipalloseura Riihimäen Cocks por 27-22
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC venceu hoje em casa dos finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks, por 27-22, e
entreabriu a 'porta' das meias-finais da Taça Challenge de andebol.
 
 A formação portuguesa, treinada por Carlos Resende, que assinala da melhor forma o regresso esta
época às competições europeias de clubes, atingiu o intervalo a vencer por 14-10.
 
 João Pinto, com cinco golos, e Hugo Rocha, com quatro, foram os principais concretizadores da
equipa do ABC, que dentro de uma semana defende em Braga, no jogo da segunda mão, a vantagem
de cinco golos conquistada na Finlândia.
 
 No domingo, o Benfica também entra em jogo nos quartos de final da Taça Challenge, defrontando os
polacos do Azoty-Pulawy. O emparcelamento da Taça Challenge determinou que, caso as equipas
portugueses se mantenham em prova, só poderão se encontrar na final.
 
 14-03-2015 16:45Vitória na Finlândia permite aos minhotos ficar mais perto das meias-finais da Taça
Challenge de andebol.
 
 

Página 47



A48

Sporting nas meias-finais do playoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_nas_meias_finais_do_playoff.html

 
19:47 . Record Por Record O Sporting está apurado para as meias-finais do playoff do Campeonato
Nacional, depois de ter vencido o Sp. Horta (39-34), num jogo em que foram disputados dois
prolongamentos.No fim dos 60 minutos regulamentares, as duas equipas estavam empatadas a 28
golos, tendo sido obrigadas a jogar um prolongamento, findo o qual se registava nova igualdade,
desta vez 32-32. Foi no segundo prolongamento que os leões decidiram a eliminatória a seu favor,
com 39-34, depois de já terem vencido o primeiro confronto nos Açores (31-23).A equipa de Alvalade
defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória disputada entre ABC, de Braga, e Madeira SAD.
 
 
 Leões ganharam eliminatória com dois prolongamentos no segundo jogo...
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Taça Challenge: ABC vence na Finlândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_abc_vence_na_finlandia.html

 
16:32 . Record Por Lusa - Record O ABC venceu hoje em casa dos finlandeses do Käsipalloseura
Riihimäen Cocks, por 27-22, e entreabriu a porta das meias-finais da Taça Challenge.A formação
portuguesa, treinada por Carlos Resende, que assinala da melhor forma o regresso esta época às
competições europeias de clubes, atingiu o intervalo a vencer por 14-10.João Pinto, com cinco golos, e
Hugo Rocha, com quatro, foram os principais concretizadores da equipa do ABC, que dentro de uma
semana defende em Braga, no jogo da segunda mão, a vantagem de cinco golos conquistada na
Finlândia.No domingo, o Benfica também entra em jogo nos quartos de final da Taça Challenge,
defrontando os polacos do Azoty-Pulawy. O emparcelamento da Taça Challenge determinou que, caso
as equipas portugueses se mantenham em prova, só poderão encontrar-se na final.
 
 Equipa treinada por Carlos Resende fica assim mais perto de alcançar as meias-finais da prova
europeia...
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Cartão branco para o fair play
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00:23 . Record Por JOSÉ LIMA/coordenador do PNED - Record Por iniciativa da Confederação dos
Árbitros e Juízes de Portugal (CAJAP), do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED/IPDJ) e com o
apoio da Coca-Cola, foi apresentado na quinta feira, no Museu do Desporto, o projeto-piloto Cartão
Branco/fair play. A sua implementação começa já neste fim de semana. Este cartão possibilitará aos
árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e comportamentos eticamente relevantes por parte dos
atletas, treinadores e dirigentes envolvidos no jogo.É um cartão pedagógico que promove o fair play,
numa altura em que os árbitros e juízes sofrem com vários tipos de agressões, com futuras promessas
de jovens árbitros a desistir precocemente. Numa primeira fase, este cartão será aplicado em jogos
dos escalões entre os 7 e os 15 anos nas modalidades de andebol, basquetebol, patinagem e futebol.
Por outro lado, desejamos que o árbitro seja um agente desportivo reconhecido pela positiva, como
alguém que não só sanciona mas que também promove o fair play. Trata-se de um recurso
pedagógico a aplicar junto dos mais jovens, com a intenção de influenciar os adultos e encarregados
de educação no sentido de respeitarem a figura do árbitro e de desenvolverem atitudes éticas
louváveis. Valorizar a dimensão positiva e educativa do desporto tem sido a matriz do PNED. Trata-se
de um desafio permanente, em que o apoio de todos é fundamental na mudança de hábitos e
mentalidades a nível do desporto português.
 
 Trata-se de um recurso pedagógico a aplicar junto dos mais jovens...
 
 

Página 50



A51

ANDEBOL: Vela de Tavira vence em Almada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2015

Meio: Barlavento.pt

URL:: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=63364

 
Desporto
 
 Vela Tavira - Andebol
 
 No Campeonato Nacional da 2ª Divisão, 1ª fase, zona Sul, de Seniores masculinos, o Vela de Tavira
visitou o Almada, onde foi vencer por 25-27.
 
 A 21ª jornada fechou com os encontros, Sportivo de Loures 22 - Benfica \"B\" 27, Benavente 24 -
Boa Hora 22, Samora Correia 24 - Sismaria 31, Vitória de Setúbal 28 - Ílhavo 19, Marienses 19 - Liceu
Camões 22 e Torrense 27 - Alto do Moinho 21.
 
 O Boa Hora lidera a classificação com 57 pontos, enquanto os algarvios ocupam o 14º lugar, com 27.
 
 A próxima jornada, a 22ª, realiza-se no sábado, dia 14, e o Vela de Tavira recebe o Vitória de
Setúbal. No mesmo dia, disputam-se os jogos, Boa Hora-Sportivo de Loures, Ílhavo-Benavente,
Sismaria-Almada, Alto do Moinho-Samora Correia e Torrense-Marienses. Esta sexta-feira 13, jogam
Benfica \"B\"-Liceu Camões.
 
 Nacional de Seniores femininos da 2ª divisão
 
 Vela de Tavira continua a liderar com Santa Joana
 
 Para a fase final do nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, realizou-se a 3ª jornada, com o
Vela de Tavira a visitar a A.D. Canelas e a vencer por 28-24, os encontros, Sociedade 1º de Maio 24 -
Académico 22, São Félix da Marinha 25 - A.A. Espinho 23 e Assomada 26 - Santa Joana 29, fecharam
a jornada.
 
 A prova é liderada por Vela de Tavira e Santa Joana, com 9 pontos.
 
 A 4ª jornada tem, no próximo dia 14, o Vela de Tavira a receber o São Félix da Marinha, assim como
o jogo, Académico-A.A. Espinho, no dia 21, efetuam-se os encontros, Sociedade 1º de Maio-Assomada
e Santa Joana-A.D. Canelas.
 
 Nacional da 1ª divisão de Juvenis masculinos
 
 Lagoa A.C. lidera, Vela de Tavira é 4º
 
 Realizou-se a 3ª jornada da 2ª fase-Grupo B-Zona 4, do nacional de Juvenis masculinos da 1ª
divisão, com o Lagoa A.C. a visitar o Torrense e a perder por 26-24, o Vela de Tavira deslocou-se à
Cova da Piedade, para defrontar o Ginásio do Sul, tendo vencido por 36-26, encerrando a jornada com
o jogo, Belenenses 24 - Passos Manuel 19, de folga ficou o Mafra.
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 O Lagoa A.C. lidera com 24 pontos, o Vela de Tavira ocupa o 4º posto, com 20.
 
 A 4ª jornada, marcada para o próximo dia 14, tem o Lagoa A.C. a receber o Ginásio do Sul e o Vela
de Tavira a ter a visita do Belenenses, o jogo Mafra-Torrense, encerra a jornada, com o Passos Manuel
a ficar de folga.
 
 Nacionais de Juvenis e Iniciados femininos
 
 Lagoa A.C. em 2º lugar nas duas provas
 
 No nacional de Juvenis femininos, 2ª fase, Zona 3, a 3ª jornada teve o Lagoa A.C. a visitar o Porto
Salvo e a vencer por 25-22, os jogos Quinta Nova 26 - JAC-Alcanena 29 e Porto Alto 25 - Associação
20 Kms de Almeirim 28, encerraram a jornada.
 
 Lidera a prova o JAC-Alcanena, com 9 pontos, já o Lagoa A. C. é 2º, com 7.
 
 Na 4ª jornada, no próximo dia 14, o Lagoa A.C. recebe o Porto Alto, os jogos Quinta Nova-Porto
Salvo e JAC-Alcanena-Associação 20 Kms de Almeirim, encerram a jornada.
 
 Nos Iniciados, 2ª fase, Zona 3, na 3ª jornada, o Lagoa A.C. visitou o Juve Lis e perdeu por 32-16, os
encontros A.E.D. Fuas Roupinho 17 - JAC-Alcanena 36 e Porto Alto 19 - Porto Salvo 18, encerraram a
jornada.
 
 A prova é liderada pelo Juve Lis, com 9 pontos, o Lagoa A.C. está no 2º lugar, com 7.
 
 A 4ª jornada está marcada para dia 15, com o Lagoa A.C. a visitar o JAC-Alcanena, os encontros
A.E.D. Fuas Roupinho-Porto Alto e Porto Salvo-Juve Lis, encerram a jornada.
 
 Distritais de Infantis masculinos e femininos
 
 Continuam a decorrer os Campeonatos Distritais de Infantis, em masculinos e femininos, organizados
pela Associação de Andebol do Algarve.
 
 Na prova masculina, a 5ª jornada teve os jogos, Costa Doiro 41 - Casa da Cultura de Loulé 7, Vela de
Tavira 44 - Naútico do Guadiana 14 e C.D.C. Albufeira 24 - Lagoa A.C. 30.
 
 O Vela de Tavira é líder, com 15 pontos.
 
 No próximo dia 14, realiza-se o jogo Costa Doiro-Vela de Tavira, a 6ª jornada fecha, no dia seguinte,
com os encontros, Naútico do Guadiana-Lagoa A.C. e C.D.C. Albufeira-Casa da Cultura de Loulé.
 
 Na prova feminina, a 6ª jornada tem, no dia 14, o encontro, Lagoa A.C.-Vela de Tavira, no dia
seguinte, realiza-se a partida C.D.C. Albufeira-Cautchú. O Gil Eanes folga nesta ronda.
 
 A prova é liderada pelo Lagoa A. C., com 12 pontos.
 
 13 de Março de 2015 | 15:40
 
 barlavento
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CCS

Tomás Albuquerque e Carlos Resende fizeram a antevisão do jogo de amanhã frente aos finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Com uma longa viagem durante
o dia de hoje em direcção à Fin-
lândia, o ABC/UMinho chega a
Riihimäki onde amanhã, pelas
16 horas locais (14 horas portu-
guesas) defronta a equipa local,
o Käsipalloseura Riihimäen
Cocks, em partida relativa à pri-
meira mão dos quartos-de-final
da Taça Challenge.

Depois das duas vitórias sobre
o Dukla Praga na eliminatória
anterior, os academistas procu-
ram agora o apuramento para as
meias-finais e acreditam, pelo
que conhecem do adversário,
que as possibilidades de seguir

em frente na prova são elevadas.
“Pelo que conseguimos obser-

var do adversário, parece ser
uma equipa muito alta, que nor-
malmente actua sempre no 6x0.
Diria que o andebol que prati-
cam não é tão rápido quanto o
nosso e parece-me mais seme-
lhante ao que se praticava há uns
anos atrás. Uma equipa algo pe-
sada e, pelo que vimos, chegá-
mos à conclusão que temos mui-
tas possibilidades e diria até que
somos os favoritos na eliminató-
ria, o que é muito bom”, consi-
derou o treinador Carlos Resen-
de, acrescentando ainda que
apesar dos finlandeses parece-
rem mais fortes fisicamente, o
ABC tem armas para contrariar

esse aspecto: “esperamos que a
componente física deles não te-
nha grande influência. Obvia-
mente que se vão tentar sobrepor
a nível físico, mas nós vamos
procurar ter uma velocidade em
campo de forma a que o aspecto
técnico-táctico seja valorizado”.

Quanto ao ambiente esperado
no pavilhão, Resende espera o
típico: “estamos à espera de um
ambiente típico do que se vê no
Norte da Europa, como tivemos
em Praga, na República Checa,
ou seja, quer estejam a perder,
ganhar ou empatar as pessoas
vão aplaudir. Se fizermos uma
jogada bonita sabemos que vão
também aplaudir e nesse aspecto
é um ambiente simpático”.

“Vamos procurar impor
o nosso jogo e vencer”
NA FINLÂNDIA, nos quartos-de-final da Taça Challenge, o ABC/UMinho pro-
cura vencer o Käsipalloseura Riihimäen Cocks nos dois jogos da eliminatória.
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«Resultado perfeito 
é... vencer»

Tomás Albuquerque e Carlos Resende fi zeram a antevisão à partida.

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho joga 
amanhã (14h00) na Fin-
lândia frente ao Käsipallo-
seura Riihimäen Cocks, 
a contar para a primeira 
mão dos quartos de final 
da Taça Challenge. 

E o técnico Carlos Re-
sende chama para os aca-
demistas o favoritismo na 
eliminatória, tendo em 
conta o estilo de jogo da 

equipa nórdica.
«Esta equipa finlandesa 

é muito alta, que normal-
mente atua em 6x0.

O andebol que praticam 
não é um andebol tão rá-
pido como o nosso, mas 
sim mais semelhante aque-
le que se praticava há uns 
anos e é uma equipa algo 
pesada.

Chegamos à conclusão 
de que temos muitas pos-
sibilidades e somos os fa-

voritos nesta eliminató-
ria», começou por referir.

Para este jogo, a priori-
dade é evitar que a equipa 
finlandesa imponha dentro 
das quatro linhas o seu es-
tilo de jogo. «Vamos pro-
curar que o aspeto tecni-
co-táctico seja valoriza-
do», destacou o técnico 
do ABC/UMinho.

Questionado sobre qual 
seria um bom resultado na 
Finlândia, Carlos Resende 

LUÍS FILIPE SILVA

ABC partiu 
hoje de madru-
gada rumo à Finlândia onde joga amanhã frente ao Riihimaen 

Cocks

ABC JOGA AMANHÃ NA FINLÂNDIA PARA A CHALLENGE

foi peremtório. «Perfeito 
são duas vitórias. Com 
esses resultados, qual-
quer equipa passa e esse 
é o nosso objetivo. Assim 
não precisámos de andar 
a fazer contas. Vencendo 

la e cá, passamos», 
realçou.

Para o técnico 
dos academistas, 
o plantel do ABC/
UMinho está «no 

melhor momento 
possível».

 «A direção fez um 
grande trabalho nas férias 
e conseguiu dois jogado-
res para cada posição», 
frisou. E o desgaste pro-
vocado pela sobrecarga 
de jogos e viagens é algo 
que para Carlos Resende 
tem que ser visto de um 
prisma positivo.

«Isto era o que nós que-
ríamos. Quem corre por 
gosto não cansa e é com 
este espírito que vamos 
encarar estes desafios».
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• ABC a caminho da Finlândia
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Grupo Desportivo dos Biscoitos e 
Sporting Clube da Horta defron-
tam-se este fim de semana, em jor-
nada dupla, no pavilhão dos Biscoi-
tos, em desafios do Grupo “A” do 
Campeonato Regional de Andebol, 
escalão de iniciados masculinos. 
Amanhã, sábado, o prélio arranca 
às 18:00, ao passo que, no domin-
go, as equipas medem forças a par-
tir das 10:30. O evento é uma orga-
nização da União das Associações 
de Andebol dos Açores.

aNDEBOL

Regional de iniciados 
no pavilhão dos Biscoitos
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Wilson Davyes no "best of de roscas" em França (Vídeo)
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Wilson Davyes no "best of de roscas" em França (Vídeo)Modalidades | Modalidades O central
português Wilson Davyes Num resumo fantástico, a Liga Nacional de Andebol francesa elegeu os
melhores golos, em "rosca", da época. E para abrir as hostes, um excepcional golo do internacional
português Wilson Davyes, ao serviço do Nantes. A este, seguem-se nove golos de extrema classe, que
abrilhantaram as 18 jornadas do campeonato gaulês. A única dificuldade é escolher o melhor golo de
um belíssimo top-10. Alguém arrisca um "vencedor"? [embedded content] Artigos Relacionados
 
 13 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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O ABC de Braga já está na Finlândia, a descansar da longa viagem, e com o pensamento no jogo da
primeira-mão dos quartos-de-final da Taça Challenge. A equipa bracarense defronta neste Sábado,
pelas 14h00 portuguesas, o Riihimäen Cocks, equipa finlandesa com pouca tradição europeia mas já
com uma excelente prestação nesta época. Para já, igualaram a melhor campanha de sempre, que
data da época passada, quando chegaram também aos quartos-de-final desta Taça Challenge, onde
estão a participar pela terceira vez. Nesta edição da prova, o grande registo vai para a veia goleadora.
Na terceira ronda eliminaram o Samtredia, da Geórgia, após vencerem os dois encontros, por 38-26 e
25-41. E, nos oitavos-de-final, dupla vitória folgada sobre o HC Holon, de Israel, por 40-24 e 28-35. É
uma equipa com dez estrangeiros (estonianos, russos, ucranianos, romenos e macedónios) e que tem
nos laterais-direitos Kristo Voika (Estónia) e Vitalie Nenita (Macedónia), e no central Andrei Buciuman
(Roménia) as principais figuras da equipa. Nada que pareça escapar ao treinador Carlos Resende, que
adianta tratar-se de "uma equipa muito alta, mas não são tão rápidos" como o ABC, considerando
mesmo que o adversário pratica um andebol "semelhante àquele que se praticava há alguns anos".
Para o treinador academista, o ABC "tem muitas possibilidades" de passar a eliminatória e acredita
que a sua equipa é "favorita" para esta primeira partida, apesar do encontro ser fora de portas, algo
que não assusta. "Regra geral, nestes países, o ambiente é relativamente simpático", sentenciou
Resende. Para Tomás Albuquerque, este encontro é encarado com a mesma calma com que conclui os
livres de sete metros do ABC de Braga. O jovem atleta assume que o "plantel está motivadíssimo",
unido por um objetivo: "conquistar duas vitórias, uma na Finlândia e outra em Portugal, no mítico
Flávio Sá Leite".
 
 13 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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Situação é “comum” no andebol feminino

Colégio João de Barros avança
com queixas-crime por racismo

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� O Colégio João de Barros pro-
mete avançar para os tribunais
civis depois de no final da sema-
na passada terem sido divulga-
dos os castigos relativos ao jogo
entre o Alpendorada e o clube das
Meirinhas, disputado a 31 de Ja-
neiro último. É que segundo os
seus responsáveis, a jogadora que
durante toda a partida foi alvo de
comentários racistas vindos da
bancada e de agressões aquando
da invasão de campo que então
ocorreu, acabou por ser a mais
penalizada, tendo de cumprir seis
jogos de castigo.

Pode um jogo de andebol que
acabou com esclarecedores oito
golos de diferença ter tido invasão
de campo e agressões a atletas e
dirigentes a 34 segundos do fim?
A lógica diria que não, mas como
a lógica, no desporto, é uma bata-
ta, este cenário foi real, duro e cru,
na partida do Colégio João de Bar-
ros do passado dia 31 de Janeiro, a
contar para a 1.ª Divisão feminina,
em Alpendorada, Marco de Cana-
veses.

Segundo Álvaro Filipe André,
treinador do João de Barros, os es-
pectadores da equipa da casa fi-
zeram ao longo do jogo vários co-
mentários racistas para três atletas
da sua equipa, concretamente Fá-
tima Suaré, Natalina Melo e Ma-
riama Sanó. No entanto, a confu-
são maior surgiu quando, no últi-
mo minuto de uma partida sem
história, uma jogadora da casa
terá agredido a atleta visitante
Fátima Suaré, que reagiu e em-
purrou a adversária.

A partir daí foi o caos, com a en-
trada em campo de vários espec-
tadores, que acabaram por agredir
Álvaro Filipe André e a atleta Ma-
riama Sanó, que mais tarde teve de

ser observada no hospital de Gaia.
“Foi uma batalha campal”, contou
o director ao JORNAL DE LEIRIA.
“Chamámos a Polícia, os ânimos
foram acalmando e quando a for-
ça policial chegou foram jogados
os 34 segundos que faltavam.”

Os castigos relativos a essa par-
tida saíram na sexta-feira e, sur-
presa das surpresas para o clube de
Meirinhas, a mais castigada, com
seis jogos de suspensão, foi Ma-
riama Sanó, alegadamente por ter
agredido espectadores. “Sentimos
uma grande injustiça. Ela é que le-
vou um soco no pescoço e o di-
rector de campo não permitiu que
o agressor fosse identificado”, re-
latou o dirigente. Já o Alpendora-
da enfrenta um processo discipli-
nar e tem, a partir da agora, de ter
forças policiais presentes nas par-
tidas que disputa em casa, uma si-
tuação que também já tinha ocor-
rido em 2010.

O Colégio João de Barros não
quer que este processo fique por
aqui. Diz que os vídeos enviados
para a federação pelo Alpendora-
da apresentam “cortes notórios
de modo a camuflar factos ób-
vios”. “Além das queixas-crime
contra desconhecidos que serão
apresentadas, vamos até às últi-
mas consequências para o apura-
mento da justiça, quer cível, quer
desportiva. Foi já pedida uma reu-
nião com o Conselho de Discipli-
na da Federação de Andebol de
Portugal, pois temos consciência
de que não estão na posse de todas
as provas factuais.”

Actos de racismo no andebol
feminino em Portugal é algo que,
assegura o técnico, tem vindo a ser
comum. “Já aconteceu em vários
pavilhões e vindo das pessoas
mais surpreendentes”, sublinha
Álvaro Filipe André. “É uma si-
tuação que tarda em desaparecer
dos campos deste País.”

Mariama Sanó com colegas do Colégio João de Barros

ANTÓNIO OLIVEIRA FOTOGRAFIA
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Desporto

Atleta do Colégio
João de Barros
alvo de racismo 
e agressão física
Pág. 31
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O Clube Atlético de
Molelos organizou recen-
temente durante uma tar-
de de domingo no piso sin-
tético do complexo
desportivo do Vale da Pata
em Molelos a primeira
concentração de bambis.

Estiveram presentes

nesta concentração cerca
de 100 crianças na moda-
lidade do andebol
distribuidas pelas vários
conjuntos: A equipa 1 - CA
Molelos 1, equipa 2 - CA
Molelos 2, equipa 3 - CB
Mortágua 1, equipa 4 - CB
Mortágua 2, equipa 5 -

ADEF Carregal do Sal
Equipa 6 - ACR Os Mel-
ros, equipa 7 - Académico
Viseu FC e a equipa 8 –
APAESUL. A esta alegria
manifestada no sintético
juntou-se a presença de
muitos pais nas bancadas
para assisitir ao diverti-

mento desportivo dos
seus filhos.

Este tipo de iniciativas
costumam ser organiza-
das dentro dos pavilhões
mas o bom tempo e ex-
traordinárias condições
destas instalações
desportivas permitiram
realizar esta atividade ao
ar livre. Para que este
evento fosse possível o

Clube Atlético de Molelos
contou com o apoio do
Municipio de Tondela e da
Academia de Futebol “Os
“Galfarritos” que empres-
taram algum material
desportivo.

Estiveram presentes
alguns representantes da
modalidade como o técni-
co da Associação de
Andebol de Viseu, Nicolai

Bodorov e o Presidente
da Associação de Andebol
de Viseu, Joaquim Esca-
da que manifestou assim
o apoio do organismo que
dirige.

No final foi feito um
convívio com lanche entre 
pais e atletas e diretores
do Clube Atletico de
Molelos.

ARMÉNIO PEREIRA

Crianças protagonizaram festa de andebol
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taça challenge

Benfica e ABC 
já conhecem 
adversários

O Benfica vai defrontar os pola-
cos do KS Azoty-Pulawy e o ABC os 
finlandeses do Käsipalloseura Rii-
himäen Cocks nos quartos de final 
da Taça Challenge de andebol, de 
acordo com o sorteio realizado em 
Viena, na Áustria.

A formação ‘encarnada’ tem 
como adversário um dos semifi-
nalistas da edição de 2013/14 da 
Taça Challenge, enquanto a braca-
rense irá medir forças com o con-
junto finlandês que surpreendeu ao 
atingir os quartos de final da mes-
ma prova.

O ABC, finalista vencido da Liga 
dos Campeões em 1994, regressou 
esta temporada às competições eu-
ropeias, após um interregno que 
remontava à época de 2010/11, 
enquanto o Benfica procura na pre-
sente edição repetir a presença na 
final alcançada em 2011.

Os jogos da primeira mão estão 
previstos para 14 ou 15 de março e 
os da segunda a 21 ou 22 do mes-
mo mês, sendo que tanto o Benfi-
ca como o ABC iniciam a elimina-
tória a jogar fora.

As meias-finais da Taça Chal-
lenge foram igualmente sorteadas 
na sede da Federação Europeia de 
Andebol (EHF), em Viena, sendo 
que, caso ambas as equipas portu-
gueses se apurem, não se defron-
tarão. As meias-finais decorrerão a 
11 ou 12 de abril, primeira mão, 
e a 18 ou 19 do mesmo mês, se-
gunda mão.

A formação ‘encarna-
da’ tem como adver-
sário um dos semi-
finalistas da edição 
de 2013/14 da Taça 
Challenge.
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Final Four da Taça de Portugal de Seniores 
Masculinos e Femininos em Loulé

O sorteio realizado 
esta quinta-feira, 5 de 
março, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho 
de Loulé ditou os en-
contros ABC-Sporting 
e Benfica-FC Porto na 
meia-final da Final Four 
da Taça de Portugal Fi-
delidade Seniores Mas-
culinos em Andebol, 
que se disputa este ano 
no Pavilhão Desportivo 
Municipal de Loulé, no 
dia 28 de março.
Em simultâneo, e à semelhança do que aconteceu 

nos últimos dois anos, realiza-se a Final Four da Taça 
de Portugal Multicare Seniores Femininos, com os 
jogos entre o vencedor do Colégio João Barros/Ma-
deira SAD (a realizar no dia 14 de março) e a Maias-
tars e o vencedor do Jac-Alcanena/Alavarium (a re-
alizar também no dia 14 de março) e o vencedor do 
Passos Manuel/Stª Joana (a realizar no dia 15 de mar-
ço).

Numa prova que terá uma enorme cobertura da Co-
municação Social, as quatro meias-finais disputam-
-se no sábado, 28 de março, e as duas finais no dia 
seguinte, domingo, 29 de março. Todos os jogos po-
dem ser vistos em direto pela Andebol TV e uma das 
meias-finais masculina (a definir) e a final feminina 
e masculina têm transmissão em direto n’A Bola TV.

Para este fim-de-semana está previsto também um 
Torneio de Minis e uma “Clinic” destinada a treina-
dores que reunirá cerca de 40 participantes, numa or-
ganização conjunta com a Associação de Andebol do 
Algarve.

Refira-se que as receitas de bilheteiras arrecadadas 
irão apoiar as várias instituições particulares de soli-
dariedade social do Concelho.

Os preços dos bilhetes e horários dos jogos serão 
anunciados em breve.

Durante a cerimónia do sorteio o presidente da Fe-
deração de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, ga-
rantiu que esta final trará “muito e bom andebol a 
Loulé”. Por outro lado, considerou que esta será uma 
oportunidade para que muitas pessoas possam vir a 
Loulé para ver os jogos mas também “desfrutar das 
excelentes qualidades deste Município”.  

 “É com muito agrado que a Final Four se associa à 
Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015. Enriquece 
a nossa modalidade o facto desta prova ser acolhida 
por um dos municípios que lidera o desporto na Eu-

ropa ao longo deste ano. Mas queremos também dar 
o nosso contributo para o seu sucesso”, considerou 
este responsável federativo.

Por seu turno, Vítor Aleixo, presidente da Câmara 
Municipal de Loulé, referiu ser este “o melhor mo-
mento” para Loulé acolher pela primeira vez este 
evento que, graças à presença dos clubes “mais for-
tes, competitivos e representativos do país” poderá 

constituir um novo estímulo para o desenvolvimen-
to da modalidade no Concelho. “Num Concelho com 
uma dinâmica desportiva tão forte, não é normal que 
o andebol tenha uma expressão tão modesta”, consi-
derou o edil.

Vítor Aleixo falou ainda do papel que a Casa da 
Cultura de Loulé tem tido nos últimos anos para a 
promoção do andebol, com a reativação desta mo-
dalidade que no passado teve a sua importância no 
Atlético Sporting Clube. “Temos muita esperança 
que a Casa da Cultura possa desenvolver esta moda-
lidade pois temos todas as condições para tal, nome-
adamente ao nível dos equipamentos para a sua prá-
tica”, disse ainda o presidente da Câmara.

Por último o autarca deixou votos para que esta seja 
uma prova “competitiva, participada, leal e de gran-
de fair-play”. Página 73
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Vieirinha duplamente premiado
“O MINHOTO” João Matias e Professor Neca galardoados

Toni Rosas
Texto e fotos

ANDEBOL
Tiago Pereira - S.L. Benfica
ARTES MARCIAIS
Sacha Pindrys - kickboxing
ATLETISMO
Salomé Rocha - Sporting C.P.
BASQUETEBOL
Paulo Cunha - Vitória S.C.
CANOAGEM
Alfredo Faria - Gemeses
CICLISMO
João Matias - Quinta da Lixa
DESPORTO ADAPTADO
Carlos Duarte - ARC Lousã
DESPORTOS MOTORIZADOS
Pedro Meireles - Automobilismo
FUTEBOL AMADOR
Nelson Silva - Santa Eulália
FUTEBOL PROFISSIONAL
‘Ukra’ - F.C. Rio Ave
FUTSAL
André Machado - S.C. Braga
HÓQUEI EM PATINS
Gonçalo Alves - Oliveirense
NATAÇÃO
Ricardo Machado - S.C. Braga
RÂGUEBI
Rui D’Orey - GD Direito
REMO
Anthony Passos - Caminhense
VOLEIBOL
Carla Sousa - Leixões SC
MODALIDADES DIVERSAS
Pedro Mendes - Triatlo
ÁRBITRO
Nuno Teixeira - Voleibol
DIRIGENTE DESPORTIVO
Júlio Mendes - Vitória S.C.
TREINADOR
Luís Cameira - Natação
CONSAGRAÇÃO
Professor ‘Neca’ - Futebol
REVELAÇÃO
Miguel Vieira - Hóquei Patins
ASSOCIAÇÃO DE CLUBES
Ass. Basquetebol Viana do Castelo
CLUBE DESPORTO ESCOLAR
Escola Básica Gonçalo Sampaio
CLUBE DESPORTO/CULTURA
Associação Teatro Construção
CLUBE FOMENTO DESP. JOVEM
Futebol Clube de Amares
EVENTO DESPORTIVO
Arcos TT - Motocicilismo
G. PRÉMIO JÚRI INDIVIDUAL
Dulce Félix - Atletismo
G. PRÉMIO JÚRI COLECTIVO
Hóquei Clube de Braga

Foram 29 os galardoados
na XVIII Gala dos Troféus
Desportivos “O Minhoto”
que teve lugar este ano
em Amares.
Do concelho de Barcelos
foram seis os candidatos
a receber o tão desejado
pelicano que simboliza
para o atleta uma tempo-
rada cheia de sucesso a
nível individual e também
colectivo.
Um dos grandes vence-
dores da noite foi Miguel
Vieira, jogador do Óquei
de Barcelos que arreba-
tou dois troféus: Revela-
ção e Distinção Especial.
No primeiro levou a me-
lhor sobre os outros dois
candidatos, Pedro Men-
des, na modalidade de
triatlo e Tó Zé, jogador de
Esposende a actuar no
Estoril Praia. O segundo,
pela conquista do Cam-
peonato da Europa Sub-
20, prova que teve lugar
em Valongo o ano pas-
sado. Ladeado pelos pais

Distinções

e também por Francisco
Dias da Silva, presidente
do Óquei de Barcelos, Vi-
eirinha, como é tratado
no hóquei em patins, dis-
se ao Barcelos Popular
estar super feliz pelo tro-
féu atribuído e pela dis-
tinção: “É um orgulho re-
ceber este prémio pois
demonstra o trabalho ao
longo do ano ser reco-
nhecido o que é muito
bom para um atleta.
Quero dedicar este pré-
mio à minha família e
amigos que sempre me
acompanharam e aos
clubes por onde passei
que me ajudaram a cres-
cer”.

João Matias sprintou
Outro jovem barcelense
em destaque foi João
Matias. O corredor de
Roriz que veste a camiso-
la da W52/Quinta da Lixa
recebeu o prémio de me-
lhor ciclista do ano e su-
periorizou-se a Daniel
Sousa (trial) e Joana Bar-
bosa (cross country olím-
pico). Ao BP disse ser “um
prazer enorme ser galar-
doado pois acabo por me

juntar a outros nomes
minhotos de nível inter-
nacional”.

Professor Neca
Com um currículo invejá-
vel, Manuel Gonçalves
“Neca” foi distinguido
com o troféu “Consagra-
ção”. O treinador de Ga-
legos, com 34 anos de
percurso, recebeu uma
grande ovação dos mais
de 500 participantes no
evento.
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FESTA DO ANDEBOL
NO AGRUPAMENTO
PADRE BENJAMIM

SALGADO
O ACV Andebol, em parceria com o Agrupamento de
Escolas Padre Benjamim Salgado, organiza no domingo,
dia 8, no pavilhão Terras de Vermoim, o Festand ACV 2015
com o objectivo de promover o andebol junto dos alunos.
O Clube vai organizar um Torneio 5x5 com outras
actividades incluídas como pista de obstáculos, karaoke,
dança, tiro ao alvo, badminton, corrida de sacos. Vão
participar também várias equipas do mesmo escalão etário
de vários clubes do distrito, como as Maiastars, A2D,
ACFafe, CCR Fermentões entre outras.

ACV faz pleno de vitórias
A equipa júnior/sénior feminina venceu em Fafe, por 13-
19, e a de infantis masculinos ganhou em casa à formação
de Celorico de Bastos, por 31-13.
A equipa feminina apresentou-se bem no jogo, melhor
ainda na segunda parte, com destaque para as jogadoras
Mélanie Oliveira e Jéssica Dias, ambas com cinco golos, e
Viviana Dias com 4 golos. A equipa masculina também
não teve dificuldades como os números o demonstram, e
João Oliveira e Diogo Silva destacaram-se com 8 golos.
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ANDEBOL
INFANTIS DA DIDÁXIS

EM DESTAQUE
A equipa de infantis da Didáxis destaca-se na liderança da
sua série (A), Campeonato Regional de Infantis. No
passado fim-de-semana somou mais uma vitória, a quinta
em cinco jogos, desta feita frente à formação de Peso da
Régua. Derrotou a equipa de AD Godim por 25-15.
A equipa de juvenis venceu, por 33-23, a formação Almeida
Garret, em Gaia. O destaque vai para a atleta Diana Oliveira
que, depois de ter marcado 11 golos na primeira jornada
desta 2.ª fase do Campeonato Nacional, apontou agora
13 golos. O destaque negativo foi a lesão sofrida pela
atleta Filipa Gonçalves que fracturou a mão, obrigando-a
a ficar de fora mais de um mês. Esta atleta é habitualmente
chamada à selecção nacional de Andebol do seu escalão.
Quanto às minis, iniciaram a 2ª ronda do torneio de minis
com a recepção à Juventude do Mar, que venceram por
19-5; frente à Maiastars, a equipa da Didáxis perdeu por
13-9.
No campeonato do Desporto Escolar, as juvenis da Didáxis
terminaram a 1ª fase só com vitórias tendo vencido os
dois jogos da última jornada, às escolas secundárias Carlos
Amarante e de Alfena.
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“Acho que pedir mais nesta altura 
era impossível”
Nuno Baptista assumiu 
o comando da equipa 
sénior de andebol 
da Sanjoanense no 
início da época e 
com o campeonato 
ainda a decorrer, a 
manutenção está já 
assegurada. O técnico, 
que se diz apaixonado 
pelo andebol, acredita 
que o sucesso de uma 
equipa começa a ser 
construído na defesa

Depois de uma época em 
que a manutenção foi assegu-
rada no último jogo do campe-
onato, esta temporada a equipa 
sénior de andebol garantiu a 
permanência a várias jornadas 
do fim. O campeonato tem sido 
bem mais tranquilo e atualmente 
a equipa joga sem grandes pres-
sões uma vez que o objetivo prin-
cipal já foi alcançado. E foi Nuno 
Baptista, de 36 anos de idade, 
que assumiu a responsabilidade 
da luta pela manutenção. Um 
desafio que, segundo o técnico, 
surgiu pela proximidade que tem 
com algumas pessoas do andebol 
alvinegro.

O treinador, que na épo-
ca passada esteve à frente da 
equipa feminina da Associação 
Académica de Espinho, salienta 
que não teve dúvidas em aceitar 
o convite, feito numa altura em 
que a manutenção da Sanjoanen-
se ainda não estava assegurada. 
Uma aposta que parece ter sido 
ganha, não só para o técnico mas 
também para os responsáveis 
pelo andebol alvinegro, já que 
atualmente a equipa disputa um 
campeonato tranquilo e com a 
manutenção já assegurada.

É na defesa que Nuno Bap-
tista acredita que se começa 
a construir o sucesso de uma 
equipa. “Acho que uma defesa 
sólida é a base para tudo o resto. 
Ainda para mais no andebol, 
onde a partir da defesa se pode 
minimizar as lacunas que possam 
existir no ataque”, sublinha o 
técnico, que admite gostar de 
equipas “agressivas e que ferram 
os dentes ao adversário, mesmo 
quando têm armas inferiores”. 
“Digo muitas vezes aos meus 
jogadores que não há desculpas 
e temos de arranjar soluções. Se 
somos mais pequenos temos de 
saltar mais alto”, explica Nuno 
Baptista, que admite que tem 
que se adaptar às situações e 
imprevistos que vão surgindo. 
“Se um jogador telefona a dizer 
que não vem ao treino porque 
tem de estudar ou ir trabalhar só 
posso aceitar e tenho e encontrar 
uma forma para tentar retirar a 
melhor rentabilidade do atleta”, 
acrescenta o técnico, que admite 
gostar desses desafios. “Sou um 
treinador que gosta de encontrar 
soluções para os problemas que 
aparecem”. 

Definindo-se como uma 
pessoa apaixonada pela modali-
dade, o percurso como treinador 
iniciou-se bastante cedo, quando 
ainda júnior começou a treinar 
os escalões de formação. É essa 
paixão pelo andebol que Nuno 
Baptista trouxe para a Sanjoa-
nense e que admite que é tam-
bém vivida pelos jogadores que 
comanda. “Nos dias de hoje não 
dá para viver do andebol. Quem 
anda nisto tem de ser por gosto 
e paixão à causa. Não há outro 
caminho”, confessa o técnico, 
que admite que é essa a filosofia 
do atual grupo de trabalho. “Tive 
a sorte de, este ano, encontrar 
na Sanjoanense um grupo que 
já tinha essa ideia. Uma equipa 
aguerrida”, frisa Nuno Baptista. 
“Noutros anos já tinha jogado 

contra equipas da Sanjoanense 
e muitas vezes não eram fortes 
fisicamente, mas os jogos não 
deixavam de ser uma batalha 
porque os jogadores davam tudo 
em campo”, sublinha o treinador, 
que admite que muitos dos atle-
tas alvinegros “transcendem-se 
pela vontade e crer”.

LutAr e AcreDitAr

E para o técnico, esse tem 
sido o segredo da atual época, 
com a equipa a entrar nos jogos 

“sem qualquer complexo de 
inferioridade e sempre decidida 
a vencer”. “Tivemos um jogo 
em S. João da Madeira, a contar 
para a Taça de Portugal, contra 
o ISMAI, uma equipa da 1.ª 
Divisão, e durante as semanas 
que antecederam esse encontro 
o discurso foi sempre o mesmo. 
Lutar para vencer. E apesar das 
hipóteses serem sempre favo-
ráveis ao adversário, a Sanjoa-
nense acreditou sempre até ao 
fim”, recorda Nuno Baptista. E 
foi precisamente esse encontro 
que ditou o afastamento dos 

alvinegros da Taça de Portu-
gal. Uma partida que esteve 
perfeitamente ao alcance da 
Sanjoanense, mas que no final 
não conseguiu evitar a derrota. 
“Fica uma mágoa”, refere o 
técnico, que admite que deverá 
ser o jogo que mais lhe custou 
sair derrotado. “A equipa quis 
ganhar e acreditou que conse-
guia e a sete minutos do fim 
estava a vencer mas, se calhar, 
a maior experiência de uma 
equipa da 1.ª Divisão fez a dife-
rença”, recorda Nuno Baptista, 
para quem os 16 avos de final 

“ficaram aquém do esperado”. 
“A ambição da equipa era mais 
do que isso”.

Mas se o afastamento da 
Taça de Portugal deixou um 
amargo na boca dos alvinegros, 
ainda que a luta pelo troféu não 
fosse um objetivo, no campeo-
nato a equipa cumpriu a meta 
definida, assegurar a permanên-
cia com uma época tranquila. 
“Acho que pedir mais nesta 
altura era impossível. Não tem 
sido uma época perfeita, mas 
tem sido muito boa”, confessa 
Nuno Baptista, que admite que 
“as perspectivas superaram os 
objetivos iniciais”. 

O facto de na última tem-
porada a manutenção só ter sido 
conseguida na última jornada 
também aumentou a pressão 
sobre a equipa. “Havia esse 
fantasma. O medo de tudo se 
repetir”, refere o técnico, que 
admite que no início do campe-
onato esse receio ainda existiu. 
“Começamos a época com cinco 
jornadas muito difíceis e essa 
incerteza ainda pairou sobre a 
equipa, mas a partir do empate 
com o S. Bernardo todos perce-
beram que a manutenção era um 
objetivo claro e atingível”, expli-
ca o treinador, confessando que 
sempre acreditou que o objetivo 
seria alcançado rapidamente. 

Com a meta principal já 
atingida, Nuno Baptista reco-
nhece que a equipa tem agora 
“um bom problema”. “Neste 
momento estamos tranquilos, 
pois já não temos o fantasma 
da descia sobre nós. Isso cria-
nos alguns problemas como é 
o caso da motivação de todo 
o grupo, que tem de trabalhar 
sem um objetivo específico, uma 
vez que o nosso propósito já foi 
alcançado”, esclarece o técnico, 
salientando que agora a equipa 
pode preparar com calma o final 
da época e começar a pensar na 
próxima temporada. 
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JORNADA 20

S. Mamede - Arsenal C. Devesa
Boavista 9-6 Académico

S. Bernardo 37-31 FC Porto
Santana 14-22 Gaia

Avanca 30-21 Sanjoanense
S. Paio Oleiros 27-26 Fermentões

Fafe 26-20 Marítimo

JORNADA 21

Fermentões - S. Mamede
Arsenal - Boavista

Académico - S. Bernardo
Marítimo Madeira - Santana

Gaia - Avanca
Sanjoanense 33-28 S.P.Oleiros

Porto - Fafe

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Avanca 57 20 18 1 1 606 413
2 Fafe 52 20 16 0 4 565 437
3 A. C. Devesa 50 19 15 1 3 565 473
4 S. Bernardo 45 20 11 3 6 558 502
5 Sanjoanense 44 21 10 3 8 560 543
6 S. Mamede 44 19 12 1 6 511 475
7 M. Madeira 42 20 10 2 8 536 530
8 Fc Gaia 39 20 9 1 10 564 520
9 Fc Porto ‘B’ 36 20 8 0 12 538 569
10 Fermentões 34 20 7 0 13 484 580
11 S.P.Oleiros 34 21 6 1 14 511 635
12 Boavista Fc 32 19 6 1 12 481 512
13 Academico 27 19 4 0 15 422 520
14 Santana 20 20 0 0 20 404 596

andebol

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INICIADAS FEMININAS

S. Félix MARiNhA, 28
SANJOANeNSe, 47

Sanjoanense: Carla Moreira, Cláudia 
Moreira, Joana Pinho, Ana Vieira, Catarian 
Arrojado, Rita Leite, Eulália Silva, Mariana 
Rocha, Carolina Pereira, Francisca Silva, 
Beatriz Moreira, Joana Laves, Ana Tavares.
Treinador: Rui Andrade.

A Sanjoanense entrou com 
algum receio e um pouco des-
concentrada, fazendo com que o 
adversário fosse acreditando que 
poderia fazer alguma surpresa. 
Mas após uma breve paragem, 
a equipa soltou-se e distanciou-
se no marcador e ao intervalo já 

vencia por 23-18. Na segunda 
parte as alvinegras entraram 
mais fortes e não deram hipótese 
ao adversário.

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INFANTIS FEMININAS

SANJOANeNSe, 9
AlAvARiuM, 16

Sanjoanense: Mariana Barata, Nádia 
Correia, Inês Bastos, Leonor Silva, Maria 
Pinho, Mariana Pinho, Patrícia Faria, Leo-
nor Silva, Andreia Correia, Inês Moreira, 
Patrícia Pereira.
Treinador: Manuel António.

Boa réplica da Sanjoanense 
num jogo em que a vida do ad-
versário foi sempre dificultada, 

pese embora as diferenças das 
duas estruturas. Foi possível ob-
servar, uma vez mais, um melhor 
desempenho da jovem equipa 
alvinegra, essencialmente nos 
momentos defensivos.

CAMPEONATO REGIONAL DE 
MINIS FEMININAS

SANJOANeNSe, 15
SAlReu, 14

Sanjoanense: Laura Tavares, Mariana 
Barata, Ana Duarte, Daniela Sebastião, 
Joana Faria, Nádia Soares, Leonor Silva, 
Mariana Pinho, Andreia Correia, Inês 
Coelho, Inês Lima, Inês Moreira, Maria 
Pinho, Susi Costa.
Treinador: Manuel António.

A Sanjoanense venceu mais 
um embate que já se esperava 
de elevado grau de dificuldade. 
Perante uma “boa casa” esta 
equipa voltou a demonstrar a 
sua fibra. 

AgenDA
Infantis masculino
Monte-Sanjoanense
Dia 7, às 15h00, Monte, Mutosa

Infantis femininos
Salreu-Sanjoanense
Dia 7, às 11h00, Salreu

Iniciados masculinos
Sanjoanense-SC Espinho
Dia 8, às 15h00, Pavilhão Anta, Espinho

Iniciados femininos
V. Vouga-Sanjoanense
Dia 8, às 12h00, Casa Povo V. Vouga

cAmpeonAto nAcionAL DA 2.ª Divisão

sanjoanense cedeu em Avanca
AA AvANcA, 30

SANJOANeNSe/MáRiO 

Rui, 21

Jogo no Pavilhão Com. Adelino D. Costa.
AA Avanca: Nuno Carvalho, Victor Alvarez, 
Miguel Baptista, Ricardo mourão, Diogo 
Oliveira, Vasco Santos, Marco Sousa, Re-
nato Gonçalves, Luís Silva, Ricardo Ramos, 
Marco Ferreira, Marcelo Ferreira, Carlos 
Santos, Nélson Almeida, João Valente, 
Hélder Oliveira.
Treinador: Carlos Martingo.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António 
Brandão, Hélder Fonseca, Fábio Cardoso, 

Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho, 
Emanuel Silva, Pedro Amorim, Xavier Cos-
ta, Bruno Pinho, Eduardo Pereira, Ricardo 
Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Ao intervalo: 19-11.

A Sanjoanense não conse-
guiu bater a formação do Avanca 
saindo derrota por nove golos 
de diferença. Com uma primeira 
parte rápida e uma defesa bem 
organizada, os locais conse-
guiram travar as investidas dos 
alvinegros, que viram os homens 

de Avanca saírem para rápidos 
contra-ataques que muitas das 
vezes terminaram em golo.

Os visitantes, apesar da 
postura aguerrida, não conse-
guiram evitar que ao intervalo 
os locais já somassem uma van-
tagem de oito golos (19-11).

Na segunda parte o jogo 
manteve o mesmo ritmo, com 
os homens da casa a consegui-
rem manter a vantagem con-
seguida ao longo da primeira 
metade.
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ndebolA
Campeonato Nacional - 2.ª Fase - Iniciadas Feminino 
S. Félix da Marinha, 28 - Sanjoanense, 47

No segundo jogo da 2.ª 
fase, a nossa equipa, tal 
como na semana passada, 
entrou com algum receio e 
um pouco desconcentrada, 
fazendo com que o adver-
sário fosse acreditando que 
poderia fazer alguma sur-
presa. No entanto, e depois 

de o técnico ter pedido um 
desconto de tempo e cor-
rigido algumas coisas que 
não estavam bem, a equipa 
soltou-se, começámos a 
dilatar o marcador e ao inter-
valo vencíamos por 23-18.

Na 2.ª parte, entrámos 
mais fortes e não demos 

hipóteses ao adversário, 
apesar do seu jogo duro, 
onde mais uma vez a nossa 
equipa demonstrou toda a 
sua classe, perante uma 
equipa que no seu reduto 
não será presa fácil para os 
outros adversários, e conse-
guimos vencer por 47-28 .

Na próxima jornada jo-
garemos novamente fora, 
em Valongo do Vouga, num 
campo tradicionalmente 
difícil, mas onde queremos 
mais uma vitória. 

Para terminar, agradecer 
mais uma vez o apoio dos 
pais e familiares nesta ca-
minhada rumo ao sonho.
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ANDEBOL Organizado pelo Gru-
po de Futebol dos Empregados 
do Comércio – Caixeiros, vai ter 
lugar em Santarém a 4.º Edição do 
Santarém/Andebol Cup. A Grande 
Festa do Andebol Jovem já tem 

confi rmadas 32 equipas de todo 
o país.  De 26 a 29 de Março San-
tarém será assim animada por 
mais de 500 jovens andebolistas, 
que trarão festa e animação á 
cidade.

Grande festa do andebol jovem 
nacional de volta a Santarém
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