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Equipas de Aveiro isentas na Taça de Andebol Feminino
As equipas do Salreu, Valongo do Vouga, Ílhavo AC e Arsenal de Canelas ficaram isentas
na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal de Seniores Femininos, marcada para o dia 7
de Novembro. As quatro equipas aveirenses estão apuradas para a ronda seguinte.
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No futebol de formação, parece 
tudo muito bonito, mas…

O 
título de hoje, quase plagiando um novo progra-
ma televisivo, penso ser o que melhor retrata o 
que acontece com os nossos jovens futebolistas/
/estudantes. 

Foi profusamente difundida nas redes sociais e me-
dia em geral, devido ao mediatismo de um dos proge-
nitores, a situação de uma aluna, Patrícia Resende, que 
consegue aliar a excelência académica à desportiva, no 
caso concreto, no andebol. O caso suscitou discussão nas 
redes sociais e foram sendo divulgados muitos outros, 
semelhantes, de sucesso no voleibol, ginástica, natação, 
basquetebol, atletismo; todos, sem exceção, atletas e es-
tudantes de altíssimo rendimento entrando em cursos 
cuja média de acesso é das mais elevadas do país. Não 
estranho, pois inúmeros estudos científicos demons-
tram que esta correlação positiva, existe. Chegado aqui, 
questiono se não haverá também alunos de sucesso no 
futebol jovem? Estou certo que sim, mas o número re-
lativamente aos de outras modalidades será ínfimo, se 
entrarmos em comparação com a quantidade de prati-
cantes. O principal problema, em meu entendimento, 
passa pelas expetativas criadas desde muito cedo nos jo-
vens que optam por esta modalidade. Desde tenra ida-
de, familiares, amigos, dirigentes, treinadores e… em-
presários, criam nos jovens a ideia que, qualquer um, 
desde que praticante com algumas aptidões, é genéri-
ca ou geneticamente, um Ronaldo ou Messi em potên-
cia. E esta ideia, sendo alimentada por todos os que os 
rodeiam, leva a que os jovens  acreditem cegamente e 
apostem aí o seu futuro, estando então aberto o cami-
nho para o insucesso desportivo e escolar. Desportivo, 
porque quem se julga o melhor, nestas idades, enten-
de que já não precisa trabalhar tanto e…facilita; esco-
lar porque, simultaneamente, os jovens pensam ter a 
vida resolvida com o dinheiro que irão auferir no fu-
tebol e “desligam” dos estudos. Nas outras modalida-
des, em geral, os atletas até pagam para as praticar pe-
lo que desde cedo sabem que não há futuro financeiro 
garantido, num país que desportivamente vive do, e 
para o, futebol pelo que, apostam forte na dupla tare-
fa de ter sucesso no desporto e na vi(d)a académica. E 
é este elevado grau de exigência que eles colocam a si 
próprios que os faz triunfar duplamente.

Devemos fazer perceber aos nossos jovens fute-
bolistas e respetivos familiares que o caminho para 
o sucesso desportivo se assemelha, passe o exagero, 
ao árduo caminho que milhares de jovens migrantes, 
da idade deles, trilham para…(sobre)viver. A modali-
dade apesar de ser a que mais possibilidades oferece 
em termos financeiros, sendo a que mais praticantes 
tem, é, também por isso, aquela em que é mais difí-
cil atingir o topo.

Por tudo isto, afirmo, com conhecimento de causa, 
que no futebol de formação parece (mas não é) tudo 
muito bonito, mas, caros estudantes futebolistas, po-
nham os olhos nos vossos colegas de outras modalida-
des e acompanhem-nos na melhoria da vossa presta-
ção académica, pois só assim poderão trilhar um duplo 
caminho que todos querem(os) de sucesso.

OPINIÃO | CARLOS MANGAS
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A14Fim de semana alucinante em DIRETO n´A BOLA TV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-09-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=572940

 
Fim de semana verdadeiramente alucinante este de transmissões diretas na sua A BOLA TV: nada
menos do que oito jogos para ver em exclusivo, incluindo um sensacional Benfica-FC Porto em
basquetebol (este sábado, a partir das 21h00) encontro que, como bem sabem os amantes da
modalidade, não se jogava há mais de três anos. Trata-se de uma das meias-finais do Torneio António
Prata, que este ano leva o basquete até São Pedro do Sul, e que ainda contempla um Ovarense-
Oliveirense (18h30). Domingo (a partir das 20h30), A BOLA TV transmitirá igualmente a final do
torneio. Além do regresso deste clássico do basquetebol, A BOLA TV transmite também um não menos
espetacular Benfica-Sporting em hóquei em patins (domingo, a partir das 18h00, em Aljustrel), para
atribuição da Supertaça António Livramento. Esta fantástica série de oito transmissões em DIRETO e
em EXCLUSIVO começa, no sábado (a partir das 12h00, como tem sido habitual) com mais uma
jornada do melhor futsal do mundo, o Elche-Palma da Liga espanhola. Prossegue com a Supertaça de
râguebi (sábado, a partir das 14h30, no Jamor), com mais um clássico, desta vez o CDUL frente a
Direito, avança com a inédita transmissão de um jogo de polo aquático (sábado, a partir das 16h45,
em Rio Maior) entre as seleções femininas de Portugal e da Croácia, e chega ainda a mais um
encontro do Nacional de Andebol (sábado, a partir das 18h30), entre Águas Santas e Sporting.
Domingo, além das já referidas transmissões da Supertaça (18h00) de hóquei em patins e da final
(20h30) do Torneio António Prata em basquetebol, A BOLA TV ainda fará cobertura exclusiva da final
do Torneio das Vindimas em voleibol masculino (a partir das 15h00, em Lamego), que colocará frente
a frente duas das quatro equipas que na véspera se defrontam nas meias-finais (Fonte do Bastardo-
Clube Atlântico Madalena e Benfica-Castêlo da Maia). Oito transmissões diretas num fim de semana,
qualquer coisa de verdadeiramente histórico para A BOLA TV, canal que se afirma cada vez mais não
apenas como o canal de informação desportiva mas também como o verdadeiro canal de todas as
modalidades. AS OITO TRANSMISSÕES Tome então nota do que pode ver em DIRETO e em
EXCLUSIVO este fim de semana n'A BOLA TV: SÁBADO: Elche-Palma (12h00), Liga espanhola de
futsal; CDUL-Direto (14h30), Supertaça de râguebi; Portugal-Croácia (16h45), polo aquático em
seleções femininas; Águas Santas-Sporting (18h00), Nacional de andebol; Benfica-FC Porto (21h00),
Torneio António Prata em basquetebol. DOMINGO: Final do Torneio das Vindimas (15h00) em voleibol
masculino; Benfica-Sporting (18h00), Supertaça António Livramento em hóquei em patins; final
(20h30) do Torneio António Prata em basquetebol.
 
 24-09-2015
 
 

Página 14



A15

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 14,97 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 61103756 24-09-2015

ANDEBOL
| Joana Russo Belo |

Faltaram argumentos e eficácia
para furar uma sólida defesa
azul e branco. O ABC/UMinho
foi derrotado, ontem, pelo FC
Porto, por 32-27, numa supre-
macia quase completa dos dra-
gões, gerindo sempre uma van-
tagem de três/quatro golos, que
acabou por não dar hipótese de
reação aos academistas.  

No Dragão Caixa, em jogo an-
tecipado da quinta jornada do
campeonato Andebol 1 - que se
disputou a meio da semana devi-
do aos compromissos europeus
do FC Porto - os dragões acaba-
ram por se superiorizar e com
uma qualidade defensiva eleva-
da não deram espaço aos acade-
mistas para reagir. 

No espaço de um mês foi a se-
gunda vez que as equipas se en-
contraram - no final de Agosto, o

ABC/UMinho conseguiu impor-
se ao FC Porto, conquistando a
Supertaça - mas, desta vez,  a
equipa azul e branco vingou-se
da derrota e aproveitou o factor
casa para selar o triunfo.

Perante um dragão de muito
bom nível, e sempre em vanta-
gem, a tarefa complicou-se para
a equipa bracarense, que não
aproveitou as três superioridades
numéricas na primeira parte -
duas delas com mais dois joga-
dores - para se aproximar no
marcador (14-12 ao intervalo).

Os dois pontos de diferença fo-
ram-se mantendo ao longo do
segundo tempo e, apesar de o
fosso ter chegado a estar em
quatro golos, o ABC/UMinho
nunca baixou os braços e esteve
perto de chegar a um golo. Des-
taque para Hugo Rocha, o me-
lhor marcador dos academistas,
com seis golos, e Tomás Albu-
querque (cinco).

Faltou eficácia para furar sólida defesa
ABC/UMINHO DERROTADO PELO FC PORTO, no Dragão Caixa, por 32-27, em jogo antecipado da quinta jornada do
campeonato nacional. Bracarenses correram sempre atrás do prejuízo, mas a organização defensiva dos dragões não facilitou.

FC PORTO 32
Alfredo Bravo, Gilberto Duarte (3), Yoel
Morales (6), Gustavo Rodrigues (2),
Miguel Martins (1), Rui Silva, Daymaro
Salina (4), Hugo Laurentino, Nuno
Gonçalves, Ricardo Moreira (3), Alexis
Borges (4), Hugo Santos (1), António Areia
(6), Nuno Roque (2), Michal Kasal e
Jordan Pitre.
Treinador: Ricardo Costa

ABC/UMINHO 27
Humberto Gomes, Fábio Antunes (2),
Hugo Rocha (6), Diogo Branquinho (2),
Emanuel Ribeiro, Miguel Pereira (2), João
Gonçalves, Carlos Martins (2), Nuno Grilo
(4), Nuno Rebelo, Oleksandr Nekrushets,
André Gomes (4), Tomás Albuquerque (5)
e Claúdio Silva.
Treinador: Carlos Resende

Árbitros: António Trinca e Tiago Monteiro
Ao intervalo: 14-12
Dragão Caixa (Porto).

GERALDO DIAS

Equipa orientada por Carlos Resende reagiu sempre, mas não evitou a derrota
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ANDEBOL
ABC/UMinho perde 
na visita ao pavilhão 
do FC Porto 
Pág. 25
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O Largo do Cardal, em Pombal,
ganhou nova vida no passado
domingo com a realização do
Dia Aberto do Núcleo de Des-
porto Aamador de Pombal.
Este espaço privilegiado da ci-
dade foi o palco escolhido pela
colectividade para dar a co-
nhecer as suas modalidades
desportivas e o seu programa
de actividades de tempos li-

vres, as Férias 3D. 
Todos os visitantes puderam

não só assistir a demonstra-
ções, nomeadamente de ande-
bol, basquetebol e karate,
como também participar nos
jogos propostos. 

A iniciativa teve como objec-
tivo aproximar o NDA Pombal
da população pombalense e
dar a conhecer a sua oferta
desportiva, principalmente a
crianças e jovens, mas também
aos adultos. |

Dia Aberto levou dezenas de interessados ao Largo do Cardal

NDA Pombal promoveu
Dia Aberto

Desporto
Pombal
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ABC
Sofreu, ontem, a segunda 
derrota consecutiva, 
ao perder no pavilhão 
do FC Porto por 32-27.
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O
ABC sofreu, ontem, 
a segunda derrota 
consecutiva no cam-
peonato de andebol 

da primeira divisão, ao 
perder por 32-27 no pa-
vilhão do FC Porto, em 
encontro antecipado da 
5.ª jornada da competição.

Com esta derrota, o 
conjunto bracarense bai-
xou para a quarta posição, 
com 11 pontos, menos um 
que FC Porto, Benfica e 
Sporting, e com mais um 
jogo disputado. As equipas 
alinharam e marcaram:

FC Porto: Quintana 
(Hugo Laurentino); Gil-

andebol

ABC perdeu no Porto

Hugo Rocha, com seis golos, foi o melhor marcador do ABC

berto Duarte (3), Mora-
les (6), Gustavo Rodri-
gues(1), Miguel Martins 
(1), Rui Silva, Salina (4), 
Nuno Gonçalves, Ricardo 
Moreira (3), Alexis Borges 
(4), Hugo Santos (1), Antó-
nio Areia (6) e Nuno Ro-
que (2).

ABC: Humberto Go-
mes (Emanuel); Fábio Vi-
drago (2), Hugo Rocha (6), 
Branquinho (2), Miguel 
Sarmento (2), João Gon-
çalves, Carlos Martins (2), 
Nuno Grilo (4), Nuno Re-
belo, Oleksander, André 
Gomes (4) e Tomás Albu-
querque (5).

D
M
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Tiago Rocha eleito MVP da Liga dos Campeões - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-09-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4796924

 
Português do Wisla Plock venceu a eleição da Federação Europeia de Andebol com esmagadores 68%
dos votos.
 
 Tiago Rocha, pivô da equipa polaca Wisla Plock, foi eleito melhor jogador (MVP) da primeira jornada
da Liga dos Campeões, ao receber 68% do total da votação entre os sete melhores escolhidos pela
Federação Europeia de Andebol (EHF).
 
 O internacional português de 29 anos, que marcou nove golos em outros tantos remates no empate
da sua equipa frente ao Veszprém, equipa vicecampeã europeia, foi inicialmente escolhido como
melhor pivô da jornada, integrando um sete ideal que foi submetido a votação pública para eleição de
MVP.
 
 Encerrada hoje a votação, verificou-se que o antigo pivô do FC Porto praticamente triplicou as
escolhas relativamente ao segundo, o central esloveno Dean Bombac, do Pick Szeged, sendo residuais
os votos nos restantes candidatos.
 
 Resultados:
 
 1. Tiago Rocha (Wisla Plock), 68% (1195 votos)
 
 2. Dean Bombac (Szeged), 26%
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frente. 
Essa ideia á reforçada 

pelo facto dos fafenses te-
rem mantido o jogo equili-
brado até aos 21 minutos. 

A primeira reacção ao 
trabalho dos fafenses foi 
do treinador espanhol do 
Sporting que se viu obriga-
do a pedir um desconto de 

tempo aos 14', quando o jo-
go ainda estava 8-9. 

Só nos últimos oito mi-
nutos á que o Sporting co-
meçou a ganhar vantagem, 
face a algum azar fafen-
se com bolas nos postes e 
à grande dinâmica e con-
cretização leonina que no 
contra-ataque raramente 

desperdiça um lance, o que 
foi fatal para o ACF que aos 
28', ainda perdia por 13-
17 mas aos 30' a diferença 
aumentou para seis golos, 
13-19. 

Sporting foi demolidor 
na segunda parte 

Andebol -1.a Div. Nac.: AC Fafe, 25 - Sporting CP, 36 

Leão estremeceu antes de acordar 
João Carlos Lopes 
desporto@noticiasdefafe.com  

O AC Faf e perdeu o jogo 
inaugural do campeonato 
por 25-36 na recepção ao 
Sporting mas nos primeiros 
vinte minutos ainda conse-
guiu assustar o leão ao im-
por um jogo equilibrado e 
a jogar quase de igual pa-
ra igual. 

De sublinhar a grande 
afluência de público que 
encheu a bancada princi-
pal do Pavilhão Municipal e 
deixou a bancada mais pe-
quena bem composta. 

AC Fafe com 
ausências de vulto 

Apesar da derrota pre-
visível contra um dos prin-
cipais candidatos ao títu-
lo na presente tempora-
da, face à diferença abis-
mal de valores monetários 
e de qualidade de atletas, o 
AC Faf e que não pôde con-
tar com o contributo de Ar-
mando Pinto e Cláudio Mo-
ta e que teve César Gon-
çalves no banco mas sem 
poder entrar, deixou bo-
as indicações para o difícil 
campeonato que tem pela 

ANDEBOL 
Campeonato Nacional dal' Divisão 

EQUIPAS J. P 

1. Sporting CP 01-03 
2. ABC BragaMMinho 01-03 
3. SL Benfica 01-03 
4. FC Porto 01-03 
5. Madeira SAD 01-03 
6. Passos Manuel 01-01 
7. Águas Santas 01-01 
8. MaiaASMAI 01-01 
9. Belenenses 01-01 
10. AC Fafe 01-01 
11. Avanca 00-00 
12. SC Horta 00-00 

RESULTADOS 

Benfica- ISMAI 29-22 
Aguas Santas- FC Porto 25-30 
P. Manuel- Madeira SAD 27-30 
Belenenses- ABC 24-33 
AC Fafe - Sporting 25-36 
Avanca - Horta adiado 

PRÓXIMA JORNADA 
ISMAI - FC Porto 
Benfica - AC Fafe 

Sporting - Belenenses 
Horta - Passos Manuel 

Madeira SAD - Águas Santas 
ABC - Avanca 

Na segunda parte o 
Sporting foi claramente 
mais forte, perante um AC 
Fafe algo cansado e a fazer 
descansar as suas unida-
des mais produtivas, dois 
dos três reforços que ali-
nharam de início, Paulo Sil-
va e Diogo Brasão que ter-
minaram a partida com oito 
golos cada. 

O outro reforço, Bruno 
Dias, também esteve em 
grande na baliza, nomea-
damente na primeira par-
te, com uma exibição con-
sistente. 

O parcial da segunda 
parte 12-17 já foi cavado 
com mais facilidade pela 
formação lisboeta, perante 
um AC Fafe que não esta-
va ao mesmo nível e ritmo 
competitivo. 

José António Silva 
geriu esforço nos 
últimos minutos 

Por outro lado o trei-
nador José António Silva, 
abdicou de um resultado 
bonito e deu carga aos jo-
gadores que tinha dispo-
níveis fazendo-os alinhar 
para ganharem a rodagem 
necessária capaz de aju-
dar o ACF nos jogos do seu 
campeonato. 

Vem aí outro jogo com-
plicado, na deslocação ao 
Pavilhão n.° 2 da Luz pa-
ra defrontar o SL Benfica. 
Mas será um jogo em que 
se o ACF tiver todas as su-
as unidades disponíveis vai 
no mínimo adiar a vitória 
aos encarnados. 
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*Andebol 
AC Fafe perdeu com o Sporting 
e amanhã defronta o Benfica 
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Após a vitória frente ao AC Fafe 

Equipa do Sportinq 
jantou no Núcleo de Fafe 

A equipa de andebol do 
Sporting Clube de Portugal 
que jogou em Fafe no pas-
sado Sábado, foi recebida 
no Núcleo local do clube de 
Alvaiade, onde jantou. 

Esta é já uma prática ha-
bitual deste núcleo sempre 
muito activo no apoio às di-
versas modalidades. 

A noite foi de convívio 
sportinguista entre adep-
tos e ídolos. Uma equipa da 
Sporting TV registou o mo-
mento. 
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