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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

O ABC/UMinho defronta, ama-
nhã, em casa, o Maia-ISMAI,
para a terceira jornada do cam-
peonato Andebol 1. Partida com
os maiatos vai marcar a estreia
em casa dos bracarenses, depois
do arranque com dois jogos con-
secutivos fora de portas, diante
do Águas Santas (25-25) e Santo
Tirso (25-39). O ABC vem de
uma vitória folgada (por 14 go-
los de diferença), mas Carlos
Resende não embandeira em ar-
co, apesar de estar satisfeito com
início positivo da sua equipa
nesta temporada. Técnico, que
ainda não tem o grupo na máxi-
ma força devido a algumas bai-
xas na equipa, alerta para a ne-
cessidade da equipa “continuar”
a crescer, trabalhando à procura
do seu melhor nível, mas aponta
claramente à conquista do triun-
fo neste jogo contra o ISMAI.

“Iniciamos esta época logo
com um handicap que não tive-
mos na anterior, com duas lesões
em jogadores com importância
na equipa, e a ter que integrar
dois atletas que chegaram mais
tarde (Eduardo Salgado e David
Tavares). Apesar de tudo, os
dois primeiros jogos correram

muito bem, fruto de um trabalho
excepcional de todos os atletas,
e o que espero agora da equipa
para este jogo é continuar a cres-
cer, continuar a recuperar os
atletas lesionados e continuar no
caminho à procura do nosso me-
lhor ABC para esta temporada.
Sabemos que ainda não será des-
ta vez, mas não há nada que
crescer, vencendo”, afirmou, on-
tem, Carlos Resende, na antevi-

são da partida de amanhã,  às 17
horas, no Flávio Sá Leite. 

De baixa na equipa do ABC
para esta recepção ao Ismai es-
tão os atletas Hugo Rocha, Nuno
Rebelo e Ricardo Pesqueira. Au-
sências importantes, mas Resen-
de mantém confiança nos que
“estão disponíveis” para somar a
primeira vitória em casa, esta
época, e com “boa exibição”
diante dos adeptos bracarenses.

ROSA SANTOS

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC/UMinho, com Carlos Resende, técnico da equipa bracarense

“Queremos continuar a crescer
como equipa e vencer”  
“CRESCER A VENCER”, este é o lema do técnico do ABC/UMinho, Carlos Resende. Depois de dois jogos
seguidos fora de portas, a equipa bracarense vai finalmente estrear-se em casa, amanhã, frente ao
ISMAI, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato nacional Andebol 1. Objectivo é a vitória.

ABC/UMINHO
| Miguel Machado | 

Já recuperado de uma lesão, o
capitão Humberto Gomes está a
cem por cento para voltar à bali-
za no jogo de estreia do ABC em
casa. Guarda-redes considerou
ainda que paragem na prova foi
boa para a equipa, e deu para re-
cuperar alguns jogadores que es-
tavam lesionados, assim como
integrar melhor os novos ele-
mentos no grupo. Na memória
do guardião está ainda a exibi-

ção e vitória larga em Santo Tir-
so, na segunda jornada, mas
Humberto Gomes afirma tam-
bém já virou a página e está fo-

cado no jogo de amanhã.
“Todas as vitórias são boas.

Deu um novo ânimo para conti-
nuarmos a trabalhar forte, e deu
mais moral à equipa depois de
uma primeira jornada que não
correu como queríamos (empate
com o Águas Santas). Mas esse
jogo já é passado. Este que se se-
gue é uma história nova e sabe-
mos que vamos ter dificuldades,
pois o Maia-Ismai é uma boa
equipa, e teremos que estar ao
nosso melhor nível. Mas espero
ganhar”, afirmou o guardião.

Humberto Gomes, guarda-redes do ABC

“Vitória em Santo Tirso deu ânimo
ao grupo depois do empate inicial”

Carlos Resende conta
ainda com algumas baixas
importantes na equipa
bracarense, por lesão, e que
vão falhar a recepção ao
Maia-ISMAI. São eles 
Hugo Rocha, Nuno Rebelo 
e Ricardo Pesqueira. 
Jogo é amanhã às 17 horas.

“A paragem no campeonato
foi benéfica para nós. Tra-
balhamos bastante, ajudou
a integrar os novos atletas e
recuperar alguns lesiona-
dos. Queremos vencer neste
jogo de estreia em casa”,
afirmou Humberto Gomes.
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MODALIDADES
| Redacção | 

A organização do maior evento
do Desporto Universitário a ní-
vel nacional, as Fases Finais da
época 2014/2015, foi atribuída
pela FADU à Associação Acadé-
mica da Universidade do Minho.
Já é conhecida a entidade orga-
nizadora das Fases Finais dos
Campeonatos Nacionais Univer-
sitários (CNU) da época 2014/
2015. Na corrida estavam a As-
sociação Académica da Univer-
sidade do Algarve (AAUAlg) e a
Associação Académica da Uni-
versidade do Minho (AAUM) e
a academia minhota foi a esco-
lhida para receber esta grande
festa do Desporto Universitário
português.

O evento, que tem a data pre-
vista de realização entre os dias
18 e 24 de Abril de 2015, terá lu-
gar nas cidades de Braga e Gui-
marães e conta com 6 modalida-
des coletivas em competição:
Andebol, Basquetebol, Futebol
11, Futsal, Rugby Sevens e Vo-

leibol. A candidatura da AAUM
iincluí também a realização de
alguns CNU directos, mas estas
provas serão ainda analisadas e,
eventualmente, aprovadas. 

Para Filipa Godinho, Presiden-
te da FADU, “o envolvimento
das entidades locais é o grande
ponto positivo da candidatura da
AAUM”. “Entendo que existe

uma boa estratégia e um legado
onde o evento está inserido”, ex-
plicou a dirigente sobre a Acade-
mia Minhota. 

Filipa Godinho faz questão de
destacar “a grande qualidade na
organização de competições do
Desporto Universitário de am-
bos os clubes, com provas da-
das, a diferentes níveis”. 

No que diz respeito à candida-
tura algarvia, a Presidente da
FADU admite que “esta seria
uma oportunidade importante
para um evento desta dimensão
decorrer na AAUAlg”, no entan-
to acredita que “pela dimensão
que têm as Fases Finais, o gran-
de apoio e envolvimento das es-
truturas locais é essencial”.

AAUMinho organiza fases finais
do desporto universitário
A ORGANIZAÇÃO DO MAIOR EVENTO do Desporto Universitário a nível nacional, as fases finais da
época 2014/2015, foi atribuída pela FADU à Associação Académica da Universidade do Minho.

DR

Associação Académica da Universidade do Minho levou a melhor sobre a academia do Algarve
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LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho faz ama-
nhã a sua estreia no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite nes-
ta temporada desportiva. 
Os academistas recebem o 
Maia/Ismai em jogo da ter-
ceira jornada do campeona-
to nacional de andebol da I 
Divisão, e o técnico Carlos 
Resende tem como princi-

pal objetivo dar seguimen-
to ao bom resultado conse-
guido na última ronda, em 
Santo Tirso, onde venceu 
por 39-25.

Depois de dois jogos fora 
de portas nas duas ron-
das iniciais, onde conse-
guiu um empate em Águas 
Santas (25-25) e um triun-
fo concludente em Santo 
Tirso, por 30-25, o ABC/

ABC quer crescer e continuar a vencer

Humberto Gomes e Carlos Resende fi zeram ontem a antevisão do jogo

DM

ACADEMISTAS ESTREIAM-SE AMANHÃ EM CASA NO CAMPEONATO FRENTE AO ISMAI

/UMinho quer começar da 
melhor maneira a época 
diante dos seus adeptos, 
amanhã, às 17h00, no Flá-
vio Sá Leite.

Fazendo um termo com-
parativo entre o jogo da 
jornada passada e a rece-
ção ao ISMAI, Carlos Re-
sende deixou claro que 
só o triunfo interessa. 
«As coisas correram mui-

to bem devido a um tra-
balho excecional da equi-
pa. E aquilo que espera-
mos para este jogo é con-
tinuar a crescer como 
equipa. Vamos continuar
à procura do melhor ABC. 
e para isso não há nada 
como crescer e ir vencen-
do», disse.

Na opinião de Carlos 
Resende, a paragem 
que o campeonato 
sofreu foi bené-
fica para o ABC 
devido à onda 
de lesões que 
se abateu sobre 
a equipa no início 
de época. Como tal, foi 
possível neste interregno 
recuperar jogadores im-
portantes na manobra da 
equipa.

Para além disso, Eduar-
do Salgado e David Tava-
res, atletas que chegaram 
mais tarde ao clube, ti-
veram agora um período 
onde foi possível fazerem 
uma integração junto dos 
seus novos colegas.

Três baixas
Ainda assim, o ABC tem 

três baixas confirmadas 
para o jogo de amanhã. 
Hugo Rocha, Nuno Rebelo 
e Ricardo Pesqueira estão 
fora das cogitações do téc-
nico dos academistas. Há 
outros jogadores que ain-
da não estão a cem por 
cento mas poderão jogar, 
uns com mais frequência 

do que outros.
Carlos Resen-
de falou ain-

da do triun-
fo volumo-
so da jorna-
da passada 

que se deveu 
não só «ao bom 

jogo do ABC, como 
também a algum desacer-
to do adversário».

O técnico fez notar ainda 
que «houve alguma cons-
tância na exibição do ABC/
UMinho nesse jogo. «Ao in-
tervalo estávamos a vencer 
por sete e no final acabá-
mos por vencer por 14 go-
los de diferença».

Humberto Gomes: 
«Jogo difícil, mas 
espero vencer»

O guarda-redes Humber-

to Gomes espera dificulda-
des frente ao ISMAI, mas 
deixou ontem bem claro 
na conferência de impren-
sa que serviu de aborda-
gem ao jogo, que o triun-
fo é o único resultado que 
o grupo de trabalho tem 
em mente. «O ISMAI vai 
criar-nos dificuldades, pois 
tem uma boa equipa mas 
espero vencer», começou 
por referir.

O guarda-redes do ABC/
UMinho destacou a impor-
tância do triunfo consegui-
do frente ao Ginásio San-
to Tirso.

«Todas as vitórias são 
boas e este deu novo âni-
mo para começar a traba-
lhar. Foi muito bom ter-
mos ganho pela margem 
que foi», disse.

Segundo Humberto Go-
mes, a paragem trouxe be-
nefícios ao ABC. «Traba-
lhámos bastante, ajudou a 
integrar os  novos elemen-
tos da equipa e os lesio-
nados recuperaram ou es-
tão quase recuperados, por 
isso, penso que foi benéfi-
co para nós», disse.

ABC recebe 
amanhã

o ISMAI, às 17h00, 
em jogo

da 3.ª jornada do campeonato
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José Romão regressa
ao futebol marroquino

O treinador português José Romão assinou um 
contrato válido por duas épocas com o Raja de 
Casablanca, clube que orientou em 2009, anunciou 
ontem o vice-campeão marroquino de futebol.

José Romão, de 60 anos, que é esperado amanhã 
em Casablanca, substitui no Raja de Casablanca o 
técnico argelino Abdelhak Benchija, que permaneceu 
no posto apenas quatro meses.

O treinador português regressa ao Raja cinco anos 
depois de ter treinado o clube de Casablanca, cidade 
em que também orientou o Wydad, em 2005, no iní-
cio da sua incursão pelo mundo árabe, que o levou 
também ao Kuwait e ao Qatar.

A Direção do Raja, um dos clubes mais populares 
de Marrocos, afastou Benchija do comando técnico 
na sequência da eliminação da Taça do Trono, após a 
derrota sofrida frente ao FAR de Rabat, por 3-2, em 
jogo da segunda mão dos oitavos de final.
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Em partida da terceira jornada do
Campeonato Nacional da I Divisão
de andebol masculino, o Madeira
SAD defronta amanhã, a partir das 18
horas, o Águas Santas, no pavilhão
desta equipa nortenha. A equipa de
Paulo Fidalgo chega a esta ronda cem
por cento vitoriosa, tendo vencido
os seus dois anteriores compromis-
sos; na primeira jornada ganhou no
Restelo ao Belenenses, por 24-20; na
segunda, nos Açores, triunfou sobre o
Sporting da Hora, por 32-30.
Por via disso, partilha a liderança

da classificação com FC Porto e Spor-
ting, todas com seis pontos. Os "dra-
gões" venceram Passos Manuel (33-
23) e Belenenses (33-21),enquanto
que os "leões" ganharam ao Santo
Tirso (35-25) e ao Benfica (28-21).
Na jornada deste fim de semana,

temos que o FC Porto se desloca ao
reduto do Sporting da Horta, ama-
nhã às 21 horas, enquanto que o
Sporting atua no pavilhão do Passos
Manuel, igualmente amanhã, mas às
18 horas. Para além destes desafios e
daquele em que intervém o Madeira
SAD, temos ainda, também amanhã,
os jogos Benfica - Santo Tirso (15 ho-
ras), ABC - Maia (17 horas) e Belenen-
ses - Xico Andebol (18 horas).

JORNADA DUPLA CASEIRA
PARA OS FEMININOS

Nos femininos, o fim de semana é
de jornada dupla para as equipas ma-
deirenses, com Madeira SAD e Sports

Madeira a defrontarem o Colégio São
João de Barros e o Juventude Mar
Ou seja, amanhã, para a 2.ª jornada,

temos Madeira SAD - Juventude Mar,
às 15 horas e Sports Madeira - São João
de Barros, às 17 horas, ambos no Pavi-
lhão do Funchal.
No domingo, na terceira jornada, as

equipas insulares trocam de adversá-
rias, daí resultando Madeira SAD - São
João de Barros (11h45) e Sports Madeira
- Juventude Mar (13h45), também no
Pavilhão do Funchal.
Recorde-se que a competição ar-

rancou com um Madeira SAD - Sports
Madeira, ganho pela SAD, por 26-20.
Alavarium, Colégio de Gaia e Juve

Lis, todas com seis pontos, lideram.

AGENDA ANDEBOL
• Sábado: I Divisão Masculina, 3.ª
jornada: Águas Santas - Madeira
SAD, às 18 horas no Pavilhão de
Águas Santas. I Divisão Feminina,
2.ª jornada: Madeira SAD - Juven-
tude Mar, às 15 horas no Pavilhão
do Funchal; Sports Madeira - São
João de Barros, às 17 horas no
Pavilhão do Funchal.
• Domingo: I Divisão Feminina,
3.ª jornada: Madeira SAD - São
João de Barros, às 11h45 no pavi-
lhão do Funchal; Sports Madeira -
Juventude Mar, às 13h45 no Pa-
vilhão do Funchal.

David Spranger
davidspranger@jornaldamadeira.pt

SAD defende liderança
amanhã em Águas Santas

JM

Masculinos do Madeira SAD contam por vitórias os (dois) jogos realizados.
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Miguel Martins: «Já não há equipas fracas»
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Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a52e3c39

/

 
fc porto nos açores para defrontar Sp. Horta
 
 , 26 setembro de 201416:22
 
 O FC Porto viaja este sábado aos Açores para jogar com o Sporting da Horta a 3.ª jornada do
campeonato nacional (21 horas nos Açores, 22 em Portugal Continental). Em declarações ao Porto
Canal, Miguel Martins, jogador dos hexacampeões, assumiu que "já não há equipas fracas" neste
campeonato.
 
 "Jogar na Horta é sempre difícil, principalmente por causa das viagens. No nosso campeonato já não
há equipas fracas - todas estão a subir o seu rendimento", afirmou o jogador dos azuis e brancos.
 
 Miguel Martins, de 19 anos, um dos mais novos do plantel, acredita que a fórmula para obter a vitória
está em manter o nível exibicional.
 
 "Se conseguirmos defender bem e sair bem em transição vamos simplificar o jogo. Penso que o FC
Porto está a jogar um andebol de qualidade, fluido," concluiu.
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ANDEBOL

Tavirenses averbam 
nova derrota 
O Vela de Tavira averbou a segunda derrota, por 27-20, no 
Campeonato Nacional de Andebol da 2ª Divisão, 1ª fase 
zona Sul, de Seniores masculinos, em Ílhavo. A jornada in-
cluiu ainda os encontros Vitória de Setúbal 27 - Marienses 
29, Benavente 28 - Almada 28, Sportivo de Loures 23 - Sa-
mora Correia 15, Benfica ”B” 30 - Alto do Moinho 18, Boa 
Hora 26 - Sismaria 20 e Liceu Camões 26 - Torrense 21. Os 
líderes da prova são Boa Hora, Benfica “B” e Liceu Camões, 
com 6 pontos. Já a equipa algarvia é 14ª com apenas 2 pon-
tos. A 3ª jornada realiza-se dia 27 e os tavirenses deslocam-
-se aos Açores para defrontar o Marienses. Os jogos Vit. Se-
túbal-Benavente, Almada-Sportivo Loures, Samora Correia-
-Liceu Camões, Alto Moinho-Boa Hora e Sismaria-Ílhavo, 
completam a jornada.
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ANDEBOL // GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

O Ginásio Clube de Santo Tirso acu-
sou a estreia no escalão principal do
andebol nacional e perdeu os dois
primeiros jogos da temporada con-
tra dois dos emblemas maiores da
modalidade em Portugal.

Na segunda jornada recebeu o
ABC/UMinho, tendo perdido por
25-39. Foi o primeiro jogo em casa
e registou-se uma entrada nervosa
no jogo o que garantiu uma vanta-
gem confortável ao adversário que,
com a sua maior experiência, soube

gerir o resultado e alcançar uma vi-
tória inquestionável.

Na estreia, frente aos vice-campe-
ões nacionais perderam por 35-25,
em Alvalade, num encontro em que
o Sporting controlou sempre o resul-
tado, conseguindo superar o bom
jogo do adversário, num resultado
bastante pesado para a prestação da
equipa nortenha.

O próximo jogo para o Campeo-
nato será na Luz, frente ao Benfica,
no próximo sábdo, dia 27.

Ginásio perde na
estreia na I Divisão

Página 15



A16

  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,82 x 32,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55890939 25-09-2014

O Andebol Clube de Oli-
veira de Frades (ACOF) 
apresentou no último 
domingo, dia 21 de Se-
tembro, as três equipas 
que terá a competir na 
nova época que ainda 
agora teve início. Junio-
res e Iniciadas mostra-
ram em campo os rostos 
das atletas que integram 
este Clube. O Valongo do 
Vouga, com os mesmos 
escalões, veio até ao con-
celho oliveirense para 
compor um cenário que 
contou ainda com o esca-
lão de Juvenis do ACOF, 
ainda que este não tenha 
pisado o campo de jogo. 
Quanto a expectativas, 
esperam-se resultados 
positivos no escalão de 
Juniores e Juvenis, sen-
do que para as Iniciadas 
anuncia-se a ambição de 
crescimento sólido.

O andebol feminino 
tem vivido no concelho 
momentos de sucesso, 

sejam reconhecidamente 
muitas. Entre as naturais 
vicissitudes associadas ao 
associativismo e as deslo-
cações para os treinos que 
nas duas últimas épocas 
tiveram lugar em Ribeira-
dio e Arcozelo das Maias, 
há ainda que contar com a 
reconhecida falta de atle-
tas. Ainda assim a equipa, 
liderada por Rafael Al-
meida, tem teimado em 
manter de pé este projecto 
que tem também granje-
ado sucessos, ainda que 
estes tenham, por vezes, 
um sabor agridoce. Ana 
Maria Ursu, notícia nas 
páginas do «Notícias de 
Vouzela», foi convocada 
para a Selecção Nacional 
em várias ocasiões. Um 
sucesso que acabou por 
a levar para o Alavarium, 
campeão nacional, dei-
xando em Oliveira de 
Frades, especialmente 
em Rafael Almeida, um 
misto de sentimentos. Se 
por um lado é uma vitória 
e uma prova inequívoca 
do trabalho desenvolvido 
por estas paragens, tam-
bém é verdade que, se as 

condições fossem outras, 
a atleta poderia conti-
nuar no ACOF. “Teria 
de existir uma estrutura 
maior por trás, um apoio 
quase incondicional para 
um crescimento maior 
da modalidade. Só a ins-
crição e arbitragens de 
uma equipa sénior custam 
2500 euros época, o que 
para nós é incomportá-
vel. Apoiei a decisão da 
Ana, porque não corto as 
pernas a ninguém, mas 
trabalhei com ela muitas 
horas e poderia ter sido 
diferente”, sublinhou. O 
também treinador, ain-
da neste âmbito, lembra 
que uma das principais 
dificuldades de sempre 
é a falta de atletas e esta 
situação não é indiferente 
a esta realidade. Com um 
mercado alvo pequeno e 

de que falta um olhar mais 

geral para o desporto con-
celhio, onde a aposta nas 
modalidades deveria, para 
alcançar outra dimensão, 
ser mais concentrada.

Apresentação
Mas voltando ao último 

domingo, dia 21 de Setem-
bro, destaque para o jogo do 
escalão de Juniores que “foi 
bastante equilibrado, com 
entrada em campo de todas 
as atletas. Como foi um jogo 
de apresentação fazia senti-
do que todas as atletas en-
trassem em campo. Quando 
estivermos em competição 
não será assim e elas têm 
consciência disso. Afinal, 
um jogo vale tanto como 10 
treinos e tem se de aproveitar 
estas ocasiões para dar lugar 
a algumas atletas”, subli-
nhou o treinador. 

Quanto às Iniciadas, 
“perdermos por muitos, 
mas também as atletas 

são quase todas novas, 
algumas estão agora a 
começar. As mais velhas 
subiram para as Juvenis, 
daí que o resultado não 
tenha sido uma surpresa”, 
pormenorizou.

Os jogos tiveram uma 
assistência média, sendo 
que metade dos presentes 
veio de fora apoiar as 
equipas, mas ainda assim, 
neste aspecto, o balanço 
foi positivo. 

As ambições, para Ju-
niores e Juvenis, passam 
passar à segunda fase do 
campeonato, ou seja, de 
seis equipas, as oliveiren-

-
das. “Não será fácil, mas 
está ao nosso alcance”, 
resumiu Rafael Almeida. 

Iniciadas
No que diz respeito 

às Iniciadas, os respon-
sáveis estão centrados na 
captação de atletas e na 
melhoria do seu desem-
penho. “Só desta forma 
poderemos ter os escalões 
seguintes com competiti-
vidade e desenvoltura”. É 
neste sentido que “refor-
çamos o apelo à partici-
pação de atletas. Damos 
transporte, equipamento 
e alimentação e acredita-
mos que o trabalho que é 
aqui desenvolvido é uma 
mais-valia para o cresci-
mento destas jovens, quer 
como atletas, quer como 
seres humanos”. 

Os mais pequenos 
também não foram es-
quecidos. O escalão mini-
-bambis, entre os sete e 
os dez anos, também está 
disponível, com os treinos 
a terem lugar entre as 
17h30 e as 19h00, todas 
as terças e quintas-feiras. 
“Este trabalho com os 
mais novos, meninos e 
meninas, é essencial para 
darmos continuidade a 
este projecto de andebol 
no concelho. Penso que 
faz sentido, aliás “todos 
os dirigentes que estão no 
ACOF acreditam nisso”, 
disse Rafael Almeida, 
esperançado de que a 
curto prazo haja mais 
incentivos para a prática 
desta modalidade.

Andebol feminino apresentou 
equipas para a nova época

Salete Costa

As três equipas oliveirenses
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“O naming foi 
a única forma 
de equilibrar o 

orçamento”
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