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> rui serapicos

O ABC não resistiu ontem ao
derradeiro quarto de hora de  su-
perior qualidade de jogo do FC
Porto. Os “azuis e brancos”, que
entraram no Pavilhão Sá Leite a
defender o primeiro lugar, na
ponta final aceleraram e aprovei-
taram os erros dos bracarenses,
que ao princípio até entraram
melhor, e estiveram em van-
tagem, embora nunca por mais
de dois golos.

As duas centenas de lugares
vazios nas bancadas do Pavilhão
Flávio Sá Leite para assistir a
um ABC-FC Porto podem ser li-
das como sinal dos tempos.  

De início, ambas as equipas
proporcionaram bons lances de
espectacularidade, tanto na
procura variada de soluções de
concretização, o ABC com golos
pelas meias distâncias e pelas
pontas. Os portistas a responder
explorarando sobretudo a força
do pivot Tiago Rocha.

Humberto Gomes, o guarda-re-
des do ABC, fez boas defesas e
lançou contra-ataques. Os braca-
renses estiveram na frente du-
rante os primeiros 11 minutos,
mas aos 12 minutos o FC Porto
igualiou (5-5) e passou para a
vantagem, que chegou a ser de

três golos (7-10) aos 21 minutos. 
Voltou o ABC a acertar e o in-

tervalo chegou com o marcador
igualado. Na segunda parte, os
minhotos viram o guardião  Al-
fredo Quintana anular várias
ocasiões aos seis metros e os
portistas aproveitaram. 

O FC Porto, que cometia me-
nos erros, entrou mais eficaz,
atingindo um avanço de 13-17
aos 39 minutos.

Este avanço de quatro golos fa-
vorável aos “dragões”, em boa
medida devido a livres de sete
metros, foi perdurando até aos
52 minutos, momento em que o
imprevisível Wilson Davyes ele-
va para cinco (17-22). 

Quando aos 56 minutos José
Pedro Coelho marcou,  de sete
metros, o 19º para o ABC, o
público bracarense já nem feste-
jou. O FC Porto já tinha 24 golos

e quem fazia a festa eram duas
dezenas de ruidosos “dragões”, a
cantar “Feliz Natal”.

ABC vergado no final
O FC Porto impôs ontem no Pavilhão Sá Leite um derradeiro quarto de hora que o ABC não
foi capaz de acompanhar. A cinco minutos do fim, os adeptos bracarenses, silenciados, já
nem golos festejavam. Os portistas fizeram a festa e cantaram “Feliz Natal”.

ANDEBOL

> Xico Andebol venceu ontem Águas Santas, por 25-24, e AC Fafe derrotou Avanca, por 27-25.

I DIVISÃOFC PORTO IMPARÁVEL NA SEGUNDA PARTE

ROSA SANTOS

Pedro Seabra em lance de ataque do ABC

ABC/UMINHO 21  1 

Humberto Gomes; Bruno Dias; José
Rolo (1), Fábio Vidrago (3), João
Santos, Pedro Seabra (4), João Santos,
Miguel Sarmento (1), Ricardo Pesqueira
(1), Rui Lourenço , Mário Peixoto, José
Ricardo Costa (1), José Pedro Coelho
(9), Luis Bogas, Sérgio Caniço (1)
Treinador: Carlos Resende

FC PORTO VITALIS 26 

Hugo Laurentino e Alfredo Quintana;
Gilberto Duarte (4), João Ferraz, Filipe
Mota, Belmiro Alves , Pedro Spinola (2),
Daymaro Salina, Hugo Laurentino, Tiago
Rocha (12), Ricardo Moreira (3), Elias
António (2), Sergio Rola, Wilson Davyes
(3) e Hugo Rosário
Treinador: Ljubomir Obradovic

Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros: Tiago Monteiro e António Trinca
Ao intervalo: 10-10

lll

“Foi um bom dérbi em que
o ABC não tinha nada a
perder e o Porto tinha a
perder o primeiro lugar. 
Entrámos nervosos mas 
na segunda parte con-
seguimos jogar melhor e
ganhámos. Para nós é
importante mantermos
o primeiro lugar”.

Ljubomir Obradovic
(treinador do FC Porto)

lll

“Perguntam-me se o ABC
durou quarenta minutos. 
O que aconteceu foi que
nós sabíamos aquilo em
que o Porto é francamente
bom, que é a transição.
Para haver transição tem
de haver bolas oferecidas
num momento em que nós
não estejamos preparados
para recuperar. 
Foram remates que a bola
ficou por ali, foram maus
passes, foram erros que
permitiram ao Porto mar-
car qualquer coisa como
oito golos de transição”.

Carlos Resende
(treinador do ABC)
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ABC derrotado após duelo 
intenso com o FC Porto
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> miguel machado

A equipa do ABC/UMinho vai
medir forças com o GC Santo
Tirso nos oitavos-de-final da
Taça de Portugal, ditou o sorteio
realizado ontem, na sede da Fed-
eração Portuguesa de Andebol.

Quanto aos ouros clubes min-
hotos ainda em prova, o Xico
Andebol vai receber, em Gui-
marães, o Benfica, já a equipa do
AC Fafe vai deslocar-se a casa
do Sporting.

Por definir, está o adversário
do Águas Santas-Milaneza, que
será o vencedor do jogo entre

Vela Tavira e Modicus, a realizar
no dia 5 de Janeiro de 2013. 

Os jogos dos oitavos de final
vão disputar-se a 2 de Fevereiro
de 2013.

Sorteio completo:
Sporting - AC Fafe 
Santana - CS Marítimo
Xico Andebol - Benfica 
Águas Santas - Tavira/Modicus 
Académio FC - Madeira SAD 
Vitória FC - NAAL 
MAIA-ISMAI - FC Porto 
Santo Tirso - ABC/UMinho.

TAÇA DE PORTUGAL DE ANDEBOL

ABC/UMinho visita Santo Tirso
nos oitavos-de-final da Taça

O Xico Andebol
vai receber o Benfi-
ca, em Guimarães,

já o AC Fafe desloca-se
a Lisboa para de-
frontar o Sporting.
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Andebol Protocolo tripartido
assinado em Tábua
111 Federação de An-

debol de Portugal (FPA), 
Câmara Municipal de Tábua 
(CMT) e Tabuense assinaram 
um protocolo com vista à 
efetivação de um plano de 
desenvolvimento da moda-
lidade no concelho. Os sig-
natários comprometem-se 
a cooperar para a realização 
de um conjunto de ações que 
possibilitem a promoção e 
prática do andebol junto da 
população jovem de Tábua.

A cerimónia contou com a 
presença do presidente da 
CMT, Mário Loureiro, da vice-
presidente, Ana Paula Neves, 
e do vereador do Desporto, 
Ricardo Cruz. Quanto à FPA 
esteve representada pelo seu 
vice-presidente, Augusto Sil-
va, e o Tabuense pelo seu pre-
sidente Francisco Pais.

Mário Loureiro mostrou-se 
satisfeito por mais este acor-
do da autarquia “na área do 
desporto, de apoio à juventu-
de, mostrando que Tábua está 
a dar um salto quantitativo e 

qualitativo no que respeita 
ao desporto”. O presidente 
salientou que “é uma mais-
valia para o concelho a aposta 
em novas modalidades, como 
o andebol, anunciando de se-
guida que, “no início do novo 
ano, será colocado um novo 
piso no pavilhão multiusos, 
dando assim possibilidade 
de projeção do concelho em 
termos desportivos”.

Já Ricardo Cruz espera que 
Tabuense “implemente bem 
o projeto e que proporcio-
ne boas práticas a todos os 
jogadores da modalidade”, 
enquanto Augusto Silva re-
cordou que “é desejo da fe-
deração que este projeto se 
torne maduro, dando alento 
a quem o executar e aos que 
dele irão usufruir”. Depois, 
o vice-presidente da FAP 
agradeceu ao presidente do 
Tabuense “por ter aceitado 
a mobilidade no seio do clu-
be”, permitindo assim que o 
“andebol chegue aos jovens 
do concelho de Tábua”.

Objetivo é promover a modalidade no concelho

DR
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Esteve quase para acontecer
‘Taça’, no sábado, no pavilhão
da Gândara. O Atlético Clube
da Sismaria foi eliminado nos
dezasseis-avos-de-final da
Taça de Portugal pelo ABC de
Braga, mas esteve a vencer ao
intervalo, deu luta e só caiu nos
últimos minutos. O resultado
final de 16-18 espelha bem o
equilíbrio da partida.

Muitos, provavelmente nem
mesmos os jogadores da Sis-
maria, acreditariam ser possí-
vel bater o ABC de Braga, ter-
ceiro classificado da I Divisão
Nacional. No entanto, a equipa

de Leiria, líder da zona Sul da II
Divisão, começou a jogo a todo
o gás. Com um pavilhão com-
pletamente cheio a apoiar o
sete de Rui Rito, gerou-se uma
onda de entusiasmo no pavi-
lhão que fez chegar a equipa da
casa a uma vantagem de 3-0. 

Defendendo com grande ati-
tude e saindo em contra-ata-
que de forma veloz, a Sismaria
conseguia segurar os jogadores

do Minho, com outra enverga-
dura física. O intervalo chegou
com a vantagem a pender para
a turma da casa (10-8). Estaria
um milagre para acontecer?

Não esteve. É que na segun-
da parte, o ABC, apesar de con-
tinuar incapaz de superar a
defesa contrária, não permitiu
tantos contra-ataques à Sisma-
ria, que no ataque posicional
sentia mais dificuldades em

superar o guarda-redes Bruno
Dias. 

Ainda assim, a um minuto
do fim ainda pairava a hipóte-
se de haver surpresa. Só que o
ABC chegou à vantagem de
dois golos e assim acabou o
jogo. Nos últimos 20 segundos,
o público que lotou o pavilhão
concedeu aos seus jogadores
uma longa e sonora ovação
pela entrega e garra dos
homens da casa que caíram na
Taça, mas caíram de pé.

Para esta partida, o treina-
dor Rui Rito contou com os
jogadores Tiago Martins (3
golos), Diogo Jerónimo, João
Cordeiro (3), Rui Gomes, Filipe
Oliveira, Miguel Bernardes (4),
Ivan Pedrosa, Tiago Marto (3),
Tiago Torgal, Vítor Pereira (2),
Daniel Pedro, Miguel Sampaio,
João Sousa e Luís Portela (1).

O próximo jogo da Sismaria
é no terreno do Marienses, no
dia 11 de Janeiro. l

Sismaria perto de surpreender
ABC na Taça de Portugal

PÚBLICO ovacionou os jogadores da Sismaria apesar da derrota

AN
TÓ

NI
O 

GO
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ES
/A

RQ
UI
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Ao intervalo a
Sismaria vencia
por 10-8 mas
não conseguiu
travar a reacção
dos minhotos

ANDEBOL MASCULINO
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Silvino Cardoso

� Num fim de tarde bastante
chuvoso, o velhinho Pavilhão
do Fontelo aguentou firme,
apesar do grande nervosismo
que se sentiu dentro dele. O
tempo também não ajudou a
um estado de espírito mais
alegre e de acordo com a quadra
natalícia que aproxima. Uma
introdução que tem a ver com
factores, quase anormais, pelo
menos nos jogos de andebol. 

A equipa de arbitragem, no -
mea da mente um dos seus ele -
men tos, chegou atrasado e ba -
stante ner voso. As incidêndias
indese jadas começaram cedo,
mas in justificadas. Quanto ao
encon tro, o Académico mostrou
me lhor organização defensiva e
atacante e a partir dos 10 minu -
tos 'fugiu' no marcador ao seu

adversário. A meio da primeira
parte (15 minutos), já os vi se enses
estavam na frente com quatro
golos de diferença (9-5). Durante
os restantes quinze mi nutos a
ACD Monte logrou equi  librar
mas não evitou que ao intervalo
os locais regi stas sem uma
diferença de cindo golos.

No segundo tempo os visi tan -
tes, em quinze minutos redu -
ziram a desvantagem para dois
golos (22-20). O alarme foi sen tido
pelos academistas que vol ta ram
a tomar as rédeas do en contro e a
cinco minutos do fim tinham no -
vamente uma van ta gem de cinco
golos. Os fora stei ros carregaram
nos últimos mi nu tos, mas os
donos da casa con trolaram o
tempo, as de ci sões intempestivas
do árbitro e o marcador que
apenas cedeu mais um golo ao
conjunto do Monte. l

ACADÉMICO VISEU 31
Trei na dor: Marco Rodrigues
Emanuel Borges (GR); Francisco
Neto (1), Nuno Marques (2),

Miguel Fernendes (9), Luís Ferreira (6),
Vasco Coelho (6) e Carlos Ribeiro (1).
Jogaram ainda: Paulo Ferraz (GR), Sérgio
Regueira (3) e Marco Rodrigues (3).
SUPLENTE NÃO UTILIZADO: Nelson Costa

ACD MONTE 27
TREI NA DOR: Pedro Leite
Carlos Belo (GR); Tiago Cascais
(3), Daniel Cascais, António Ruela

(2), João Barros (2), Carlos Abreu (6) e Samuel
Pinto (2). Jogaram ainda: Paulo Ponte (GR),
Pedro Pereira (3) e Filipe Vigário (9).
SUPLENTE NÃO UTILIZADO: Agostinho
Cirne.

JOGO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO FONTELO
ASSISTÊNCIA: 45 pessoas

ÁRBITROS: Vítor Amor e Sérgio Lopes (Viseu)
OFICIAL DE MESA: Paulo Pereira (Viseu)

RESULTADO AO INTERVALO: 15-10
ACÇÃO DISCIPLINAR: Cartões amarelos para Miguel Fernandes, Carlos Abreu, Carlos

Ribeiro, Samuel Pinto, Vasco Coelho e Francisco Neto. Cartões vermelhos para António Ruela,
Nuno Marques (3 exclusões de 2 minutos) e Paulo Ferraz. Exlusões de 2' para: João Barros,

Carlos Abreu (2 vezes), Francisco Neto (2), Miguel Fernandes, Vasco Coelho (2), António Ruela
(2), Nuno Marques (3), Filipe Vigário e Samuel Pinto. 

3.ª DIVISÃO NACIONAL DE ANDEBOL

Academistas controlaram 
ponta final dos visitantes

VASCO COELHO marcou seis golos contra a equipa do Monte

RU
I D

A 
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Silvino Cardoso

� Foi um jogo com muitos casos,
mas os viseenses conseguiram
chegar à vitória através de um
controlo do marcador nos últi -
mos minutos do encontro. Pri -
mei ro foi o atraso de mais de pou -
co mais de meia hora de atra so de
um dos elementos da du pla de
arbitragem. Depois verificou-se a
já habitual avaria do placard, o
que obrigou a mesa a recorrer ao
clássico marcador de mesa de
ténis. Para ajudar, um dos ár -
bitros esteve dema sia do nervoso
durante todo o jogo, o que levou a
algumas decisões, no mínimo,
polémicas como aconteceu, por
exemplo, no lance da expulsão do
guardião Paulo Ferraz que nin -

guém entendeu, pois o atleta até
nem falou, limitando-se a sair da
sua área para defender a bola
com as mãos, o que é perfei ta -
mente le gal. Enfim, um dia mau
para um juíz que terá agido, não
tanto por falta de isenção mas
sim, foi vi sí vel, pela falta de con -
centração.   

Com mais três pontos, o con -
junto orientado por João José
Mar ques firmou-se no segundo
lugar, um dos que dá acesso à
subida. Ainda falta muito cam -
peo nato, já que decorre a segun -
da fase (2.a volta) e ainda vai ser
disputada a terceira. Contu do, os
academistas estão a de mon s trar
que podem chegar ao fim num
dos lugares de pro mo ção. 

Derrotar a Associação Cul tu -

ral Desportiva do Monte, o úni -
co concorrente com menos um
jogo, não é tarefa fácil, mas foi
im portante consegui-lo na jor -
nada antes da ronda em que vai
folgar.

Muito pesada foi a derrota do
Andebol Clube de Lamego em S.
João da Madeira. A Associação
Desportiva Sanjoanense lidera e
ainda não sabe o que é perder,
mas ganhar a partida no Pa vi -
lhão das Travessas pela dife -
rença de 17 golos, diz bem do
poder concretizador e da sua
capacidade defensiva. O con jun -
to da capital do Douro Sul está
no último lugar e na próxima
jornada vai receber um dos can -
didatos aos dois primeiros lu ga -
res, o Estarreja Andebol Clube.

Es pera-se que os lamecenses
con sigam vencer para ainda
sonharem como os lugares de
re ferência na tabela clas si fi -
cativa. l

3.ª DIVISÃO NACIONAL 

RESULTADOS
Ac. Viseu-ACD Monte 31-27
AD Sanjoanense-AC Lamego 34-17

CLASSIFICAÇÃO
J V E D GM-GS P

Sanjoanense 7 6 1 0 196-145 20
Ac. Viseu 7 3 2 3 231-224 16
Estarreja AC 7 3 0 4 195-207 13
ACD Monte 6 3 0 4 177-187 13
AC Lamego 7 1 1 5 166-204 10

PRÓXIMA JORNADA
AC Lamego-Estarreja AC e ACD Monte-AD
Sanjoanense

Terceira vitória consecutiva 
e reforço do segundo lugar
O Académico de Viseu bateu no Pavilhão do Fontelo a Associação 
Cultural e Desportiva do Monte, somando os três pontos e já é a equipa 
mais concretizadora na sua série da 3.ª Divisão Nacional de Andebol

Página 12



A13

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 18,21 x 32,09 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 45310786 20-12-2012

ABC sem mãos para o Porto

Na segunda parte, o ABC/UMinho não acertou nas marcações e permitiu vitória a portista

O técnico do ABC/UMinho lamentou os erros da 
sua equipa. «Inicialmente, travámos aquilo em que 
o Porto é bom. Ou seja, a transição. Mas para haver 
transição tem que haver bola, no momento em que 
não estejamos preparados para a recuperar. Foram 
remates desproporcionados, onde o FC Porto parou 
como bloco e ficou por ali. Foram demasiadas ofertas 
que permitiram que na segunda parte o FC Porto mar-
casse qualquer coisa como oito golos em transição. Se 
descontarmos os oito golos, quer dizer que o Porto 
marcou pouquíssimos golos à defesa organizada do 
ABC. Aquilo que aconteceu é que, a dez minutos da 
segunda parte permitimos que o Porto fizesse aquilo 
que faz bem. Depois, tem qualidade para isso que é 
jogar rápido. Mas para jogar rápido tem que não sofrer 
golos», justificou Carlos Resende.

Obradovic: «foi um clássico nada fácil»
«Foi um jogo complicado. O ABC sabe lutar. Na pri-

meira parte andamos um pouco perdidos, de um lado 
para o outro. Na segunda parte, conseguimos melhorar 
tanto na defesa como no ataque. Pareceu fácil, mas não 
foi», disse o técnico portista».

Resende: «demasiadas 
ofertas para o Porto»

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho perdeu 
ontem no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, em Braga, 
em jogo da 15.ª jornada 
do campeonato nacional 
de andebol da I Divisão. 
A equipa bracarense mar-
cou o primeiro e o últi-
mo golo da partida, mas 
pelo meio, principalmen-
te na segunda parte, co-
meteu erros de quem está 
a aprender o abc da mo-
dalidade. 

O resultado acabou em 
21-26, com o FC Porto 
já descontraído no final 
do jogo.

Também por isso, apesar 
de continuar a ser um dos 
grandes clássicos do ande-
bol nacional, o ABC está 
sem mãos para um FC Por-
to mais forte e com outros 
argumentos no banco.

E se na primeira parte os 
bracarenses ainda aguen-
taram bem, levando o jogo 
para o intervalo empata-
do a 10 bolas, na segun-
da parte, as coisas foram 

FRANCISCO DE ASSIS

CLÁSSICO DO ANDEBOL SEM A INTENSIDADE DE OUTRORA 

muito diferentes. 
Numa primeira parte 

muito equilibrada, com 
poucos golos, o ABC/UMi-
nho entrou melhor na par-
tida, marcou o primeiro 
golo e aguentou-se bem. 
Sobretudo porque defen-
deu bem e não permitiu 
os contra-ataques portis-

tas, sempre venenosos. 
O pior é que na segun-

da parte, foi o descalabro 
do ABC/UMinho. Aliás, aos 
nove minutos do segundo 
tempo, o FC Porto abriu 
uma vantagem de quatro 
golos, em 13-17. Carlos Re-
sende, técnico bracaren-
se ainda tentou, mas os 

erros sucediam-se, sobre-
tudo na defesa, permitin-
do contra-ataques ao Por-
to que, desta forma mar-
cou oito golos. 

Assim, acabou por ser 
uma vitória tranquila dos 
campeões nacionais e lí-
deres da prova. Ao ABC, 
cabe corrigir erros.

ABC em Santo Tirso
para a Taça de Portugal

O ABC visita o Ginásio de Santo Tirso nos oitavos de 
final da Taça de Portugal em andebol, ditou ontem o sor-
teio realizado nas instalações da Federação de Andebol de 
Portugal. O Sporting recebe o Fafe, o Xico Andebol joga 
com o Benfica, o FC Porto vai à Maia e o ABC/UMinho 
vai a Santo Tirso.

Por definir, está o adversário do Águas Santas-
Milaneza, que será o vencedor do jogo entre Vela Tavira 
e Modicus, a realizar no dia 5 de janeiro de 2013.

O sorteio ditou os seguintes jogos dos oitavos de 
final: Sporting-AC Fafe, Santana-Marítimo, Xico Andebol-
-Benfica, Águas Santas-Tavira/Modicus, Académio FC-
Madeira SAD,  Vitória Setúbal-Passos Manuel, ISMAI-FC 
Porto e GC Santo Tirso-ABC.

Benfica vence Belenenses
No que diz respeito aos jogos realizados ontem para 

o campeonato, o Benfica venceu o Belenenses, por 
29-17 e segue na perseguição ao FC Porto.

O Andebol Clube de Fafe bateu o Avanca, por 27-25 e 
o Xico Andebol derrotou o Águas Santas, por 25-24.

A goleada da jornada pertenceu ao Sporting que venceu 
com estrondo a frágil equipa do Camões, por 40-13.

Mais equilibrado foi o Madeira SAD-Sp. Horta, que 
os açorianos venceram por 26-27.
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• ABC derrotado no Sá Leite pelo FC Porto
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Torneios de Natal da Secção de Andebol da Casa do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2012

Meio: Entroncamento Online.pt

URL: http://www.entroncamentoonline.pt/portal/artigo/torneios-de-natal-da-sec%C3%A7%C3%A3o-de-andebol-da

/

 
352 golos depois, terminaram os Torneios de Natal 2012 da Secção de Andebol da Casa do Benfica no
Entroncamento! Para atletas, pais e simpatizantes da modalidade, os golos são a alegria de uns e a
tristeza de outros mas será que o golo ou uma vitória desportiva é tudo na vida?! No escalão dos
Iniciados, realizou-se um Torneio Triangular cabendo a vitória a uma equipa Leiriense, a Juventude do
Lis, secundada pela A.D. Albicastrense e por último a CBE. Nos Juvenis, jogou-se um Quadrangular.
No final, o SLB classificou-se em 1º lugar ao vencer o A.D. Mafra na final. Em 3º, classificou-se o
Batalha A. C. que acomodou a CBE no 4º lugar. Estas classificações provam que a CBE não procurou
adversários fáceis. Aliás foi com muito gosto que entregou os prémios de maior dimensão aos clubes
que visitaram o Entroncamento e integraram o Torneio de Natal. Este Torneio foi sonhado em Outubro
e concretizado em 16 de Dezembro de 2012. Foram jornadas após jornadas de luta para debelar os
obstáculos que se foram erguendo, mas o prazer que dá em ter os jovens a praticar a modalidade que
eles tanto gostam e que alguns amam, é tudo para os dirigentes da Secção de Andebol da CBE. A
recompensa dos ativistas desta seção está no obrigado que se lê entre os atletas. Mas. e os
bastidores? Os atletas, dirigentes e treinadores que os acompanham, não imaginam o que foi realizar
este evento. Por detrás do palco montado e visível aos olhos de todos, com mesa, balneários, árbitros,
bar,. está uma equipa de pessoas empreendedoras que, na sua maioria, pouco sabem de andebol mas
com uma experiência de vida que em muito contribui para o êxito do Projeto. De recordar que, em 19
de Agosto de 2012, data em que foi criada a Secção de Andebol da CBE, esta era constituída por
apenas alguns atletas, um treinador e um sonho! Sonho de ter uma equipa de juvenis a jogar andebol
na Associação de Santarém para ajudar a dar ocupação aos jovens aletas que tinham perdido o clube
onde até ali jogavam. Volvidos 4 meses a CBE Andebol apresentou um evento, noticiado na Federação
de Andebol de Portugal, com as suas equipas de Iniciados e Juvenis, ambas com dois equipamentos,
fatos de treino, sacos de bagagem, sweats, Tshirts para os pais, .e.O sonho tornou-se realidade!
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SORTEIO | Xico Andebol recebe o Benfica nos «oitavos» da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2012

Meio: Guimarães TV Online

URL:
http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=13765:sorteio-xico-andebol-recebe-o-benfica-nos-loitavosr-da-

taca-de-portugal&catid=3:flash

/

 
Quinta, 20 Dezembro, 00:32
 
 O Xico Andebol vai receber o Benfica nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, em andebol, na edição
2012/13. O sorteio foi realizado esta quarta-feira na Federação Portuguesa de Andebol e os jogos
desta eliminatória foram marcados para o dia 02 de Fevereiro.
 
 O resultado do sorteio foi o seguinte: Sporting CP-AC Fafe; C. D. C. Santana-CS Marítimo Madeira;
C.D. Xico Andebol-SL Benfica; Águas Santas-Vela Tavira/Modicus; Académico FC-Madeira SAD; Vitória
FC-NAAL Passos Manuel; ISMAI-FC Porto; GC Santo Tirso-ABC.
 
 Esta quarta-feira à noite, a equipa vimaranense recebeu e venceu o Águas Santas, por 25-24, em
jogo da 15ª jornada do campeonato nacional da modalidade. O golo da vitória dos escolares foi
alcançado já no último minuto por intermédio de Filipe Magalhães.
 
 Tags:
 
 águas santas
 
 andebol
 
 benfica
 
 taça de portugal
 
 xico
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Federação de Andebol de Portugal e Câmara Municipal de Tábua assinam protocolo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2012

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/8958-federacao-de-andebol-de-portugal-e-camara-municipal-de-tabua-

assinam-protocolo

/

 
A Federação de Andebol de Portugal, a Câmara Municipal de Tábua; o Grupo Desportivo Tabuense e a
FAP - Federação de Andebol de Portugal procederem esta terça-feira à assinatura de um protocolo
tripartido. A cerimónia contou com a presença de uma forte representação do município, que
englobava o seu presidente, Mário Loureiro, a vice-presidente, Ana Paula Neves, e o vereador do
Desporto, Ricardo Cruz. Quanto à Federação de Andebol de Portugal, esteve representada pelo seu
vice-presidente, Augusto Silva, enquanto Francisco Pais outorgou na qualidade de presidente do Grupo
Desportivo Tabuense. O objeto principal do protocolo agora assinado passa pela efetivação de um
"Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Tábua", comprometendo-se os signatários a
cooperar para a realização de um conjunto de ações que possibilitem a promoção e prática do Andebol
à população jovem do concelho de Tábua. Depois de saudar todos os presentes, Mário Loureiro deu
conta da satisfação com que a autarquia assina mais um protocolo na área do desporto, de apoio à
juventude, mostrando que Tábua está a dar um salto quantitativo e qualitativo no que respeita ao
desporto. O presidente da edilidade de Tábua salientou ainda que é uma mais-valia para o concelho
apostar em novas modalidades, como o andebol. Mário Loureiro anunciou depois uma boa notícia ao
assegurar queno início do novo ano, será colocado um novo piso no pavilhão multiusos, dando assim
possibilidade de projeção do concelho em termos desportivos. Ricardo Cruz, vereador da Câmara
Municipal de Tábua, realçou o trabalho de equipa do executivo, essencial para por em prática esta
nova forma de encarar e viver o Desporto, fazendo votos que o grupo Desportivo Tabuense
implemente bem o projeto e que proporcione boas práticas a todos os praticantes da modalidade de
andebol. Quanto ao vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, começou por
agradecer o convite, deu conta do prazer com que está a protocolar um projeto que está certo que
será um veículo difusor de práticas sociais solidárias, papel a que o desporto cada vez mais se presta.
Augusto Silva recordou que é desejo da federação que este projeto se torne num projeto maduro,
dando alento a quem o executar e também aqueles que dele irão usufruir. O vice-presidente da FAP
agradeceu ainda ao presidente do Grupo Desportivo Tabuense por ter aceitado a mobilidade da
Federação no seio do clube e permitir que, através do GD Tabuente, o andebol chegue aos jovens do
concelho de Tábua. Augusto Silva finalizou agradecendo também à Câmara Municipal todo o apoio,
realçando que a forma como vêem o desporto é fantástica, não sendo um exemplo fácil de encontrar
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> redacção

O jogo grande da jornada 15 do
Andebol 1 está agendado para o
Pavilhão Flávio Sá leite. O
ABC/UMinho, actual terceiro
classificado da prova, mede

forças com o líder da compe-
tição, o FC Porto. A turma por-
tista apenas perdeu um encontro
nos 14 jogos já disputados, mas
a ambição dos bracarenses passa
por causar surpresa. O mote foi
lançado por Carlos Ferreira, ad-

junto de Carlos Resende na
equipa-técnica do ABC. 

“O nosso objectivo está clara-
mente definido e é chegar a uma
competição europeia. Para isso é
preciso ganhar todos os jogos
em casa . O ABC/UMinho - FC

Porto não foge à regra e acho
que com um grande apoio dos
nossos adeptos temos todas as
condições para ganharmos ao
FC Porto”, apontou Carlos Fer-
reira. A partida tem início às 21
horas. 

A jornada 15 do campeonato
de andebol fica completa com os
seguintes jogos: Benfica-Bele-
nenses (20 h); Madeira SAD-
Horta (21 h); Xico-Águas Santas
(21 h); Fafe-Avanca (21.30 h) e
CD Camões-Sporting (21.30h).

ANDEBOL

> Carlos Ferreira lança apelo para o apoio dos adeptos a fim de abater o líder da competição.

I DIVISÃOPAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

ABC/UMinho defronta hoje o FC Porto
ABC/UMinho defronta esta noite o líder da competição, FC Porto, em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeo-
nato. O duelo tem início às 21.30 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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Andebol feminino: juvenis da Didáxis de Riba d’Ave
isoladas no primeiro lugar do campeonato

As juvenis da Didáxis de Riba de Ave encontram-se isoladas no 1º lugar do campeonato,
com mais um ponto que a equipa do Maistars, após terem recebido, no ultimo fim de
semana, e batido por 19-17, a Juventude do Mar. As jovens andebolistas da Didáxis de Riba
de Ave entraram muito fortes na partida, especialmente a nível defensivo, e aos primeiros
quinze minutos de jogo ainda só tinham sofrido dois golos. No entanto a equipa de
Esposende repondeu e terminou a primeira parte a vencer por um golo. No segundo tempo a
equipa da Didáxis de Riba de Ave voltou a assumir o jogo, que acabou por vencer por dois
golos de vantagem. Diana Oliveira, com sete golos apontados durante toda a partida, esteve
em destaque. 
As infantis que se deslocaram ao Municipal da Maia para defrontar a equipa do Maiastars,
perderam por 28-9, mas mantêm o terceiro lugar na prova. 
Em destaque esteve, também, este fim de semana, a participação de seis atletas da Didáxis
de Riba de Ave na selecção de Braga que, no domingo defrontou as selecções do Porto e de
Viseu/Vila Real/Guarda, tendo vencido os dois encontros. 
Amélia Maia, Francisca Araújo, Ana Coelho, Diana Oliveira, Ana Margarida e Filipa Gon-
çalves, são as andebolistas da Didáxis de Riba de Ave que integram a selecção de Braga.
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Celorico Basto recebeu 1.º torneio de mini-andebol
Nma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Celorico de Basto, pelo “O Beca –
Bastinhos” Escola Clube de Andebol e pela Associação de Andebol de Braga, decorreu no
passado fim-de-semana o primeiro torneio de mini - andebol no concelho. 
Este torneio surgiu do protocolo estabelecido anteriormente entre a autarquia de Celorico de
Basto e a Federação Portuguesa de Andebol na óptica de dinamizar a modalidade no
concelho. 
O autarca, Joaquim Mota e Silva, mostrou-se satisfeito com a promoção da actividade.
“Celorico de Basto é um concelho que apoia a prática desportiva em qualquer modalidade.
Esta foi a primeira iniciativa do género dentro da modalidade, mas estou certo que se trata
do inicio de um ciclo na promoção do andebol”, concluiu.   
Este torneio contou com a participação de cerca de 120 crianças num total de 5 equipas em
prova. Refira-se o Andebol Clube de Fafe, os Fermentões de Guimarães, os MARCA (Movi-
mento Associativo Recreio Cultura e Arte) de Vila Cova em Barcelos, uma escola de Mondim
de Basto e o anfitrião da actividade, “O Beca – Bastinhos” Escola Clube de Andebol.  
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Margarida Prata

Tábua acaba de assinar mais
um protocolo com vista ao de-
senvolvimento desportivo.
Desta vez, a modalidade esco-
lhida foi o andebol e coube à
autarquia selar o acordo de
cooperação com a Federação
Portuguesa de Andebol para a
promoção deste desporto
junto dos jovens e crianças ta-
buenses. 

Um protocolo que, para o
presidente da Câmara, Mário
Loureiro, representa mais um
«salto qualitativo» e «quantita-
tivo» no desporto no concelho,
que ainda recentemente assis-

tiu à chegada de novas moda-
lidades.  «Isto deve-se muito ao
trabalho e ao dinamismo do
vereador do desporto», consi-
derou o edil, sublinhando a
aposta do executivo na dina-
mização da prática desportiva.
«É bom que Tábua comece a
estar no mapa desportivo re-
gional, com mais atletas, mais
modalidades e mais qualidade,
porque também estamos a do-
tar as nossas infra-estruturas
de melhores condições», afir-
mou, adiantando que no início
do ano vai avançar com um
piso no pavilhão multiusos, de
modo a permitir «este e outro
tipo de actividades que projec-
tem o concelho em termos
desportivo». 

«Com este executivo a polí-
tica desportiva mudou um
pouco, há um incentivo e uma
grande sensibilidade no sen-
tido de aumentarmos a oferta
formativa em Tábua», fez notar
o vereador do desporto, Ri-
cardo Cruz, considerando este
protocolo um “passo” impor-
tante para desenvolver a mo-

dalidade. Além da formação e
da intenção da autarquia em
propor o andebol nas AEC’s –
ao nível da disciplina de des-
porto, o autarca garante que
esta parceria com a FAP re-
flecte ainda a possibilidade da
realização em Tábua de alguns
eventos de “top”, como está-
gios da selecção nacional e das
camadas seniores do andebol. 

Acreditando no desporto
como um «bem comum», o
vice-presidente da Federação
de Andebol, Augusto Silva,
mostrou-se igualmente con-
fiante no projecto da Câmara
de Tábua de alargar a prática
do andebol, realçando a «am-
plitude óptica» da autarquia
pela forma como «vê o des-
porto». «Não é fácil encontrar
isto nos diversos concelhos»,
disse, congratulando-se com o
facto com a opção da autar-
quia. Uma parceria desenvol-
vida através do Grupo Despor-
tivo Tabuense, cujo presidente,
Francisco Pais,  prometeu tra-
balhar no sentido de poder co-
lher “frutos”.|

Tábua está a dar “salto
qualitativo” no desporto 
Andebol Protocolo com a Federação Portuguesa foi ontem assinado
na Câmara Municipal. Mais um sinal claro da aposta na prática desportiva

D.R.

Executivo de Tábua não esconde a sua franca aposta na promoção da prática desportiva
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Luís Santos quer rentabilizar Centros de Alto Rendimento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2012

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=607303

/

 
Luís Santos foi hoje empossado presidente do Conselho de Administração da revitalizada Fundação do
Desporto e destacou a importância de "rentabilizar" os Centros de Alto Rendimento (CAR), mas
também encontrar parcerias privadas para o desporto nacional.
 
 O antigo presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), que falava à margem da cerimónia
da sua tomada de posse, no Palácio Foz, em Lisboa, realçou a necessidade de dar outra utilidade aos
CAR, cuja gestão central ficará a cargo da Fundação do Desporto.
 
 "Se não houver utilização durante todo o tempo, teremos de ir arranjar meios para ter utilização. Não
basta que pensem que os CAR estão muito bem feitos e são ótimos, mas depois não são utilizados
durante um tempo. Temos de arranjar maneira de os utilizar, porque há dinheiros investidos e temos
de os rentabilizar", disse Luís Santos.
 
 Diário Digital com Lusa
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ABC recebe FC Porto
JOGO GRANDE, HOJE, NO SÁ LEITE

Depois de um interreg-
no que deu lugar a mais 
uma eliminatória da Taça 
de Portugal, o campeona-
to de andebol da primei-
ra divisão regressa hoje 
com a realização da 15.ª 
jornada.

Para as 21h30 de hoje, 
no pavilhão Flávio Sá Lei-
te, em Braga, está mar-
cado o jogo mais aguar-
dado da jornada, com o 
ABC a receber o FC Por-
to. Dos outros jogos da 
ronda, que se disputa in-
tegralmente hoje, referên-

cia para a partida da Luz, 
onde o Benfica recebe o 
Belenenses. No Funchal jo-
ga-se o clássico das ilhas, 
com o Madeira a receber 

o Sporting da Horta, en-
quanto em Guimarães o 
Xico mede forças com o 
Águas Santas.

Os jogos e árbitros para 

hoje:
20h00: Benfica-Belenen-

ses (Mário Coutinho/Rami-
ro Silva, Aveiro).

21h00: Madeira-Hor-
ta (Duarte Santos/Ricar-
do Fonseca, Madeira); 
Xico-Águas Santas (Cé-
sar Carvalho/Daniel Frei-
tas, Braga).

21h30: AC Fafe- Avanca 
(José Bessa/Pedro Fontes, 
Porto); Camões-Sporting 
(Nuno Santos /Nuno Gon-
çalves, Lisboa); ABC-FC 
Porto (António Trinca/Tia-
go Monteiro, Lisboa).

ABC conta com o seu público, na receção ao FC Porto

DR
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Luís Santos quer rentabilizar Centros de Alto Rendimento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/luis-santos-quer-rentabilizar-centros-de-alto-rendimento=f775035

/

 
19:08Quarta feira, 19 de dezembro de 2012
 
 Lisboa, 19 dez (Lusa) - Luís Santos foi hoje empossado presidente do Conselho de Administração da
revitalizada Fundação do Desporto e destacou a importância de "rentabilizar" os Centros de Alto
Rendimento (CAR), mas também encontrar parcerias privadas para o desporto nacional.
 
 O antigo presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), que falava à margem da cerimónia
da sua tomada de posse, no Palácio Foz, em Lisboa, realçou a necessidade de dar outra utilidade aos
CAR, cuja gestão central ficará a cargo da Fundação do Desporto.
 
 "Se não houver utilização durante todo o tempo, teremos de ir arranjar meios para ter utilização. Não
basta que pensem que os CAR estão muito bem feitos e são ótimos, mas depois não são utilizados
durante um tempo. Temos de arranjar maneira de os utilizar, porque há dinheiros investidos e temos
de os rentabilizar", disse Luís Santos.
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FUTEBOL • 1.ª Jornada da 3.ª Fase da Taça da Liga:
GRUPO A: NACIONAL-FC Porto, 18h, árbitro: Bruno
Esteves (Setúbal). Estoril-Vit. Setúbal, 20h. GRUPO C:
Rio Ave-Paços de Ferreira, 20h. Outros jogos: Naval
1.º de Maio-Beira-Mar, 16h. Moreirense-Académica,
16h. Olhanense-BENFICA, 19h45 (TVI), árbitro: Paulo
Baptista (Portalegre). Vit. Guimarães-Sp. Braga, 20h,
árbitro: Duarte Gomes (Lisboa). • Treino do Marítimo,
9h30, Santo António. • FIFA actualiza o último “Ran-
king” Mundial de 2012 para selecções, referente ao
mês de Dezembro. • 14.ª Jornada 1.ª Divisão de Ju-
niores, jogo em atraso: NACIONAL-União de Leiria,
15h, Choupana. • Laura Luís (Marítimo) na Selecção
Nacional Sénior feminina no Torneio Internacional Ci-

dade de São Paulo, no Brasil, até hoje: 3.º/4.º luga-
res, 21h30, Final, 23h50, Estádio Pacaembu. • Treino
do Marítimo B, 10h30, Santo António. • O União da
Madeira participa em várias actividades de Natal pe-
las escolas de Machico, Ponta do Sol, Santa Cruz, Ri-
beira Brava e Câmara de Lobos, em conjunto com as
rádios Palmeira, Popular e Zarco, até amanhã. • João
Neves e Leonardo Andrade (CD Nacional) no Estágio
da Selecção Nacional Sub-15, no Jamor, em Lisboa,
até hoje. • O médio Revson (CD Nacional) faz exame
para avaliar lesão. • Treino do Centro de Formação
Sub-14 da Madeira, 9h30, Campo Adelino Rodrigues
(ex-Liceu). • Apresentação oficial de Jesualdo Fer-
reira como “manager” do Sporting CP, em Alvalade.

ANDEBOL • 1.ª Divisão Masc., 14.ª jornada: MA-
DEIRA SAD-Sp. Horta, 21h, Pav. Funchal. • Treino da
Selecção Regional Masculina (Atletas nascidos em
1996/97), 10h30/12h, Pav. Funchal. • Treino da Se-
lecção Regional Feminina (Atletas nascidos em
1997/98/99), 9h/10h30, Pav. Funchal. BASQUETE-
BOL • Torneio de Natal do CAB, com três centenas
e cinco clubes, Pav. dos “Amigos”, na Nazaré, até
sábado. ATLETISMO • Inscrições para a 54.ª Volta
à Cidade do Funchal/São Silvestre Madeirense, até
dia 27. DIVERSOS • Inscrições/treino para a Ginás-
tica Aeróbica, secção do CF Carvalheiro, 18h15, Gi-
násio da Escola do 2.º e 3.º Ciclos dos Louros, no
Funchal. 1

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
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Madeira SAD
anfitrião do
Sporting da Horta
Depois da Taça de Portugal - eli-
minatória referente aos 1/16
avos-de-final - o Campeonato
Nacional da 1.ª Divisão mascu-
lina de Andebol está de regresso
hoje, com a realização da 14.ª
jornada. Assim, a partir das
21h00, no Pavilhão do Funchal,
há dérbi insular, entre o Madeira
SAD e os açorianos do Sporting
da Horta. A “sociedade” madei-
rense surge no 7.º lugar com 26
pontos (seis vitórias, um empate
e seis derrotas) e pela frente terá
um conjunto da Horta com mais
um ponto, no 6.º posto da tabela
(seis triunfos, uma igualdade e
sete desaires). Madeira SAD que
vem de um triunfo para a Taça,
no Funchal, diante do Belenen-
ses, por 26-24, e que no jogo da
1.ª volta, nos Açores, ganhou por
duas bolas (29-27). Ocasião
para, no último jogo de 2012, o
Madeira SAD acabar a vencer e
ultrapassar o seu adversário na
classificação, o qual tem mais
um jogo realizado.1

Vasco Sousa
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Benfica joga em Guimarães e FC Porto visita ISMAI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2012

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=252531069

/

 
Actualizar: 19 de dezembro de 2012
 
 O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal realizado hoje na sede da Federação de Andebol d
...
 
 Sportinveste Multimédia
 
 Benfica joga em Guimarães e FC Porto visita ISMAI
 
 O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal realizado hoje na sede da Federação de Andebol de
Portugal, ditou a visita do Benfica ao Xico Andebol, enquanto o FC Porto fará uma curta deslocação à
Maia para defrontar o ISMAI e o Sporting, detentor do troféu, recebe o AC Fafe.
 
 O Águas Santas ainda espera pelo vencedor do jogo em atraso da eliminatória anterior, entre Vela
Tavira e Modicus, a disputar-se a 5 de Janeiro.
 
 Os jogos dos "oitavos" estão agendados para o dia 2 de Fevereiro.
 
 Sorteio dos oitavos-de-final:
 
 Sporting - AC Fafe
 
 Santana - Marítimo
 
 Xico Andebol - Benfica
 
 Águas Santas - Vela Tavira ou Modicus
 
 Académico - Madeira SAD
 
 Vitória de Setúbal - Passos Manuel
 
 ISMAI - FC Porto
 
 Ginásio de Santo Tirso - ABC
 
De Fonte: Sportinveste Multimédia, sportmultimedia.pt,
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Luís Santos quer rentabilizar Centros de Alto Rendimento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2012

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/luis-santos-quer-rentabilizar-centros-de-alto-rendimento=f703237

/

 
Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
 
 19:08Quarta feira, 19 de Dezembro de 2012
 
 Lisboa, 19 dez (Lusa) - Luís Santos foi hoje empossado presidente do Conselho de Administração da
revitalizada Fundação do Desporto e destacou a importância de "rentabilizar" os Centros de Alto
Rendimento (CAR), mas também encontrar parcerias privadas para o desporto nacional.
 
 O antigo presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), que falava à margem da cerimónia
da sua tomada de posse, no Palácio Foz, em Lisboa, realçou a necessidade de dar outra utilidade aos
CAR, cuja gestão central ficará a cargo da Fundação do Desporto.
 
 "Se não houver utilização durante todo o tempo, teremos de ir arranjar meios para ter utilização. Não
basta que pensem que os CAR estão muito bem feitos e são ótimos, mas depois não são utilizados
durante um tempo. Temos de arranjar maneira de os utilizar, porque há dinheiros investidos e temos
de os rentabilizar", disse Luís Santos.
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3ª DIVISÃO

Fermentões
vence e já está
no 3º lugar

O Fermentões ascendeu ao 3º lugar, 
depois de ter somado mais uma vitória, 
desta vez na casa do FC Gaia, por 30-37. 
Um triunfo convincente da equipa lide-
rada por Alexandre Meira Sousa, que 
vive o melhor momento da temporada.   
A vitória no último jogo do ano deixou o 
Fermentões na melhor classificação da 
temporada.

O segredo do sucesso do triunfo re-
sidiu na primeira parte avassaladora em 
termos ofensivos, que resultou em 19 
golos. Com uma vantagem de seis golos 
ao intervalo, o Fermentões não foi tão 
consistente a defender, mas, mesmo as-
sim, o FC Gaia nunca conseguiu colocar 
em causa a superioridade dos vimara-
nenses. 

Com a arbitragem de Betina Martins 
e Robin Seixas, as duas equipas apresen-
taram os seguintes jogadores: 

FC GAIA: Rui Vedor,  Pedro Silva (3), 
José Santos (1),  Pedro Sá,  Cláudio Mo-
reira (1), André Silva (1), Pedro Carvalho 
(7), António Osório, Rui Sobral, Tiago 
Freitas, Pedro Garcia (11), Tiago Costa 
(2),  Carlos Castro (4) e Bruno Campos. 

FERMENTÕES: Hugo Viana,  Marco 
Salgado, Rui Paulo (4),  José Martins (9),  
Hélder Cunha (2), João Carvalho (10), 
Bruno Silva,  Rui Carvalho (5), Nuno Pi-
nheiro, Raúl Nunes,  Carlos Fernandes 
(5),  Nuno Cunha, André Ribeiro,  Pedro 
Araújo, Pedro Teixeira,  Armando Silva 
(2),  Ricardo Pinto e André Gonçalves.

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Salgueiros 08 7 7 0 0 224-192 32 21

2 FC Gaia 8 6 0 2 255-220 35 20

3 Fermentões 9 4 1 4 264-250 14 18

4 Lusitanos 8 4 1 3 225-225 0 17

5 CA Leça 8 4 0 4 218-211 7 16

6 Boavista 8 4 0 4 233-233 0 16

7 Amarante 9 2 0 7 249-274 -25 13

8 AD Afifense 9 1 0 8 222-285 -63 11

Lusitanos - Salgueiros (21-12) 

Amarante - Afifense 38-21

FC Gaia - Fermentões 30-37

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO

11ª jornada

Fermentões - Boavista

Afifense - FC Gaia

Salgueiros 08  - Maia

12ª jornada
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Xico segue
na Taça 
à custa do 
Ginásio do Sul

O Xico Andebol garantiu a 
passagem aos oitavos-de-
final da Taça de Portugal, 

ao vencer confortavelmente o Ginásio 
do Sul, por 34-25, fora de portas. Um 
bom ensaio para a dupla jornada que 

Equipa de Tchickoulaev mostrou as razões que a levam a estar 
num patamar diferente do seu adversário. Seguem-se dois jogos, 
quarta-feira e sábado, para o Campeonato.

REPORTAGEM
REDACÇÃO

se avizinha, diante de adversários que 
ocupam lugares na primeira metade da 
tabela classificativa.

No decorrer da 1ª parte ainda existiu 
um pouco de equilíbrio, pelo menos no 
resultado, pois o Xico Andebol dominou 

em quase todos os aspectos. No entan-
to, só  vencia ao intervalo pela margem 
mínima (13-14). 

Na 2ª parte, o Xico Andebol dis-
parou no marcador e no final os nove 
golos de diferença espelham o mereci-
mento da sua passagem à eliminatória 
seguinte, com o marcador a assinalar no 
final do jogo 25-34. O Ginásio do Sul foi 
uma equipa aguerrida, mas longe dos 
tempos em que pisava os palcos da 1ª 
Divisão. Agora são bem visíveis as difi-
culdades e o seu plantel espelha bem os 
novos rumos que levou este emblema 
da margem sul.

Os dezasseis-avos-de-final da Taça 
de Portugal não foram férteis em sur-
presas, pelo contrário. Os principais 
emblemas nacionais confirmaram o seu 
favoritismo e garantiram o acesso aos 
oitavos-de-final da prova. Além do Xico 
Andebol, seguem em frente na Taça de 
Portugal as seguintes equipas: Sporting, 
Benfica, ABC, FC Porto, Ginásio Santo 
Tirso,  Académico FC,  AC Fafe,  NAAL 
Passos Manuel, Marítimo, Vitória de Se-

GINÁSIO DO SUL 25
Filipe Rita,  Rui Pinto (6), João Silva (4),  Fran-
cisco Santos (2), Fábio Santos (3), Vasco Veríssi-
mo (2),  João Guerreiro (3), Ivan Dias (1), Diogo 
Charneca, Tiago Moreira,  Bruno Vaz (3), Miguel 
Serranho, João Dores (1) e João Ferro.
 

T: LUÍS SANTOS

XICO ANDEBOL
Ricardo Castro,  José Fernandes (2), Daniel San-
tos (4), Gustavo Castro (2), Pedro Correia (4), 
Mário Peixoto (3), André Caldas (7), Sérgio Ri-
beiro, Pedro Carvalho,  Luís Sarmento (6), João 
Gonçalves (3), Rui Lourenço (1),  António Salga-
do (1) e Filipe Magalhães (1)

T: VICTOR TCHIKOULAEV

LOCAL: Pavilhão do Ginásio do Sul
Árbitros: Carlos Cunha e Erica Krithinas

34

túbal, Madeira SAD, Maia-ISMAI,  Águas 
Santas e Santana.

Após a interrupção para a Taça de 
Portugal, as emoções do Campeonato 
Nacional Andebol 1 regressam já esta 
quarta-feira. O Xico Andebol recebe o 
Águas Santas, adversário que luta por 
outro tipo de objectivos. O jogo está 
marcado para as 21 horas, no Pavilhão 
do Desportivo Francisco de Holanda. A 
jornada 15 fica completa com os jogos: 
AC Fafe-Avanca, Madeira SAD-Sp. Horta, 
CDE Camões-Sporting, Benfica-Belenen-
ses e ABC-FC Porto.

Depois da jornada a meio da sema-
na, no sábado disputa-se a 16ª ronda 
do Campeonato Nacional Andebol 1. O 
Xico Andebol terá mais um difícil teste, 
desta vez na casa do Sporting, onde ali-
nham os vimaranenses Nuno e Rui Silva, 
formados nas camadas jovens dos vima-
ranenses. A 16ª jornada, que se disputa 
na íntegra no sábado, terá os seguintes 
jogos: Avanca-Madeira SAD, FC Porto-
AC Fafe, Belenenses-ABC, Sp.Horta-CDE 
Camões e Águas Santas-Benfica.

Jornada de Taça não teve re-
sultados surpreendentes

Campeonato volta com duas 
jornadas em quatro dias
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Estádio do Bonfim - Setúbal

adiado

VITÓRIA FC PORTO

LIGA ZON SAGRES

Classificação

Jornada 13 (6 Janeiro)
Rio Ave - Olhanense
Marítimo - Beira-Mar

Sporting - Paços de Ferreira
Estoril Praia - Benfica
FC Porto - Nacional

ACADÉMICA - VITÓRIA DE SETÚBAL
SC Braga - Moreirense

Gil Vicente - V. Guimarães

Jornada 12

Pts J V E D Golos
1 Benfica 32 12 10 2 0 32-8
2 FC Porto 29 11 9 2 0 27-6
3 SC Braga 23 12 7 2 3 27-15
4 Paços de Ferreira 19 12 4 7 1 15-10
5 Rio Ave 18 12 5 3 4 16-16
6 Estoril Praia 15 12 4 3 5 18-17
7 V. Guimarães 15 12 4 3 5 13-20
8 Beira-Mar 13 12 3 4 5 18-23
9 Marítimo 13 12 3 4 5 10-20

10 Sporting 12 12 2 6 4 11-15
11 Nacional 12 12 3 3 6 16-23
12 VITÓRIA DE SETÚBAL 11 11 2 5 4 11-20
13 Gil Vicente 11 12 2 5 5 12-18
14 Olhanense 11 12 2 5 5 15-20
15 Académica 10 12 1 7 4 15-20
16 Moreirense 8 12 1 5 6 14-19

Beira-Mar 3-1 Rio Ave 
Olhanense 2-2 Gil Vicente 

Nacional 1-1 Sporting
Benfica 4-1 Marítimo

Moreirense 2-2 Académica 
SC Braga 3-0 Estoril Praia

Paços de Ferreira 2-1 V. Guimarães
VITÓRIA SETÚBAL - FC PORTO (23/01/2013)

� RICARDO LOPES PEREIRA

O embate entre o Vitória de Se-
túbal e o FC Porto, agendado para
sexta-feira à noite, no Estádio do
Bonfim, foi adiado devido às con-
dições meteorológicas adversas
que se fizeram sentir na cidade. A
decisão foi tomada “de comum
acordo entre a equipa de arbitra-
gem, liderada pelo lisboeta Pedro
Proença, e pelos clubes interve-
nientes”, esclarece o comunicado
emitido após o anúncio da decisão.

Após a deliberação, “a entidade
organizadora da competição – Liga
Portuguesa de Futebol Profissional
– anunciará, em tempo oportuno,
a nova data para a realização do
jogo referente à 12.ª jornada da
Liga Zon Sagres”, lê-se no docu-
mento. Apesar de não haver ainda
confirmação oficial, o dia 23 de Ja-
neiro é apontado como data pro-
vável para a realização da partida.

“As condições climatéricas que se
fizeram sentir na cidade e que têm
afectado, sobremaneira, o estado do
relvado do Bonfim” foi determinan-
te para o adiamento. A equipa de ar-
bitragem, acompanhada pelo dele-
gado da Liga e por responsáveis de
ambos os clubes (o treinador sadi-
no José Mota e Antero Henrique, di-
rector geral da SAD Portista) testa-
ram a bola no relvado e considera-
ram que o campo não reunia as con-
dições necessárias.

FERNANDO OLIVEIRA: 
«SERIA UM PANTANAL»

Apesar de a decisão ter deixado
alguns espectadores surpreendi-
dos, uma vez que a olho nu, da
bancada, o campo parecer em

condições para acolher a partida,
Fernando Oliveira, presidente dos
vitorianos, não hesitou em consi-
derar a decisão sensata. “O árbi-
tro entendeu, muito bem, que iria
começar o jogo e terminá-lo 10 mi-
nutos depois. Seria um pantanal
autêntico. Foi melhor assim”.

O dirigente, que admitiu que “a
bola rolou no teste” efectuado
em campo, mas que não o faria ao
fim de 10 minutos de jogo, sa-
lientou ainda a importância de
proteger os atletas. “Há que pre-
servar a integridade física dos jo-
gadores. Nestas condições pode-
ria haver consequências graves”,
disse Fernando Oliveira à saída do
Bonfim, frisando que “a sugestão
inicial do adiamento foi do árbitro”.
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Chuva intensa impede duelo que terá agora lugar agora em Janeiro

(São) Pedro Proença adia jogo entre Vitória e FC Porto

Troféus Golfinho Verde

Miguel Lourenço  distinguido
Miguel Lourenço, internacional Sub-

21 do Vitória, foi ontem à noite, numa
cerimónia que teve lugar no Hotel do
Sado, premiado com o troféu Golfinho
Verde 2012 atribuído pelo núcleo Va-
loris Fidelis Causa, que reúne as velhas

glórias do clube.Na iniciativa, que dis-
tingue anualmente figuras da pre-
sente e do passado, foram, além de
Miguel Lourenço, na categoria de jo-
gador actual, homenageados Fran-
cisco Polido (jogador histórico), José

Torres (título póstumo), Fernando
Tomé (personalidade), Joaquim Coto-
vio (dedicação) e José Assunção, José
Viegas (ambos do futebol juvenil) e Fer-
nando Gomes (seccionista de ande-
bol).

Taça da Liga com Estoril na quarta-feira

Ney quer apagar imagem deixada no jogo do campeonato
Menos de duas semanas depois de

perder (3-0) no reduto do Estoril em par-
tida do campeonato, os vitorianos voltam
quarta-feira (20 horas) a deslocar-se à
Amoreira para medir forças com os ca-
narinhos em jogo da 1.ª jornada da 3.ª
faz da Taça da Liga. O defesa Ney con-
fia na obtenção de um resultado positi-

vo. “Estamos conscientes da qualidade
do adversário, mas trata-se de uma
competição diferente e vamos tentar apa-
gar a imagem que deixámos no jogo do
campeonato”. O lateral brasileiro reco-
nhece que o Vitória não teve “uma noi-
te feliz” e afirmou ontem que a equipa
tudo vai fazer para rectificar o sucedido.

“Os deslizes cometidos servem para
corrigirmos os erros”. Em relação às am-
bições na prova, Ney é cauteloso. “Es-
tamos agora focados no Estoril e, a par-
tir daí, pensaremos jogo a jogo. Pelo gru-
po em que estamos [com FC Porto e Na-
cional], sabemos que vai ser difícil, mas
não impossível seguir em frente”.

Reembolso 
dos bilhetes

Os bilhetes adquiridos pelo pú-
blico para o jogo de sexta-feira en-
tre sadinos e dragões são válidos
para o dia (no mês de Janeiro) em
que os clubes medirão forças no
Bonfim. Fonte do Vitória informou
que, de acordo com os regula-
mentos, quem preferir antes rea-
ver o valor pago pelos ingressos
deve dirigir-se hoje e amanhã à
Gestão de Sócios do clube para
ser reembolsado.
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Derrota com
Belenenses
deixa Xico
no 9º lugar

O Xico Andebol caiu para o 9º 
lugar da tabela classificati-
va, depois de ter registado 

duas derrotas nos últimos dois jogos. 
Primeiro foi derrotado pelo campeão 
nacional FC Porto, na última terça-fei-

Vimaranenses caíram uma posição na tabela classificativa depois 
de duas derrotas conscecutivas, primeiro com o FC Porto e no fim-
de-semana frente ao Belenenses.

REPORTAGEM
REDACÇÃO

ra, num jogo em atraso. No sábado, no 
Restelo, os vimaranenses voltaram a ser 
derrotados, desta vez pelo Belenenses, 
adversário directo na luta pelo 8º lugar. 
O Xico nunca encontrou argumentos 
para se bater com dois adversários que 

têm outras soluções.
No passado sábado, o Xico Andebol 

procurou evitar a ultrapassagem do 
Belenenses. Objectivo que foi incapaz 
de concretizar. Num jogo em que se 
defrontavam duas equipas que ocupam 
lugares idênticos na classificação geral, 
previa-se um jogo equilibrado. No en-
tanto, isso só aconteceu no início da se-
gunda parte, altura que o Xico Andebol 
viveu uma fase de jogo que se pode ca-
talogar como razoável e conseguiu uma 
igualdade no marcador. Contudo, no 
geral o Belenenses comandou sempre o 
mesmo, com diferenças que se podem 
considerar razoáveis e que adivinhavam 
sempre quem iria vencer o jogo. O in-
tervalo chegou com os de Belém a ven-
cer por 18-15.

Na segunda parte, só num momen-
to, aos 35 minutos, o resultado passou 
por uma igualdade, pois o Belenenses 
teve sempre ascendente no marcador 
e no final venceu por 33-28. Num jogo 
nem sempre bem jogado, a equipa de 
Victor Tchickoulaev esteve um pouco 
abaixo do que pode render, por isso, a 
vitória do Belenenses pode-se conside-
rar justa.

O experiente Jaime Barreiros esteve 

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 FC Porto 14 13 0 1 474-344 130 40
2 Benficas 14 12 1 1 439-334 105 39
3 ABC 14 9 2 3 353-321 32 34
4 Á. Santas 14 9 1 4 387-351 36 33
5 Sporting 13 9 1 3 390-311 79 32
6 Sp. Horta 14 6 1 7 359-399 -40 27
7 Madeira SAD 13 6 1 6 330-324 6 26
8 Belenenses 14 6 0 8 372-367 5 26
9 Xico  14 5 0 9 389-431 -42 24
10 AC Fafe 14 2 1 11 376-437 -61 19
11 Avanca 14 2 0 12 337º418 -81 18
12 CDE Camões 14 0 0 14 265-434 -169 14

Avanca - Sp. Horta 32-26
AC Fafe - ABC 22-23
FC Porto - Benfica 28-27
Águas Santas - CDE Camões 26-17
Sporting - Madeira SAD     (não se realizou)
Belenenses - Xico Andebol 33-28

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

14ª jornada

AC Fafe - Avanca
Madeira SAD - Sp. Horta
CDE Camões - Sporting
Benfica - Belenenses
ABC - FC Porto
Xico Andebol - Águas Santas

15ª jornada

BELENENSES 33
João Moniz, Bruno Ferreira (2), Rui Silva (3), 
Tiago Miranda (6), Belone Moreira (6), André Vi-
lhena, Edgar Landim (1), António Ribeiro, Artem 
Kuybida, Pedro Delgado (2), Pedro Jerónimo, 
João Guerreiro, Tiago Fonseca (3), Diogo Do-
mingos, Diogo Santos e Elledy Semedo (10).
 

T: JOSÉ FRANCISCO

XICO ANDEBOL
Ricardo Castro, José Fernandes, Daniel Santos 
(3), Gustavo Castro, Pedro Correia (2), Mário Pei-
xoto (1), André Caldas (5), Luís Sarmento, João 
Gonçalves (4), Hugo Fernandes, Rui Lourenço 
(3), António Salgado, Jaime Barreiros (9) e Filipe 
Magalhães (1)

T: VICTOR TCHIKOULAEV

LOCAL: Pavilhão Acácio Rosa (Lisboa)
Árbitros: Flávio Carvalho e João Malhado

28

em destaque, ao marcar 9 golos. Foi 
um dos jogadores do Xico Andebol que 
mais lutou para evitar que o resultado 
fosse a derrota. Realce ainda para os 
10 golos de Elledy Semedo, que deu o 
maior contributo para o triunfo do Be-
lenenses

Na última terça-feira, o Xico Andebol 
não resistiu ao favoritismo do FC Porto 
e perdeu por 22-36, no jogo em atraso 
da 13ª jornada.

O actual campeão nacional não 
deixou sequer que a equipa de Victor 
Tchickoulaev discutisse o encontro. Ao 
intervalo, os vimaranenses já perdiam 
por 9-19. Apesar de ter melhorado sig-
nificativamente em termos ofensivos na 
2ª parte, o Xico Andebol não conseguiu 
impedir que o FC Porto aumentasse a 
vantagem para 14 golos.

Na próxima jornada, o Xico Ande-
bol recebe o Águas Santas,  no dia 19. 
No próximo fim-de-semana, os vima-
ranenses defrontam o Ginásio do Sul, 
nos dezasseis-avos-de-final da Taça de 
Portugal.

FERMENTÕES REPRESENTADO

Xico deu 4
jogadores
à selecção

O Xico Andebol foi o terceiro clube 
mais representado no treino da selec-
ção regional, que se realizou ontem à 
noite, no pavilhão Flávio Sá Leite, em 
Braga. O guarda-redes Ricardo Ferreira 
e os jogadores Pedro Roque, Afonso 
Lima e Francisco Magalhães destaca-
ram-se na convocatória, que contou 
ainda com um jovem jogador do Fer-
mentões, Paulo Abreu.

Desta feita, o ABC foi o clube mais 
representado no treino da selecção re-
gional, com 10 jogadores, e o  Andebol 
Clube de Fafe cedeu cinco jogadores, 
facto que não é muito comum nas ca-
madas jovens. Destaque ainda para a 
chamada de um jogador do Afifense, 
clube com pouca tradição no andebol 
mais jovem. 

Derrota com o FC Porto por 
números muito expressivos
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3ª DIVISÃO

Fermentões
venceu o
Amarante

O Fermentões cumpriu a sua tarefa 
e venceu o Amarante, por 36-29, num 
encontro importante para as suas aspi-
rações, que passam por entrar no grupo 
de equipas que vão lutar pela subida de 
divisão na 2ª Fase.

O jogo foi sempre dominado pelo 
Fermentões, que ao intervalo vencia 
por 15-13. Na segunda parte, o desequi-
líbrio foi mais acentuado e a vitória con-
sumou-se por números que não deixam 
qualquer margem de dúvida quanto à 
justeza do mesmo: 36-29.

O Fermentões alinhou com a se-
guinte equipa: Hugo Viana,  Rui Paulo 
(2),  José Martins (2), Hélder Cunha, João 
Carvalho (12), Bruno Silva,  Rui Carva-
lho (4),  Raúl Nunes,  Carlos Fernandes 
(3), André Ribeiro (1), Pedro Araújo (1), 
Armando Silva (2),  Ricardo Pinto (8) e 
Marco Salgado (1).

Já o Amarante apresentou os seguin-
tes jogadores: Paulo Camelo (2), Mário 
Guedes (3),  João Varejão, José Granja 
(1),  Fernando Sousa (3),  Ricardo Silveira 
(1), José Amor (6),  João Oliveira, Ricar-
do Teixeira (3),  Álvaro Cardoso (1), Rui 
Moreira, Rogério Cardoso, Luís Silva (9) 
e Paulo Pinto.

No próximo sábado, o Fermentões 
tem um difícil teste para se manter na 
luta pelos primeiros lugares. A equipa 
de Alexandre Meira Sousa defronta o FC 
Gaia, que ocupa actualmente o 2º lugar 
na tabela classificativa.

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Salgueiros 08 7 7 0 0 224-192 32 21

2 FC Gaia 7 6 0 1 225-183 42 19

3 Lusitanos 8 4 1 3 225-225 0 17

4 CA Leça 8 4 0 4 218-211 7 16

5 Boavista 8 4 0 4 233-233 0 16

6 Fermentões 8 3 1 4 227-220 7 15

7 Afifense 8 1 0 7 201-247 -46 10

8 Amarante 8 1 0 7 211-253 -42 10

CA Leça - Boavista 28-21

Fermentões - Amarante 36-29

Afifense - Lusitanos 27-30

ANDEBOL - 3ª DIVISÃO

10ª jornada

Lusitanos - Salgueiros 

Amarante - Afifense

FC Gaia - Fermentões

11ª jornada
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