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§andebol
A partir das 21 horas

ABC/UMinho recebe SC Horta
num jogo com entrada livre
O ABC/UMinho defronta, esta quarta-feira, às 21 horas, o SC Horta em jogo a contar para a 2.ª jornada da fase final do campeonato Andebol 1.
Após duas vitórias consecutivas - frente ao Benfica e Sporting - o
ABC/UMinho parte para esta partida com a ambição de atingir subir para
segundo lugar na tabela classificativa. O clube convida a familia academista a apoiar a equipa, para isso, as portas do Pavilhão Flávio Sá Leite
vão estar abertas, gratuitamente para quem quiser assistir ao jogo.
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Homenagem aos fundadores
do Clube Andebol de Caminha
CLUBE ANDEBOL DE CAMINHA promoveu um dia de homenagem aos fundadores do clube.
Iniciativa juntou antigos jogadores em campo, numa mistura de gerações com os mais novos atletas.

+ mais
Pavilhão Desportivo
Municipal de Caminha
recebeu várias centenas de
pessoas, ao longo de um
dia em que foi prestada
homenagem aos
fundadores do Clube
Andebol de Caminha (CAC).

DR

Homenagem aos fundadores do Clube Andebol de Caminha juntou o passado e o futuro em campo

ANDEBOL
| Redacção |

O Clube Andebol de Caminha
(CAC) prestou homenagem aos
seus fundadores e a todos os que
contribuíram para a história e
sucesso do clube, ao longo dos
quase 27 anos de existência. No
Pavilhão Desportivo Municipal
de Caminha, o futuro e o passado do clube uniram forças para
agradecer e homenagear tudo o

que lhes foi ensinado.
“Não é possível perspectivar o
futuro da associação, sem perceber o presente e louvar o passado”, sublinhou Pedro Correia,
presidente da direção do CAC,
para explicar a importância da
homenagem. Algumas das pessoas mais importantes da história do clube, como Fernando Lima, já faleceram e, por isso, o
CAC quis através desta homenagem preservar as memórias e o

DR

Presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, antigo jogador, marcou presença na homenagem

legado histórico deixado.
Assim, o pavilhão acolheu
quatro jogos de andebol. Os
mais pequenos, e como tal, o futuro do CAC, foram os primeiros a jogar contra a equipa Estrela Vigorosa Sport, da cidade do
Porto. De seguida, encontraram-se em campo gerações distintas,
com equipas de veteranos, juniores e seniores, femininos e
masculinos.
Antes do último jogo, decorreu

um momento de homenagem,
com a entrega às famílias de
uma placa alusiva ao momento.
De seguida, o jogo CAC Gold e
Porto Vintage, juntou em campo
veteranos da modalidade. Na
equipa de Caminha alinharam
nomes como: Pedro Correia,
presidente da direcção do CAC,
Rui Teixeira, vereador da câmara municipal, Miguel Gonçalves,
presidente da União de Freguesias Caminha-Vilarelho, todos

antigos jogadores.
O presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves,
também ele antigo jogador do
clube, fez questão de estar presente nesta homenagem e assistir aos jogos de andebol.
O dia de festa terminou com
um jantar-convívio, que contou
com algumas surpresas, e juntou
130 participantes, numa homenagem que reuniu, ao longo do
dia, cerca de 400 pessoas.
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO
Arsenal da Devesa
soma novo triunfo
O Arsenal da Devesa somou, no fim-de-semana, mais
um triunfo na segunda fase do campeonato nacional
de andebol da terceira divisão, ao vencer no pavilhão
da Juvelis por 28-18. O jogo foi de um só sentido,
com os arsenalistas a dominarem do princípio ao fim.
Ao intervalo a vantagem de quatro golos era lisonjeira
para os leirienses, assim 9-13 assinalava o marcador
no final dos 30 minutos iniciais.
A segunda parte nada de novo trouxe em termos de
jogo e marcador, a não ser o facto de os bracarenses
dilatarem ainda mais o resultado a seu favor. Assim,
no final, a vitória por 10 golos não sofre qualquer
contestação, 18-28 a favor do Arsenal da Devesa.
Com esta vitória o Arsenal é líder, em igualdade com
o próximo adversário (Estarreja), contando por vitórias
todos os jogos realizados.
No próximo sábado encontram-se os dois primeiros
classificados, no Sá Leite, pelas 21h00.
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NAS COMEMORAÇÕES DO 56.º ANIVERSÁRIO

FC Ferreirense organizou
jornada de convívio
DR

O Futebol Clube Ferreirense comemorou, no passado dia 18 de março, o
seu 56.º aniversário, efeméride que foi celebrada
no passado sábado com
torneios de futebol, voleibol e andebol, durante
a tarde, e um convívio ao
final do dia.
Para além do elevado número de participantes nos
torneios e no convívio, a iniciativa contou com a presença de antigas glórias do
clube, atletas, pais de atletas
e sócios pessoas que ajudaram o clube a crescer.
Foram honradas as pessoas que de si deram um
contributo positivo para

O atual presidente, Delfino Ferreira, ao centro, com dois ex-presidentes do clube

este clube e ouviram-se os
hinos de Ferreiros, Braga,
Portugal.
O FC Ferreirense reconhece a sua responsabilidade social, e por isso

mesmo aposta na chamada de mais jovens para a
prática do desporto.
De resto, tem algumas
equipas em competição
nos campeonatos jovens

da AF Braga, e ainda uma,
em seniores, na I Divisão.
Mas o clube foi mais longe
e, este ano, apostou ainda
no futebol feminino, voleibol feminino e andebol.
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ABC/UMINHO RECEBE HOJE SPORTING DA HORTA

Vencer o último para
chegar à vice-liderança
DM

Na primeira
fase, ABC/UM
inho bateu o Sp
orting
da Horta, no
Sá Le
por 44-24. Nos ite,
Açores venceram
os
insulares
ABC pode ficar, esta noite, isolado na vice-liderança do Nacional da I Divisão em andebol

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho recebe,
esta noite (21h00), o Sporting da Horta, em jogo em
atraso da 2.ª jornada da fase
final do Nacional da I Divisão em andebol. Caso ba-

tam a turma açoriana, os
academistas sobem para a
vice-liderança da prova, ficando apenas atrás do FC
Porto, adversário da equipa bracarense no próximo
fim de semana.
«Este é um jogo impor-

tantíssimo. Nós já vencemos aqui o Sporting da Horta por boa margem, mas
lembro que nos Açores...
perdemos. Não pensamos
no embate com o FC Porto. A nossa principal meta
é chegar às competições

europeias e, se isso acontecer, teremos, muitas vezes, dois jogos por semana.
O Sporting da Horta merece-nos todo o respeito e as
camisolas, por si só, não
ganham jogos», lembrou
Carlos Resende.
«O que ganha os jogos é
a ambição, dedicação, trabalho e respeito pelo adversário», atirou.
Na preparação para esta
partida, Carlos Resende
não pôde contar com Emanuel, Carlos Martins e Diogo Branquinho, que estiveram ao serviço da seleção
nacional de juniores.
«É bom ter jogadores
nas seleções mas, claro,
isso também traz limitações. E, vindos das seleções, em que trabalham de
forma diferente, a possibilidade de se lesionarem é
maior», rematou.
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O FC Porto recebeu e venceu o Águas Santas, por 33-24, e reforçou a liderança da 2.ª fase do
campeonato nacional de andebol.
Triunfo tranquilo dos dragões, que ao intervalo já venciam por 20-14, com Gilberto Duarte (11 golos)
a destacar-se como melhor marcador da equipa.
Com este resultado, o FC Porto passa a somar 39 pontos, mais três que o Sporting e mais quatro que
o Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente.
Resultados da 3.ª jornada:
Quarta-feira, 19 março:
ABC - Sporting, 24-23
Domingo, 23 março:
Benfica - Sp. Horta, 39-26
Terça-feira, 25 março:
FC Porto - Águas Santas, 33-24
Classificação:
1. FC Porto 39 pontos/ 3 jogos
2. Sporting 36/ 3
3. Benfica 35/ 3
4. ABC 34/ 2
5. Águas Santas 32/ 3
6. Sp. Horta 21/ 2
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ABC recebe amanhã Sp. Horta
e visita domingo o FC Porto
SEGUNDO LUGAR À VISTA e em condições de ataque à liderança. É este o horizonte competitivo
do ABC Braga/UMinho, que recebe, amanhã, às 21 horas, o Sporting da Horta e visita domingo,
às 17 horas, o FC Porto. Bracarenses recusam facilidades no jogo com açorianos.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Camisolas não ganham jogos”,
avisou Carlos Resende, o treinador do ABC Braga/UMinho, que
recebe amanhã às 21 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o Sp.
Horta, em encontro da segunda
jornada da fase final do campeonato nacional Andebol 1.
Em caso de vitória, os bracarenses sobem à segunda posição
isolados, lembrou ontem o treinador, em conferência de imprensa na qual também esteve o
pivot Ricardo Pesqueira.
Questionado se a preparação
do encontro de amanhã com os
açoreanos não constitui mais um
treino para a visita de domingo
ao Porto — com vitórias nos
dois jogos o ABC isola-se na
frente —, o treinador do ABC
refuta essa abordagem.
“De que nos valeria ganhar no
Porto perdendo antes o jogo com
o Horta?”, questiona, vincando
que “temos que entrar neste jogo
preparados e convencidos de
que temos que vencer”.
“Depois de terminar esse jogo
teremos tempo para pensar no
Porto”, adiantou.
Carlos Resende insiste que o
objectivo do ABC nesta época é
“chegar à Europa” e caso atinja
essa meta, sublinhou, haverá jo-

FLÁVIO FREITAS

Ricardo Pesqueira e Carlos Resende, ontem, na antevisão ao jogo com Sp. Horta

gos à quarta e ao sábado. Por outro lado, lembrou que na primeira fase o ABC perdeu o jogo na
visita à Horta.
Antes, Ricardo Pesqueira avisara que “seria muito prematuro” qualquer objectivo que não
fosse vencer “jogo a jogo”.
“Neste caso, o Sporting da
Horta é o último classificado
desta fase, mas é mais um jogo
para ganhar”, prosseguiu, lembrando que as equipas ainda vão
ter de jogar todas contra todas.
“Neste momento, já temos uma
qualidade que nos permite enca-

rar qualquer jogo com a ambição
de o ganhar”, acrescentou, evitando, porém, assumir qualquer
compromisso com uma eventual
candidatura ao título.
O pivot admite que a equipa
tem feito “uma série de jogos
engraçada” e “um campeonato
interessante, também para as
pessoas de Braga verem o
ABC.”
Porém, adiantou, “encaramos o
jogo como qualquer outro: a
querer mais uma vitória para podermos continuar com os nossos
objectivos”.

Carlos Resende lamentou
que o ABC tenha de treinar
privado de três jogadores
integrados na equipa
sénior, agora chamados à
selecção nacional de
juniores: Emanuel Ribeiro,
Carlos Martins e Diogo
Branquinho. “É uma
limitação grande”,
considerou. “O ideal seria
que treinassem com a
equipa”, adiantou.
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Acerto de calendário
Alterações à vista na
frente da tabela
Os dois encontros de acerto, hoje
o FC Porto-Águas Santas e, amanhã, a recepção do ABC ao Sp.
Horta, vão causar alterações na
frente do campeonato nacional
Andebol 1. A pontuação da fase
final encontra-se assim: 1.º, FC
Porto, 2 jogos/36 pontos; 2.º,
Sporting, 3/36; 3.º, Benfica,
3/35; 4.º, ABC, 2/34; 5.º, Águas
Santas, 2/31 e 6.º, Sp. Horta,
2/22. A quarta jornada integra
os jogos seguintes: Águas Santas-Sp. Horta, FC Porto-ABC e
Sporting-Benfica.
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Alteração
Calendário inicial
indicava este jogo
dia 12 nos Açores
Segundo o calendário oficial, o
jogo Sp. Horta-ABC Braga devia
ter sido disputado no passado
dia 12, nos Açores. A alteração
que leva à sua realização hoje
em Braga deve-se a um acordo
entre os clubes, com vista a optimizar as visitas dos açorianos
aos clubes continentais.
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Terceira jornada
FC Porto recebe
hoje Águas Santas
O FC Porto recebe hoje o Águas
Santas, em acerto da terceira
ronda da fase final. Na primeira
fase, os maiatos, treinados por
Paulo Faria, haviam ganho no
Dragão. Esse triunfo foi visto como falha dos ‘azuis-e-brancos’,
mal recuperados de um jogo internacional. Mas os maiatos vão
ao recinto portista embalados
pelo sucesso europeu, apurados,
pela primeira vez, para as meias
finais da Taça Challenge.
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Alavarium dá
quatro atletas
às Juniores A
Convocatória Depois da chamada
de seis jogadoras à seleçcão principal,
o clube da cidade de Aveiro vai estar
representado noutra equipa nacional
ARQUIVO

Mariana Lopes é a mais
experiente das convocadas

Andebol
Selecção Feminina

Mariana Lopes, Mónica Soares,
Soraia Fernandes eAna Rita Neves foram chamadas para integrar o estágio da Selecção de
JunioresAFeminina, que vai decorrer em Esposende, de 2 a 9
de Abril. O Alavarium é, a par
do Alcanena, o clube que mais
atletas empresta à equipa nacional, orientada por João Florêncio e Ana Seabra.
Das quatro jogadoras, que já
actuam na equipa sénior doAla-

varium, as três primeiras estão
a estagiar em Rio Maior com a
selecção de seniores femininos,
que prepara os jogos de amanhã e de domingo com a Polónia, de qualificação para o Europeu de 2014, que se disputa
na Hungria e na Croácia, de 7 a
21 de Dezembro
O estágio da equipa júnior no
Norte do país, que tem programadas 12 sessões de treino, engloba ainda dois jogos amigáveis em Espanha, frente a selecção espanhola do escalão, nos
dias 3 e 8 de Abril, respectivamente em Porriño e Pontevedra, ambos às 20 horas.
A concentração visa preparar
os jogos de qualificação para o
Mundial de Sub/20 Feminino,
que se disputam entre 18 e 20
de Maio, na Suíça. Na qualificação, Portugal vai defrontar, no
Grupo 4, aFrança, a Lituânia e a
Suíça, sendo que apenas o primeiro classificado ficará apurado para a fase final. |
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RICARDO PESQUEIRA (ABC/UMINHO) E O JOGO COM SP. HORTA

«Podemos vencer
qualquer adversário»

Ricardo Pesqueira e Carlos Resende fazem antevisão do jogo de amanhã com Sp. Horta

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ACB/UMinho recebe,
amanhã, a partir das 21h00,
o Sporting da Horta, em
partida da 2.ª jornada da
fase final do nacional da I
Divisão em andebol.
Uma vitória dos academistas ante o último
classificado deixa a turma de Braga na vice-lide-

rança ou... no topo mas,
para que isso acontecesse, o FC Porto, primeiro,
que recebe, hoje, o Águas
Santas, teria de perder o
seu jogo.
O pivot Ricardo Pesqueira fez, ontem à tarde, a antevisão do embate com a turma açoriana
que, na fase regular, bateu, nos Açores, o ABC/

/UMinho.
«Não olhamos para os
jogos como sendo mais fáceis ou difíceis. Estamos
numa série de jogos importante e engraçada. O
campeonato está interessante, estamos com alegria e as pessoas de Braga
têm gostado de nos ver jogar. A vitória é importante
para consolidar os objeti-

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA
PRÓXIMA JORNADA

21.ª JORNADA
Vieira 5 - 6 Amares

Rio Caldo - Amares

AEIPCA 0 - 6 Rio Caldo

Lordelo - AEIPCA

Landim 7 - 5 Lordelo

Santo Tirso - Landim

Nun’Álvares 3 - 1 Santo Tirso

ABC/UMINHO

Catedral
do andebol de
portas aberta
s pa
o jogo de am ra
anhã
(21h00) para
o ABC/
UMinho-Sp. Ho
rta

FUTSAL - I Divisão

vos estabelecidos no início
da época. Queremos disputar todos os jogos e, neste
momento, temos qualidade que nos permite olhar
para qualquer jogo com
ambição e sabendo que
o podemos ganhar. Queremos andar lá por cima
e é prematuro dizer algo
mais. Jogo a jogo», destacou Pesqueira.
«O que interessava
ganhar no domingo ao
FC Porto se perdêssemos aqui com o Sporting
da Horta? Não vemos este
jogo que se segue como
um treino. Nem pensar.
Ganhando, podemos subir posições», resumiu,
num tom de alerta, Carlos Resende.

Vermoim - Nun’Álvares

Nogueiró 5 - 4 Vermoim

S. Mateus - Nogueiró
Delães - Mouquim

Mouquim 2 - 3 S. Mateus
Esmeriz 3 - 1 Delães

Barcelos - Esmeriz

Caldelas 3 - 3 Barcelos

Caldelas - Vieira

Classificação

J

V

E

D

Golos

Dif.

Pts

1 Nogueiró

21

19

2

0

120 : 32

88

59

2 S. Mateus

21

19

1

1

99 : 33

66

58

3 Landim

19

16

1

2

93 : 53

40

49

4 Vermoim

21

16

1

4

118 : 58

60

49

5 Nun'Álvares

20

13

0

7

85 : 61

24

39

6 Caldelas

21

10

3

8

71 : 66

5

33

7 Lordelo

20

9

1

10

70 : 77

-7

28

8 Mouquim

21

7

6

8

66 : 78

-12

27

9 Rio Caldo

21

8

2

11

56 : 71

-15

26

10 Barcelos

21

5

5

11

82 : 114

-32

20

11 Esmeriz

20

6

1

13

45 : 74

-29

19

12 Santo Tirso

20

5

2

13

52 : 71

-19

17

13 FC Amares

20

4

4

12

50 : 105

-55

16

14 Delães

20

4

3

13

49 : 65

-16

15

15 AEIPCA

19

2

3

14

44 : 91

-47

9

16 Vieira

21

1

3

17

56 : 107

-51

6
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FC Porto vence Águas Santas e isola-se - O Jogo
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Internet
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Jogo Online
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Data Publicação:

25/03/2014

/

Dragões bateram o Águas Santas por 33-24 em jogo que se encontrava em atraso da terceira jornada
do nacional de andebol
O FC Porto derrotou esta terça-feira o Águas Santas, por 33-24, isolando-se no comando do nacional
de andebol, com mais três pontos do que Sporting e quatro à maior sobre o Benfica. Neste jogo, que
se cumpriu em atraso da 3ª jornada da fase final, Gilberto Duarte foi a grande figura da partida, ao
apontar 11 golos em 14 remates.
Amanhã começa já a jogar-se a quarta jornada, com um clássico entre o Sporting e o Benfica, sendo
que também se jogará o Sporting da Horta-ABC, em atraso da segunda ronda.
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AGENDA

FUTEBOL
• Treino do Nacional, 15h30, Choupana (Aberto). Conf. Imprensa,
15h10. • Treino do Marítimo, 16
horas, Machico. • Treino do União
da Madeira, 10 horas, Vale Paraíso.
• Treino do Marítimo B, 10 horas,
Santo António. • Liga/Taça de Veteranos: Bom Sucesso-CD Funchal,
18 horas, Choupana. Machico-Marítimo, 20 horas, Tristão Vaz. • Treino
da Seleção Sub-14 da Madeira,

25-03-2014
JM
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19h15, Campo Adelino Rodrigues.

FUTSAL

ANDEBOL
• A dupla madeirense Duarte Santos e Ricardo Fonseca no 11.º Campeonato Árabe de Clubes, na
Tunísia, até segunda-feira.

• Inscrições para o 2.º Torneio sénior de Futsal “Fisioclinic Futsal +”,
pela Escola Desportiva Mais Salesianos Funchal – Fundação Real
Madrid, até 8 de abril.

ATELTISMO

BASQUETEBOL

• Apresentação “II Meia Maratona
da Natureza – Porto Santo Trail”, 12
horas, a bordo do Lobo Marinho.
• Inscrições para a Corrida Noturna
do Planeta até quinta-feira.

• Algumas jogadoras da equipa sénior do Clube Amigos do Basquete
visitam as escolas EB1/PE da Ponta
do Pargo, da Calheta, da Fajã de
Ovelha e do Lombo do Guiné, rea-

lizando várias atividades com os
alunos. • Projeto ABM nas escolas
EB1/PE da Assomada e na EB1/PE
das Figueirinhas.

TÉNIS
• Inscrições para a 1.ª Etapa do Circuito Regional Sub-14 e Sub-18,
até amanhã.

VOLEIBOL
• Inscrições para o ”II Torneio de Voleibol de Praia Spring Break Porto
Santo”, até 4 de abril.
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:.: FC Porto vence Águas Santas com tranquilidade - Jornal Record :.:
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25/03/2014

/

O FC Porto não teve dificuldade em bater o Águas Santas, por 33-24 no Dragão Caixa, em partida da
terceira ronda da fase final do campeonato de andebol. A veia goleadora de Gilberto Duarte dominou o
encontro, com o jogador portista a terminar com 11 golos apontados. Nuno Roque foi o mais goleador
pelo conjunto forasteiro, com 6 golos marcados. O conjunto comandado por Obradovic lidera agora a
prova com 39 pontos, mais três que o segundo classificado, Sporting. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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:.: João Antunes: «É essencial vencermos o Benfica» - Jornal Record :.:
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/

Sporting e Benfica defrontam-se esta quarta-feira no jogo grande da quarta jornada do campeonato
nacional de andebol (21 horas). O pivô dos leões, João Antunes, diz que é de capital importância
triunfar diante do eterno rival. "Temos de ganhar este jogo! O campeonato está em aberto, mas
sabemos que é essencial vencermos o Benfica. Se queremos jogar a este alto nível, temos de nos
bater sempre de igual para igual com os melhores, quer no campeonato, quer na Taça EHF", disse, em
declarações transcritas no site do Sportinga esta terça-feira. João Antunes acredita que é possível
vencer o Benfica se os leões apresentarem consistência defensiva. "Eles defendem num 6x0 muito
fechado, por isso temos de defender muito bem e jogar em contra-ataque, da forma mais rápida que
conseguirmos. Se atuarmos dessa forma, será possível vencermos", concluiu. Siga-nos no Facebook e
no Twitter.
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Angola nas "meias" do Africano júnior

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:
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http://www.pt.cision.com/s/?l=67d5d13e

/

25 de março de 2014 19:22h
Os comandados de Filipe Cruz entraram a perder mas cedo perceberam que a passagem estava em
jogo e que mais se exigia deles, tendo partido para o ataque e equilibrado o jogo antes do décimo
minuto.
Com Henriques Cassange (9 golos) e Otiniel Pascoal (8) em grande plano, além da solidez na defesa
e ataque, a selecção angolana júnior masculina de andebol garantiu esta terça-feira o acesso às
meias-finais do Africano, que decorre no Quénia, após bater a Argélia por 34-30 na terceira e última
jornada do grupo A da fase preliminar.
Os comandados de Filipe Cruz entraram a perder mas cedo perceberam que a passagem estava em
jogo e que mais se exigia deles, tendo partido para o ataque e equilibrado o jogo antes do décimo
minuto.
A serenidade evidenciada ao longo do desafio e os "descontos de tempo" em momento certo,
solicitados pela equipa técnica, conseguiram corrigir o rumo da partida, pois por sete vezes o
marcador esteve empatado. Antes disso, a Argélia chegou até a fugir (3-8).
Os angolanos foram atrás do resultado e alcançaram o empate, tendo avançado no marcador nos
minutos seguintes (13-12). Os argelinos recuperaram a desvantagem e obtiveram a igualdade pouco
antes do intervalo (15-15).
Francisco Almeida (2), Domingos Cristóvão (2), Manuel Nascimento (3), Liliano Pedro (2), Patrick
Pembele (4), Declerck Sibo (2) se destacavam, garantindo uma vantagem sólida nos últimos oito
minutos.
Na segunda parte, Angola acreditou mais e confirmou a derrota da Argélia, embora os números
estejam a pecar pelo "volume", já que quando a defesa acertava o ataque aproveitava pouco. Ainda
assim, o mais importante foi obtido e deste modo aguarda-se pelo Egipto, vencedor do grupo C, na
quinta-feira.
Enio de Sousa (1), Mário Pegado (1), além da imperiosa exibição dos guarda-redes nacionais,
também participaram da festa angolana no Home of Heroes de Kasarani, arredores de Nairobi, ao
passo que Berriah Imad (10) e Walid Djebrouni (7) foram os melhores pelos argelinos, que
asseguraram igualmente o apuramento para a etapa seguinte.
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Derbi lisboeta opõe Sporting ao SL Benfica
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Em Braga, o ABC/UMinho recebe o Sporting da Horta, em jogo em atraso da primeira jornada da fase
final - grupo A - do Andebol 1.
O Sporting Clube de Portugal recebe na noite desta quarta-feira (21 h.), no Municipal de Mafra, o SL
Benfica, em jogo a contar para a quarta jornada da fase final - grupo A - do Andebol 1. A antecipação
da partida prende-se com o facto dos leões defrontarem este sábado (16 h.) o Montpellier, em jogo da
última jornada da fase de grupos da EHF Cup.
À hora que ambas as equipas entram em campo já têm conhecimento do resultado do jogo que, esta
noite, FC Porto e Águas Santas disputam no Dragão e que, em caso de empate ou vitória da equipa da
casa, coloca o FC Porto Vitalis na liderança.
Em teoria, a partida é mais importante para o SL Benfica, que tem menos um ponto que o Sporting
CP, mas também pode dizer-se que é igualmente mais difícil já que os pupilos de Jorge Rito vão atuar
fora do seu ambiente. Quanto ao Sporting, aparecerá com toda a certeza mais moralizado que
cansado após o excelente jogo do último fim de semana, frente aos dinamarqueses do Skjern, que
terminou com um final feliz depois de uma primeira parte menos conseguida.
O duelo entre Benfica e Sporting vai ser dirigido pela dupla internacional Eurico Nicolau/Ivan Caçador.
Em Braga, o ABC/UMinho tenta dar seguimento ao seu interessante percurso, que mantém a turma
de Carlos Resende invicta nesta competição nos jogos caseiros, defrontando o Sporting da Horta.
O técnico bracarenses já avisou que as camisolas não ganham jogos e recordará certamente aos seus
jogadores que foi precisamente na Horta que a equipa averbou uma das derrotas da primeira fase do
campeonato.
Atendendo a tudo isto, os bracarenses são mesmo assim favoritos, num jogo que tem início marcado
para as 21 horas e vai ser dirigido pela dupla de Braga, Alberto Alves/Jorge Fernandes.
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FC Porto vence Águas Santas e assume liderança isolada
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A resistência da formação maiata durou até ao minuto 15. Depois, o FC Porto Vitalis foi consolidando
a vantagem que, em várias ocasiões, chegou a ser de oito e nove golos.
O FC Porto Vitalis venceu esta noite o Águas Santas Milaneza por 33-24, em jogo que marcou o fecho
da 3.ª jornada da fase final - grupo A - do Andebol 1.
Ao intervalo, a equipa de Ljubomir Obradovic já seguia muito confortavelmente na frente do
marcador (20-14) depois de uma primeira parte onde o Águas Santas manteve o jogo equilibrado até
aos 16 minutos (9-9).
A desqualificação de Nuno Roque, ao minuto 27, quando o FC Porto vencia por 17-13, complicou as
contas de Paulo Faria. Enquanto jogou, Nuno Roque apontou seis golos noutros tantos remates, com
uma eficácia de cem por cento.
O segundo tempo serviu para o FC Porto Vitalis ampliar a vantagem, notando-se a via concretizadora
de Gilberto Duarte, com 11 golos em 14 remates. Por falar em eficácia, grande diferença no
desempenho dos guarda-redes, a fazer fé na estatística final que dá 40% a Alfredo Quintana, e 11% a
Telmo Ferreira.
Com esta vitória, o FC Porto Vitalis assume a liderança do campeonato, com 39 pontos, mais três que
SL Benfica e Sporting, que jogam esta quarta-feira, e mais cinco que o ABC/UMninho que tem menos
um jogo, a disputar igualmente esta quarta-feira, frente ao Sporting da Horta.
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// Andebol //

AC Salreu 19 X 45 AD Sanjoanense
Ø Francisco Figueiredo

No passado dia 8 de Março, a
Associação Cultural de Salreu
recebeu em sua casa, para
estrear o piso novo, a
Sanjoanense. Sendo esse jogo
a contar para o campeonato
nacional no escalão de Infantis
femininos.
As meninas do Salreu
alinharam com Mafalda Silva,
Maria Santos, Fabiana
Monteiro, Sara Rodrigues,
Tânia Silva, Inês Gomes, Sofia
Sousa, Mariana Rodrigues,
Lara Vaz, Andreia Sá e Matilde
Silva, acompanhando esta
equipa esteve presente
Cidalina Serra, Felisberto Sá e
Diogo Miranda.

Este jogo foi bastante
desequilibrado, pois com um
terrível início da equipa da
casa que concedeu uma
vantagem
precoce
no
marcador à equipa visitante.
Contudo, com uma reação
algo tardia, a nossa equipa
conseguiu
ultrapassar
algumas das suas dificuldades
a nível ofensivo e no marcador
começaram a aparecer os
golos.
A nível defensivo, as coisas
também não começaram da
melhor forma, bastantes
erros defensivos, abrindo
muito espaço para a equipa
adversária marcar conforme
queria.
Contudo,
com
algumas mudanças táticas,
conseguimos colmatar os

nossos erros, mas a equipa
visitante não facilitou e
manteve a jogar a equipa base
desde o início do jogo, por
forma a dilatar o máximo
possível o resultado.
Como nota final, é bom
salientar o tremendo esforço
das meninas de Salreu para
igualar até ao último minuto a
equipa da Sanjoanense.
O próximo jogo das infantis
do Salreu será em Vouzela, no
dia 15 de Março, pelas 15
horas contra ASCD S.M. MATO,
não perca a evolução das
meninas e… Contamos com o
teu apoio!
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Arsenal

Andebol em Canelas
Ø Hélder Oliveira

Fim-de-semana calmo para
o Andebol do Arsenal de
Canelas, só dois escalões
entraram em ação. Dois jogos
importantes, ambos a contar
para o Nacional do respetivo
escalão, com as juniores a
deslocarem-se a Leiria para
defrontarem a poderosa Juve
Lis, e os iniciados a receberem
a equipa escalabitana do
Samora Correia.
Iniciados Masculinos
Arsenal Canelas 35 X
Samora Correia

25

Juniores Femininos
JUVE Lis 44 X 25 Arsenal
Canelas
O fim-de-semana que se
aproxima vai ser um daqueles
que gostamos, muitos jogos
com quase todos os escalões
a competir nos respetivos
campeonatos.

Arsenal Canelas / Feirense “B”
– Campeonato Regional Minis
Masculinos – 15/03
Sanjoanense / Arsenal
Canelas – Campeonato
Nacional Infantis Femininos –
15/03 – 11:00
Sporting CP / Arsenal Canelas
– Campeonato Nacional
Iniciados Masculinos – 16/03 –
12:00
Oliveira Frades / Arsenal
Canelas – Campeonato
Regional Iniciados Femininos
– 16/03 – 15:00
Oliveira Frades / Arsenal
Canelas – Campeonato
Regional Juvenis Femininos –
15/03 – 15:00
Salreu / Arsenal Canelas –
Campeonato
Nacional
Juniores Femininos – 16/03 –
18:00
Vamos acompanhar as
nossas equipas, precisamos
do Vosso apoio e todos somos
poucos para dar o carinho que
os nossos atletas merecem!
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Artística de Avanca

Dupla derr
ot
derrot
otaa no fim-de-semana
A Artística de Avanca teve
pela frente uma dupla jornada
onde defrontou o AC Fafe e o
Madeira SAD. Não foi feliz em
nenhum dos jogos e continua
no último lugar da tabela
classificativa.
No último fim-de-semana a
Artística de Avanca teve pela
frente uma dupla jornada. No
sábado,
dirigiu-se
ao
Municipal de Fafe, para
defrontar a equipa local, em
jogo a contar para a 19ª jornada
do campeonato nacional. No
domingo, o destino foi a
Madeira, onde jogaram com o
Madeira SAD, jogo em atraso
da 15ª jornada. A equipa de
Avanca perdeu ambas as
partidas.
O jogo de sábado, que opunha
o AC Fafe à Artística de Avanca,
esperava-se equilibrado, o
que foi visível à saída para o
intervalo com a equipa da casa
em vantagem por 11-9.
Durante a segunda parte, o
Fafe foi controlando a
vantagem e venceu a partida
por 26-22.
Em destaque, estiveram
Marco Sousa, do AC Fafe, ao
marcar 8 golos, e Tiago Cunha,
jogador da Artística de Avanca,
com 6 golos.
Com um fim-de-semana de
dupla
jornada,
os
avancanenses não perderam

tempo e deslocaram-se, de
seguida, à Madeira para o jogo
que os esperava no Pavilhão
do Funchal.
Frente ao Madeira SAD, a
primeira meia hora não correu
de feição aos avancanenses
que saíram para o intervalo a
perder por 12-7. Contudo, para
a segunda metade, entraram
com vontade de dar a volta ao
resultado e por muito pouco
não o conseguiram. O jogo
terminou com a vitória do
Madeira SAD pela vantagem
mínima de 25-24.
Os melhores marcadores
foram Yoel Morales e João
Mendes, do Madeira SAD, com
8 golos cada, e Diogo Taboada
e Carlos Santos, da Artística de
Avanca, com 5 golos cada um.
A Artística de Avanca
continua a ocupar o último
lugar da tabela classificativa e
apesar de Carlos Martingo, o
novo treinador da formação,
ainda não ter alcançado
nenhuma vitória e de não ter
utilizado os novos reforços na
Madeira, perdeu apenas por
um golo, frente a uma equipa
que se encontra a meio da
tabela.
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14-03-2014

Tiragem: 12000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 15,60 x 11,90 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

// Campeona
es FFem.
em. 2ª FFase
ase //
Campeonatto Nacional Junior
Juniores

NAAL PPassos
assos Manuel 23 X 22 A
C Salr
eu
AC
Salreu
Ø Francisco Figueiredo

A cumprir o terceiro jogo da
segunda fase do campeonato
nacional de juniores, as
juniores da A C Salreu foram
até Benfica, no domingo 9 de
Março onde venderam muito
caro a derrota ao Passos
Manuel, equipa já veterana
nestas andanças.
Equilíbrio total no jogo com
o marcador sempre taco a taco,
o resultado final que marcou
a vitória para a equipa da casa
por uma bola, não fez jus á
exibição da ACS. Salientar o
enorme fairplay de ambas as
equipas, que procuraram
sempre jogar o Andebol limpo

e da melhor forma possível e
com isso facilitaram também
o muito bom trabalho da
equipa de arbitragem.
No final treinadores,
dirigentes e claque apenas
pediram bis em jogos
vindouros. Destaque para
Mariana
Oliveira,
que
defendeu com determinação
a baliza verde e branca, não
obstante todas as outras
amigas deram o seu máximo
dentro e fora de campo.
Todas formaram uma só
equipa (composta por juvenis
e juniores em sintonia
andebolística).
As meninas do Salreu
alinharam com Mariana

Oliveira, Patricia Dias, Renata
Jesus, Catarina Botelho,
Patricia Pinto, Mila Couto,
Telma
Silva,
Verónica
Mortágua, Sara Santos, Beatriz
Matos, Margarida Amador,
Jessica Marques, Diana
Rodrigues.
Equipa técnica: Carlos
Joaquim, André Matos, Dr.
Amador, Francisco Figueiredo
O próximo jogo é no
Domingo 16/03/2014 às 18:00
em Salreu como o ADA
Canelas
Contamos com o teu apoio!
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ID: 53012125

14-03-2014
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Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,58 x 9,76 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: aveirenses
não passam em Alcanena
A equipa sénior do JAC Alcanena recebeu, no passado fim-de-semana, o
Alavarium e venceu por 35-30, em jogo referente à 21.ª jornada do nacional
de seniores femininos. Ao intervalo, já as locais venciam por 21-16 e no
regresso ao jogo o JAC voltou a ser a equipa mais certeira, aumentando a
diferença para 9 golos. As campeãs nacionais reagiram, chegaram à diferença de três golos e os últimos 10 minutos foram emotivos. O JAC, embora
pressionado, conseguiu manter a vantagem e terminar a partida a vencer
por 35-30. Patrícia Rodrigues voltou a destacar-se como melhor marcadora
da partida, ao registar 10 golos.
A fase regular do campeonato termina no domingo, com o JAC a jogar
novamente no seu pavilhão, às 15 horas, com o Colégio Gaia.
Caso ganhe este último jogo, o JAC sobe ao 4.º lugar. Neste cenário, o
primeiro dos play-off será disputado em Gaia e o segundo e terceiro (se
houver) serão disputados em Alcanena. Nos play-off são disputados dois
jogos entre as equipas (1.º com 8.º, 2.º com 7.º, 3.º com 6.º e 4.º com 5.º
classificados), sendo o segundo jogo em casa do melhor classificado.
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Cores: Cor
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Área: 11,31 x 9,08 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Congresso Ibérico sobre Andebol
No Instituto Politécnico da Guarda
vai realizar-se, nos dias 31 de Março e 1
de Abril, o I Congresso Ibérico Técnico
e Científico de Andebol.
Este Congresso pretende ser um

momento de encontro de todos quantos se interessam pela modalidade:
investigadores, técnicos, professores,
estudantes e público geral.
De acordo com a organização,
o Congresso fará uma abordagem
multidisciplinar procurando, especialmente, discutir e debater a investigação que está a ser produzida neste
domínio.
No decorrer do congresso será
ainda debatido todo um conjunto de
aspetos técnicos inerentes à formação,
ao ensino e treino da modalidade, com
o objetivo de deixar contributos que
visem melhorar o ensino e a prática
da modalidade.
Os interessados podem obter
mais informações em http://www.ipg.
pt/congresso-iberico-andebol-2014/.
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,62 x 16,77 cm²
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Corte: 1 de 1

Andebol

Benfica vence GAP pela diferença mínima
O Pavilhão Municipal de
Portalegre foi palco da 2ª jornada a contar para a 2ª Divisão Nacional de andebol no escalão de
juvenis, num jogo de casa cheia
em que o GAP (Ginásio de
Andebol de Portalegre) defrontou
o Benfica.
Os visitados estiveram toda a
primeira parte por cima do jogo,
numa exibição brilhante da equipa, que demonstrou vontade de
levar a vitória consigo, chegando
mesmo ao intervalo em vantagem.
Porém, na segunda parte da
partida os lagóias tiraram o pé do
acelerador, foram abaixo e mostraram estar desconcentrados
várias vezes, alguns jogadores até

mesmo "perdidos" em campo, no
entanto as coisas também não
corriam bem aos vermelhos e,
com várias perdidas de parte a
parte, o jogo manteve-se equilibrado até ao último momento, que
acabou com a vitória do Benfica

pela diferença mínima (16-17).
No global da partida, o GAP fez
uma boa exibição e mostrou-se
bem à altura do oponente. De
salientar Pedro Frutuoso (nº12,
guarda-redes) e Diogo Farinha
(nº7), dois jogadores chave na
equipa do GAP, que dificultaram
o trabalho aos visitantes e mostraram-se muito importantes para
a boa prestação do colectivo.
O fim do encontro ficou marcado por desacatos entre os locais
e os visitantes, que terminaram
num confronto muito aceso, com
agressões e violência que acabaram por manchar a história de
um bom jogo de andebol.
António Alves e Almeida
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,22 x 5,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Dom Fuas
empata em juvenis
Os juvenis do Dom Fuas empataram em
casa com o Sp. Espinho (31-31) e continua
sem vencer na fase dos últimos da 1.ª
Divisão nacional. Ricardo Bulhões, com
11 golos, foi um dos destaques da partida.
O Cister SA foi menos feliz na deslocação
ao São Bernardo (35-19) e continua no
último posto da tabela.
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