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§andebol

Luís Teles
“Apoio de todos os
bracarenses seria
um ‘élan’ adicional”
O presidente do ABC, Luís Teles,
abriu ontem a conferência de
imprensa de antevisão ao jogo
frente ao FC Porto com um apelo
ao envolvimento dos
bracarenses. “Para nós, é muito
importante termos, além dos
adeptos do ABC, todos os
bracarenses do nosso lado”,
disse, após fazer votos de paz e
um futuro melhor para a cidade.
“O ABC tem dado provas, tem
tido um desempenho dentro das
expectativas, muito positivo.
O apoio de todos os bracarenses
era, neste momento, o ‘élan’
adicional, que nos poderia levar
além dos objectivos que temos
traçados esta época”, adiantou.
Considerando “uma grande
oportunidade”, o jogo contra o
Porto, o presidente do ABC
explicou que o horário foi adiado
para as 21 horas, de modo a
evitar a coincidência com a
corrida de S. Silvestre, que, em
Braga, decorre à tarde e, assim,
“permitir, a todos os que gostam
de andebol, assistir ao jogo e
apoiar o ABC”.
“Além de gente conhecedora,
precisamos de gente que sinta e
que viva o ABC”, acrescentou.
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Pedro Seabra, central do ABC e o jogo de amanhã com o FC Porto

“São de um nível que queremos atingir”
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

“Vamos defrontar uma grande
equipa. São pentacampeões nacionais e conseguiram boas vitórias na Liga dos Campeões este
ano. É um nível diferente e é um
nível que nós queremos também
atingir”. Assim comentou Pedro
Seabra, o central do ABC, o jogo
de amanhã com o FC Porto.
“Supreendidos não estamos.
Nós temos consciência de que
temos trabalhado muito bem
desde o início”, respondeu,
quando interpelado sobre o rendimento da equipa nesta temporada.

Para Pedro Seabra, a palavra
certa será “satisfeitos” porque
“temos conseguido uma consistência a nível de resultados e a
nível de exibições que justifica
plenamente a posição que ocupamos”.
“Estar na frente mas não acabar a conseguir o nosso objectivo”, disse ainda, “não adianta
nada”. Mas — realçou, “dá uma
confiança e alento importante
para encarar estes jogos e continuar a trabalhar diariamente”
“É bom quando começamos a
ser olhados e a ser respeitados
de outra forma. Temos consciência do valor que temos e do nível
que temos atingido”, frisou

ROSA SANTOS

Pedro Seabra, central do ABC: “temos consciência do valor que temos”
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ABC recebe amanhã FC Porto
ÀS 21 HORAS NO PAVILHÃO FLÁVIO LÁ LEITE vai ter lugar, amanhã, um dos jogos mais apetecidos
do andebol nacional: à 17.ª jornada, o ABC recebe o FC Porto.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

“Temos a responsabilidade de
ganhar”, assumiu ontem, em
conferência de imprensa, o treinador do ABC, Carlos Resende.
O FC Porto chega a Braga na
condição de líder com 43 pontos
(como o Sporting), mais um do
que o ABC, quarto classificado
com os mesmos 42 pontos do
Benfica.
“Temos pela frente um jogo
com um adversário que é pentacampeão nacional e que nos tem
representado nas competições
europeias”, salientou Carlos Resende, frisando, por outro lado
que “também temos a consciência de que, no nosso pavilhão,
com apoio do nosso público e
com a nossa qualidade, temos
possibilidades de vencer”.
Quando questionado sobre se,
tendo em conta a preparação da
equipa, este é um bom momento
da época para o ABC receber o
FC Porto, Carlos Resende lembrou que nesta época vai ser o
segundo jogo com os ‘dragões’.

ROSA SANTOS

Carlos Resende: “temos na frente um adversário que é pentacampeão nacional”

No Porto, os bracarenses perderam por um golo, “demos uma
resposta extremamente interessante”, considerou.
“Não foi o resultado de que

gostaríamos naquele momento.
Agora, esperamos um jogo que
será certamente muito importante de seguir e que o resultado seja mais interessante”, acrescen-

tou.
O treinador do ABC considerou, ontem à tarde, que os jogadores estão quase todos em boas
condições para este encontro.

Página 5

A6

ID: 51430622

20-12-2013

Tiragem: 8000

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,46 x 6,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Taça de Portugal
Fafe recebe Benfica
e Fermentões visita
Arsenal da Devesa
O Fafe recebe o Benfica e o
Fermentões visita o Arsenal da
Devesa na oitava ronda da Taça
de Portugal em andebol.
O sorteio ditou ainda os jogos;
São Mamede - Sporting
Á. Santas Milaneza - FC Gaia
Arsenal Devesa - Fermentões
ABC Braga - UMinho - SC Horta
Maia Ismai - ACR Zona Azul.
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São Bernardo
defronta
Xico na Taça
Andebol
Taça de Portugal Masculina

O sorteio dos oitavos-de-final
da Taça de Portugal realizouse, ontem, nas instalações da
Federação , em Lisboa.
Ao São Bernardo, a única
equipa do distrito que ainda se
encontra em prova, calhou-lhe
em sorte jogar no recinto do
Xico Andebol. As suas formações já se defrontaram esta
época, no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Norte,
e, curiosamente, vão jogar para
o campeonato uma semana antes deste jogo da Taça de Portugal, que está agendado para o
dia 1 de Fevereiro. Refira-se que,
no jogo da primeira volta, o Xico
Andebol venceu em Aveiro, por
39-29. |
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RECEBE AMANHÃ O PENTACAMPEÃO NACIONAL

«Temos responsabilidade
de vencer o FC Porto»
LUÍS FILIPE SILVA

do de Carlos Resende mas
o treinador evita para já
entrar em euforias. «Estamos a fazer uma boa
época mas temos a consciência de que ainda não
fizemos nada de extraordinário nem algo que esteja acabado.
Estamos em desenvolvimento e é importante termos vitórias», disse.

Pedro Seabra, Luís Teles e Carlos Resende, confiantes para a receção ao FC Porto

LUÍS FILIPE SILVA

O técnico do ABC, Carlos Resende, assumiu ontem sem rodeios que o clube academista «tem a responsabildade de vencer o
FC Porto» no jogo de amanhã, às 21h00, no Pavilhão
Flávio Sá Leite.
O treinador, que falava
aos jornalistas em conferência de imprensa, classificou o jogo de «difícil»
mas também ressalvou o
valor do colectivo academista para legitimar as pretensões de lutar pelo triunfo no jogo relativo à 17.ª
jornada do campeonato nacional de andebol da I Divisão. «Temos a consicência de que no nosso pavilhão, com o apoio do nos-

objetivo de encher o paviso público e com a nossa
qualidade temos possibililhão, o público será uma
dades de vencer e essa é
tremenda mais-valia para a
uma responsabilidade ennossa equipa», disse.
graçada de ter.
Este será o segundo
Se me perguntarem se
jogo desta temporada em
temos a responsabilidade
que o ABC defronta o FC
de ganhar eu digo de uma
Porto. E se no primeiro
forma bastante sajogo, Carlos Resentisfeita que teABC inicia
de gostou da resamanhã frent
mos a responposta mas não
e
ao FC Porto
sabilidade de
do resultado
mais um cicl
vencer em
o
(derrota tanexigente de jo
gos
casa o pentagencial),
o treino camcampeão nacionador
do
ABC
peonato
nal», sublinhou.
espera agora «um
Carlos Resende
outro resultado mais
pede também o apoio do
importante».
público para o desafio de
«Ainda não fizemos
amanhã à noite, frente ao
nada
Porto. «O público de Braga
de extraordinário»
sabe ver e apoiar e isso é
A produção do ABC nesmuito importante. Se conte campeonato é do agraseguirmos atingir o nosso

Pedro Seabra: «Vamos
estar à altura»
Para Pedro Seabra, o
FC Porto impõe respeito
mas não receio. O atleta do ABC acredita que a
equipa bracarense vai estar à altura deste desafio
e promete dar luta pela
obtenção de um resultado bem mais positivo do
que aquele conseguido na
primeira volta, no Dragão
Caixa.
«Vamos defrontar uma
grande equipa, com um
nível que também nós
queremos atingir. Acho
que vamos estar à altura do jogo», frisou Pedro Seabra.
O jogador do ABC não
está surpreendido pela carreira do seu clube, antes
pelo contrário. «Estamos
sim satisifeitos porque temos trabalhado desde o
início para atingir os objetivos a que o clube se
propôs».

Presidente apela ao público
O presidente Luís Teles apelou à presença massiva do público no jogo de amanhã, frente ao FC
Porto. O dirigente lembrou a boa carreira do clube
nesta época e espera ver isso reconhecido com
uma enchente amanhã à noite, pelas 21h00, frente
ao FC Porto.
«Seria para nós muito importante termos, para além
de todos os adeptos do ABC, todos os bracarenses do
lado do clube. O ABC tem tido um desempenho muito

positivo e o apoio de todos os bracarenses seria um
elan adicional que nos poderia levar além dos objetivos
que traçámos no início da época.
Adiamos o jogo para as 21h00, para não colidir
com a S. Silvestre de Braga, outra prova importante,
porque queremos celebrar em conjunto a última vitória
de 2013».
A finalizar, Luís Teles aproveitou para formular «votos
de boas festas a toda a comunidade bracarense».
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ANDEBOL

Arsenal recebe Fermentões
para a Taça de Portugal
O Arsenal da Devesa,
uma das surpresas da
prova, recebe o Fermentões nos oitavos de final
da Taça de Portugal em
andebol, ditou o sorteio
realizado ontem.
Numa prova em que ain-

da estão envolvidos cinco
equipas filiadas na Associação de Andebol de Braga, o sorteio ditou que estas duas se defrontassem
nesta ronda.
Já o ABC, joga igualmente no Sá Leite, fren-

te ao Sporting da Horta,
enquanto o Fafe recebe o
Benfica. Em casa joga ainda o Xico Andebol, frente
ao S. Bernardo.
Os jogos dos oitavos de
final, a disputar no dia 1 de
fevereiro de 2014, são:

São Mamede-Sporting
Águas Santas-FC Gaia
Arsenal-Fermentões
ABC Braga-SC Horta
AC Fafe-Benfica
Ismai-Zona Azul
Xico-S. Bernardo
Passos Manuel-FC Porto
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Modalidades - Andebol - Andebol: resultado do sorteio dos oitavos de final

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

20/12/2013

Meio:

Mais Futebol.pt

URL:

http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-taca-portugal-sorteio/52b38acce4b0cda745de2b27.html

/

Resultado do sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal em andebol masculino. Os jogos estão
agendados para 1 de fevereiro de 2014: Jogos dos oitavos de final: AA São Mamede-Sporting Águas
Santas-FC Gaia. Arsenal Clube Devesa-CCR Fermentões. ABC Braga/UMinho-SC Horta. Fafe-Benfica.
Maia/Ismai -ACR Zona Azul. CD Xico Andebol-CD S. Bernardo. NAAL Passos Manuel-FC Porto
há 9 horas
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§andebol
Feminino
Didáxis vence em
iniciadas e infantis
As iniciadas de andebol da
Didáxis deslocaram-se a Vizela
para defrontar a equipa do
Callidas, e venceram por 28-19.
Na primeira volta a Didáxis só
empatou com a equipa do
Callidas e esta vitória na casa do
adversário foi importante para
as aspirações das famalicenses. A
duas jornadas do fim da primeira
fase do campeonato, a Didáxis
mantém o primeiro lugar com os
mesmos pontos do segundo
classificado, o Maiastars, mas
tem menos um jogo realizado.
As infantis deslocaram-se a
Chaves para defrontar a equipa
local e venceram por 23-6,
ocupando o quarto lugar do
torneio de abertura de infantis.
Já as juvenis perderam o
primeiro lugar no campeonato,
pois foram derrotadas em sua
casa pela equipa do Maiastars
por 33-23. Foi um jogo
disputado de forma muito
intensa, acompanhado por
muito público, onde a equipa da
Didáxis pecou por muitos erros
na finalização. Esta derrota não
compromete os objectivos desta
fase, pois apuram-se para a fase
nacional duas equipas.
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Feminino
Vermoim vence em
infantis e juniores
As equipas infantil e juniores
femininas do Andebol Clube de
Vermoim cumpriram domingo
uma dupla deslocação a
Felgueiras, ambas conseguido
expressivas e esclarecedoras
vitórias por 7-26 e 4-17
respectivamente frente às
adversárias locais do Andebol
Clube de Barrosas.
As equipas Infantis do Andebol
ACV terminaram já os
respectivos torneios de abertura,
tendo assegurado o segundo
lugar no caso da equipa
masculina e o terceiro lugar no
caso da equipa feminina.
Também a equipa júnior
feminina está colocada em
segundo lugar da primeira fase
do campeonato nacional.
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Pai corre 1.200
quilómetros por
uma causa
Leiria Pai participou em diversas provas e correu cerca
de 1.200 quilómetros, numa autêntica ‘maratona’ solidária
É um herói da vida comum,
mas o seu feito é digno de um
verdadeiro atleta. Foram 12
meses de treinos e provas, 1200
quilómetros percorridos e 10
provas concluídas - quatro
duatlos, dois triatlos, duas provas de estrada de 10 quilómetros e meias-maratonas.
Contas feitas, são 1.172,4 kms,
dos quais 281,5 em BTT, 196,9

em ciclismo, 4,6 a nadar, e
689,4 a correr. As provas foram
o duatlo do Jamor, Duatlo das
Lazírias, Duatlo de Fátima,
Duatlo de Torres Vedras, Triato
de Montemor, Corrida VW,
Triatlo de Oeiras, Corrida do
Tejo, Meia-maratona Vodafone, e Meia maratona dos
Descobrimentos.
O protagonista é Filipe Lou-

Filipe Loureiro participou em 10 provas quatro duatlos, dois
triatlos, duas provas
de estrada de 10 kms e
meias-maratonas

DR

Filipe Loureiro participou numa dezena de provas

reiro, que cortou finalmente a
meta do projecto "O Desporto
é uma escola", 13 de Dezembro,
no decorrer da Festa de Natal
da Escola Branca, em Leiria,
durante a qual foi entregue às
118 crianças parte do material
desportivo angariado, numa
iniciativa apoiada pela Lubrigaz e Costifoot.

Bolas de basquetebol, andebol, voleibol e futebol, redes
para cestos de basquetebol, coletes, jogos de raquetes, jogos
tradicionais são alguns dos
materiais à disposição da coordenação da escola, enquanto
não chega o restante material.
"Terminou um projecto social pensado para dar às crian-

ças as melhores ferramentas
para verem no desporto um
complemento essencial aos
conhecimentos transmitidos
pelos pais e pela escola”, afirma
Filipe Loureiro, defendendo
que o desporto é muito mais
do que apenas actividade física,
pois ensina conceitos como
empenho, entreajuda ou superação. “Consegui terminar todas as provas em que participei, algumas delas em posições
interessantes, consegui envolver uma comunidade e tive o
apoio essencial de pessoas e
empresas que se quiseram associar ao projecto”, realça,
acrescentando que a partir de
agora as crianças da Escola
Branca vão ter melhores condições para a prática desportiva. Refira-se que o projecto
foi candidato ao Prémio Visão
Solidária "Os nossos heróis
2013".|
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Pai corre 1.200
quilómetros para
ajudar escola
Leiria | P2
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DESPORTO ESCOLAR

Universidade do Minho
é a melhor da Europa
DR

Equipa de andebol masculino da Universidade do Minho

A Universidade do Minho está no topo no Desporto Universitário Europeu. Nesta classificação,
entre as mais de 400 academias que participaram
nos campeonatos europeus universitários, a UMinho lidera com 45 pontos,
seguida das academias de
Split (Croácia) e de Valência (Espanha).
A academia minhota vai
receber em abril do próximo ano, em Pamucale, na
Turquia, o prémio de “Me-

lhor Universidade Europeia de Desporto Universitário em 2013”, pelo facto de ter tido os melhores
resultados desportivos no
conjunto dos 17 campeonatos europeus universitários organizados pela European University Sports
Association (EUSA) e realizados durante o ano.
Para alcançar este feito
internacional, foram decisivos o título europeu no
andebol masculino (Katowice), o segundo lugar do

Arquitetura na categoria
-74Kg) e seis de bronze
(Rui Bragança, Medicina,
-58Kg, João Ferreira, Engenharia de Comunicações,
-68Kg, Beatriz Fernandes,
Economia, -67Kg, Ana
Coelho, Engenharia Biomédica, -49Kg, Ana Rita Lopes, Enfermagem, -57Kg, e
José Fernandes, Medicina, -74Kg).
UM teve os
A Universidade
melhores resu
ldo Minho tem
tados despor
tivos
tido uma prenas provas em
que
sença de topo
participou a
nível
no
ranking da
europeu
EUSA
nos últifutsal feminino
mos
anos,
tendo
(Málaga), assim
sido
terceira
classificomo as boas prestacada em 2010, e segunções das equipas de tada em 2011 e 2012. Vinte
ekwondo (4.º lugar – Mosanos após o lançamento
covo), futsal masculino
dos serviços desportivos
(6.º – Málaga), futebol masque mobilizam mais de
culino (7.º - Almeria), vo10.000 pessoas em Braga
leibol feminino (7.º – Nie Guimarães e após a orcósia) e voleibol de praia
ganização de oito grandes
masculino (7.º – Porto).
eventos mundiais, é alcanEm termos indiviçada pela UMinho a mais
duais, destaque para o taalta posição do desporto
ekwondo, onde foi alcancompetitivo universitário
çada uma medalha de ouro
na Europa.
(Júlio Ferreira, aluno de
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• Desporto Escolar: UM é a melhor da Europa
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Boas Festas
A equipa do jornal O INTERIOR agradece e
retribui votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo a
Paula Pinto (diretora pedagógica da Escola de
Música do Centro de Cultura Pedro Álvares
Cabral), Maria Goretti Caldeira (presidente
da ADOT - Associação Desenvolver o Talento), Aeroclube da Covilhã, Arlindo Marques,
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, Município
da Mêda, Artur Carabau Brás (Comandante do Regimento
de infantaria nº 14), Paulo Tito Morgado (presidente da Câmara de
Alvaiázere), ASTA - Associação Sócio Terapêutica de Almeida, Casa de
Santa Ana da Beira, Serviço Educativo do Museu de Lanifícios da UBI,
Teatro Municipal da Guarda, Federação Portuguesa de Basquetebol,
Álvaro Amaro (presidente da Câmara da Guarda), Cláudia Quelhas,
Comando Distrital da PSP da Guarda, CEAMA - Centro de Estudos de
Arquitectura Militar de Almeida, Luís Correia Amaro (presidente da
Câmara de Castelo Branco), Paulo Langrouva Amaro (presidente da
Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo), Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Egitanienses, Ana Cruz (Increment), Gabinete
de Comunicação e Marketing do Centro Hospitalar Cova da Beira,
António Robalo (presidente da Câmara do Sabugal), Clube Escape
Livre, Domingos, Saraiva Oliveira,Lda, Grupo de Convívio e Amizade
nas Donas, Associação de Andebol da Guarda, João Morgado (Chefe de
Gabinete do Presidente da Câmara de Belmonte), Gabinete de Estágios
e Saídas Profissionais do IPG, Territórios do Côa– Associação de Desenvolvimento Regional, Miguel Gavinhos (vice-presidente da Câmara
do Fundão), António José Seguro (secretário-geral do PS) e Moto Clube
Motards D’El Rey.
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Treinador Obradovic suspenso por 15 dias - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3597664

19/12/2013

/

FC Porto joga este sábado em Braga, em casa do ABC, sem o seu treinador no banco, depois deste ter
sido castigado, na sequência do cartão vermelho frente ao Avanca.
O treinador do FC Porto, Ljubomir Obradovic, foi castigado pelo conselho de disciplina da Federação
de Andebol de Portugal, com uma suspensão pelo período de quinze dias, a contar a partir desta
quinta feira até 2 de janeiro de 2014.
A sanção surge na sequência dos protestos do técnico a uma decisão de arbitragem (punidos com
cartão vermelho) durante o encontro Avanca-FC Porto, relativo à 12ª jornada do Campeonato Nacional
de andebol, que os dragões venceram por 31-20.
Este castigo afasta o treinador do banco dos portistas na deslocação a Braga para defrontar o ABC,
quarto classificado. O jogo disputa-se este sábado (21h00).
O FC Porto foi ainda multado em 150 euros.
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Desporto da Universidade do Minho é o melhor da Europa

Tipo Meio:
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Data Publicação:
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Meio:

Público Online - P3 Online

URL:

http://p3.publico.pt/actualidade/desporto/10230/desporto-da-universidade-do-minho-e-o-melhor-da-europa

/

É portuguesa a melhor instituição de ensino superior europeia no desporto universitário. A
Universidade do Minho (UM) foi colocada na liderança do ranking da European University Sports
Association (EUSA) deste ano, fruto dos bons resultados desportivos alcançados pelos seus estudantes
nas competições internacionais. A distinção anunciada esta quarta-feira segue-se a três anos
consecutivos em que a instituição nacional ficou nos lugares de pódio desta lista. Há três anos, tinha
sido 3.ª, ficando na vice-liderança nas duas temporadas seguintes. "Este não é um episódio pontual, é
fruto de um trabalho estrutural", valoriza o vice-reitor José Mendes. A lista contabiliza os registos dos
estudantes da UM na última temporada e tem em conta, desde logo, o título europeu no andebol
masculino, conseguido na Polónia, e o vice-campeonato conquistado pelo futsal feminino, em Espanha.
Futsal masculino (6.º classificado), futebol masculino (7.º), voleibol feminino (7.º) e voleibol de praia
masculino (7.º) foram outras das modalidades colectivas em que os estudantes minhotos conseguiram
bons resultados nos campeonato da Europa universitários. Nas modalidades individuais, o grande
destaque vai para taekwondo, onde a UM tem um campeão europeu (Júlio Ferreira, aluno de
Arquitetura, na categoria -74kg) e obteve ainda seis medalhas de bronze. Na competição colectiva
desta modalidade, a universidade portuguesa ficou no 4.º lugar. No ranking da EUSA estão 400
universidades europeias. Split (Croácia) e de Valência (Espanha) acompanham a instituição
portuguesa no pódio deste ano. A liderança é fruto de uma parceria mais alargada entre a UM, a
Associação Académica - em nome da qual competem formalmente os estudantes nas provas de
desporto universitário - e a secção de desporto dos Serviços de Acção Social da universidade. "Há uma
completa sintonia entre todos", advogada Mendes. Esta aposta "estrutural" no desporto faz com que
UM tenha pavilhões e ginásios para a prática formal ou informal de actividade física em ambos os seus
pólos, assim como competições desportivas internas. Este incentivo leva a que 10 mil estudantes
tenham actividade desportiva regular na universidade, praticando uma modalidade pelo menos três
vezes por semana. No mesmo sentido, a instituição estabeleceu também um programa de apoio a
atletas de alta competição que frequentem os seus cursos e tem parcerias com o ABC de Braga
(andebol) e SC Braga (futsal), dando nome às respectivas equipas que participam no principal escalão
nacional de cada uma das modalidades. A UM é distinguida pelos bons resultados no desporto
universitário, apesar de não ter nenhum curso na área dos seus pólos de Braga e Guimarães. "À
partida isso podia ser um handicap", reconhece José Mendes, mas a instituições defende que a prática
desportiva deve ser tratada de uma forma global, uma vez que contribui para a formação integral dos
estudantes. "Disciplina, resiliência, dedicação, são características de um bom desportista e também do
bom estudante", ilustra o vice-reitor.
Texto de Samuel Silva . 19/12/2013 - 12:47
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:.: Alinhamento dos "oitavos" da Taça de Portugal definido - Andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Record Online

URL:

http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=859359

19/12/2013

/

O alinhamento dos oitavos-de-final da Taça de Portugal ficou definido esta quinta-feira, com principal
destaque para o Sporting, bicampeão em título, que se vai deslocar ao terreno do São Mamede. Os
leões evitam as equipas do principal escalão mas vão ter de medir forças com o 2.º classificado da
zona norte da 2.ª divisão. Quanto ao FC Porto, líder do campeonato e finalista vencido da edição do
ano passado, o adversário será o Passos Manuel, equipa anfitriã na partida dos "oitavos". Os lisboetas
estão no 9.º lugar do principal escalão ao cabo de 16 jornadas. O Benfica imita os dragões e também
vai ter de enfrentar uma deslocação primodivisionária, com o Fafe a colocar-se no caminho dos
encarnados. Oitavos-de-final: São Mamede-Sporting Águas Santas Milaneza-Gaia Devesa-Fermentões
ABC Braga-Sp. Horta Fafe-Benfica Maia Ismai-Zona Azul Xico Andebol-São Bernardo Passos Manuel-FC
Porto Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Alinhamento dos "oitavos" da Taça de Portugal definido

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

19/12/2013

Meio:

Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Alinhamento-dos--quot;oitavos-quot;-da-Taca-de-Por.aspx

/

19-12-2013
Fafe-Benfica e Passos Manuel-FC Porto são outros dos jogos em destaque...
Por Record
O alinhamento dos oitavos-de-final da Taça de Portugal ficou definido esta quinta-feira, com principal
destaque para o Sporting, bicampeão em título, que se vai deslocar ao terreno do São Mamede. Os
leões evitam as equipas do principal escalão mas vão ter de medir forças com o 2.º classificado da
zona norte da 2.ª divisão.Quanto ao FC Porto, líder do campeonato e finalista vencido da edição do
ano passado, o adversário será o Passos Manuel, equipa anfitriã na partida dos "oitavos". Os lisboetas
estão no 9.º lugar do principal escalão ao cabo de 16 jornadas.O Benfica imita os dragões e também
vai ter de enfrentar uma deslocação primodivisionária, com o Fafe a colocar-se no caminho dos
encarnados.Oitavos-de-final:São Mamede-Sporting
Águas Santas Milaneza-Gaia
Devesa-Fermentões
ABC Braga-Sp. Horta
Fafe-Benfica
Maia Ismai-Zona Azul
Xico Andebol-São Bernardo
Passos Manuel-FC Porto

Página 27

A28

ID: 51391532

18-12-2013

Tiragem: 5000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,31 x 9,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Xico e Fermentões
venceram
Foi uma jornada positiva para o Xico Andebol e Fermentões, que voltaram a somar vitórias. Os ‘escolares’
cilindraram o Académico do Porto (36-22), ao passo que
o Fermentões conquistou uma vitória importante fora de
portas (28-30) na casa do Infesta.
O Xico Andebol derrotou o Académico do Porto com a
eficácia que tem demonstrado quando joga no seu ambiente, não dando qualquer hipótese ao adversário.
Já o Fermentões mostrou que está neste campeonato
para disputar um lugar de registo. A deslocação a São
Mamede de Infesta apresentava-se difícil, mas um resultado positivo a acontecer traria um efeito muito proveitoso
para as hostes da equipa vimaranense.
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andebol

Valongo venceu e LAAC perdeu
para o nacional de iniciadas
A CPVV venceu (45-23) em São
Pedro do Sul e a LAAC perdeu (2133) com a Sanjoanense, ambos
fora, para a 2ª jornada da segunda
fase (de apuramento) do campeonato nacional de iniciados femininos.
Com estes resultados, as valonguenses lideram a classificação
juntamente com a Sanjoanense
(90-53 e 63-42 em golos, respetivamente), contando vitórias nos dois
jogos realizados. LAAC e Espinho A
(venceu o Alavarium por 28-25) dividem o 3º lugar com uma vitória e
uma derrota, enquanto Alavarium
e São Pedro do Sul perderam os
dois jogos.
Em São Pedro do Sul, a CPVV
alinhou e marcou: Tânia Veiga (6),
Nadia Gonçalves (11), Inês Chaves
(12), Filipa Silva, Inês Alves (7),

Marta Arede (1), Juliana Arede (2),
Inês Silva, Etelvina Santos, Joana
Santos (6) e Ana Saraiva. Treinador:
Diogo Santos.
Em São João da Madeira, a
LAAC alinhou e marcou: Márcia
Rocha, Mariana Marques (2),
Daniela Sousa (11), Luana Mota,
Inês Silva, Ana Jesus, Tatiana Santos, Maria Luís (1), Inês Mesquita
(3), Mafalda Mota (2), Beatriz Almeida, Bárbara Ferreira (2), Tatiana Figueiredo e Zulay Fernandez.
Treinadores: José Santos e Jorge
Mesquita.
Domingo, a LAAC joga em casa
com o São Pedro do Sul (16h), enquanto a CPVV joga esta quarta-feira em São João da Madeira (20h) e
domingo em casa com o Espinho A
(15h).
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Xico Andebol
e Fermentões
com jornada
de vitórias

com o excelente resultado conseguido
no final deste jogo, a vitória por 28-30.
O encontro foi quase sempre dominado pelo Fermentões, com a liderança
no marcador ao longo dos 60 minutos.
E desta vez, não houve sequer veleidades nos últimos minutos, que têm custado pontos noutros jornadas, com um
controlo desta vez eficaz por parte dos
responsáveis da equipa e dos jogadores. Ao intervalo, o Fermentões já vencia por 10-14, notando-se então uma
diferença de qualidade e atitude entre
ambos os intervenientes, com destaque
para o Fermentões.
ANDEBOL - 1ª DIVISÃO
			

Dois clubes vimaranenses confirmaram o bom momento que vivem e
alcançaram mais dois triunfos na 12ª ronda do campeonato. Xico cimentou a liderança e Fermentões subiu um lugar.

F

oi uma jornada positiva para
o Xico Andebol e Fermentões,
que voltaram a somar vitórias.
Os ‘escolares’ cilindraram o Académico
do Porto (36-22), ao passo que o Fermentões conquistou uma vitória importante fora de portas (28-30) na casa do
Infesta.
O Xico Andebol derrotou o Académico do Porto com a eficácia que tem
demonstrado quando joga no seu ambiente, não dando qualquer hipótese
ao adversário. A primeira parte foi muito idêntica ao que tem acontecido nos
últimos jogos que a equipa de Eduardo
Rodrigues realizou no seu pavilhão, ou
seja, o resultado ao intervalo atingiu
uma diferença considerável a seu favor
(19-13). A segunda parte foi também
dominada pelo Xico Andebol, porém as
substituições e a gestão do plantel que

o técnico Eduardo Rodrigues tem feito,
contribuíram para que o marcador não
atingisse outros números, mas a vitória
dos vimaranenses foi selada de forma
indiscutível e inteiramente merecida.
Com esta vitória, o Xico Andebol
continua líder sem conhecer a derrota,
nesta 1ª fase da 2ª Divisão, Zona Norte.

Fermentões venceu em casa
tradicionalmente difícil
Definitivamente, o Fermentões mostrou que está neste campeonato para
disputar um lugar de registo. A deslocação a São Mamede de Infesta apresentava-se difícil, mas um resultado positivo a acontecer traria um efeito muito
proveitoso para as hostes da equipa de
Fermentões, o que veio a verificar-se,

XICO ANDEBOL

36

Ricardo Castro, Tiago Cunha (1), Gustavo Castro,
Pedro Correia (3), João Santos (6), Mário Peixoto
(2), André Caldas (4), Pedro Carvalho, Luís Sarmento (4), João Gonçalves (1), João Macedo (1), Rui
Lourenço (3), Nuno Silva (2), Jaime Barreiros (2) e
Daniel Santos (7)
T: EDUARDO RODRIGUES

ACADÉMICO

22

INFESTA

28

José Costa, Félix Teixeira (1), Diogo Caldas, André
Marinho (3), José Carvalhais (3), Rui Moreira (1),
Ricardo Ramos (4), Nuno Moreira (5), Sérgio Soares
(4), Cesário Pacheco (1), André Azevedo (1), Tiago
Silva Abílio Alves (2), Marcos Ferreira, Rui Farelo (3)
e Emanuel Silva
T: JOSÉ FONSECA

FERMENTÕES

30

Tiago Amorim, Pedro Cruz (3), Pedro Pedrosa,
Ricardo Fernandes, Carlos Ribeiro (3), José Veloso
(2), Filipe Pedrosa (2), Luís Isidoro, Jorge Vigário
(3), Vasco Silva (3), Aquiles Ribeiro (3), Ricardo
Pereira, Jonas Barroso (3), Ricardo Duarte e Pedro
Vinagre
T: JORGE DUARTE

Bruno Silva, Miguel Freitas, Paulo Santos (1), Daniel Oliveira, Rui Carvalho (2), Sérgio Ribeiro (8),
Nuno Pinheiro (2), Raúl Nunes, Carlos Fernandes
(2), António Salgado (5), João Martins (5), Filipe
Silva (1), José Ferreira, Armando Silva (2) e Ricardo
Pinto (2)
T: LUÍS PEREIRA

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira

LOCAL: Pavilhão Escola Secundária Abel Salazar
Árbitros: Pedro Fontes 2 Nuno Francisco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J

V

E

D

Gm-Gs Dif.

P

Xico Andebol 12 11 1 0 401:279 122 35
Ac. S. Mamede 12 10 1 1 354:296 58 33
Ginásio Stº. Tirso 12 10 0 2 362:312 50 32
Marítimo
12 7 2 3 346:319 27 28
Porto B
12 8 0 4 327:310 17 28
Santana
12 6 0 6 342:320 22 24
Fermentões 12 5 2 5 313:333 -20 24
Gaia
12 5 1 6 320:312 8 23
S. Bernardo 12 4 0 8 316:340 -24 20
Infesta
13 3 1 9 327:368 -41 20
Módicus
11 3 1 7 264:298 -34 18
Sanjoanense 12 3 0 9 283:325 -42 18
Académico
12 2 1 9 275:359 -84 17
Oleiros
12 2 0 10 276:335 -59 16

12ª jornada

Santana
S. Bernardo Infesta
Xico Andebol Oleiros
Ac. S. Mamede Gaia
-

Ginásio S. Tirso
Marítimo
Fermentões
Académico
Sanjoanense
Módicus
Porto B

21:24
35:36
28:30
36:22
20:19
30:21
24:22

13ª jornada

Ginásio S. Tirso- S. Bernardo
Marítimo - Infesta
35:25
Fermentões - Gaia
Académico - Oleiros
Sanjoanense - Ac. S. Mamede
Módicus
- Santana
Porto B
- Xico Andebol
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Andebol // Vitória caseira frente à AD Sanjoanense

CDC S. Paio de Oleiros
regressa aos triunfos
A viver dias cinzentos devido
ao acumular de derrotas o CDC
S.Paio de Oleiros necessitava
vencer a AD Sanjoanense.
Estranhamente os jogadores forasteiros começaram a defender
para além dos limites da violência
que devem ser permitidos num
jogo de andebol e os atletas da
casa aproveitaram os tempos de
superioridade numérica para darem a volta por cima ao jogo e ao
intervalo venciam por 13-11.
Na segunda parte esperava-se que
o jogo melhorasse mas infelizmente só uma das equipas procurava
a vitória com garra, o CDC S.Paio
de Oleiros. A 7 minutos do fim o
resultado estava em 20-14 e a

ansiedade dos jogadores da casa
apareceu de novo e os números
das falhas tecnicas dispararam,
altura que os jogadores da Sanjoanense se lembraram que não
estavam num rinque de combate
e começaram a jogar um pouco de
andebol e encurtaram a diferença
do marcador, quase conseguindo
a reviravolta do marcador.
Num jogo demasiado fraco para
uma 2 divisão valeu a garra e
a vontade dos atletas do CDC
S.Paio de Oleiros para amealharem a 2 vitória no campeonato e
poderem pensar no último jogo
da primeira volta do campeonato
no Académico do Porto com um
pouco menos ansiedade.
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ANDEBOL  Por 20-19

CDC Oleiros
vence Sanjoanense
A viver dias cinzentos devido
ao acumular de derrotas, o CDC
S. Paio de Oleiros necessitava de
vencer a AD Sanjoanense. Uma
vitória podia ser como um dia
de Sol no Inverno, não melhoraria a posição da equipa no campeonato mas podia fazer aumentar os níveis de confiança
que têm andado baixos e que
afectaram mais uma vez o início
de jogo da equipa, permitindo
que a AD Sanjoanense tomasse
a dianteira do marcador e mantivesse o domínio do jogo. Estranhamente os jogadores forasteiros começaram a defender para

além dos limites da violência
que devem ser permitidos num
jogo de andebol e os atletas da
casa aproveitaram os tempos de
superioridade numérica para
darem a volta por cima ao jogo e
ao intervalo venciam por 13-11.
Na segunda parte esperavase que o jogo melhorasse mas infelizmente só uma das equipas
procurava a vitória com garra, o
CDC S.Paio de Oleiros. A 7 minutos do fim o resultado estava
em 20-14 e a ansiedade dos jogadores da casa apareceu de
novo e os números das falhas
técnicas dispararam, altura que

os jogadores da Sanjoanense se
lembraram que não estavam
num rinque de combate e começaram a jogar um pouco de andebol e encurtaram a diferença
do marcador, quase conseguindo a reviravolta do marcador.
Num jogo demasiado fraco
para uma 2ª divisão valeu a garra e a vontade dos atletas do
CDC S. Paio de Oleiros para
amealharem a segunda vitória
no campeonato e poderem pensar no último jogo da primeira
volta no Académico do Porto
com um pouco menos de ansiedade.
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 4,27 x 31,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

 ANDEBOL

Iniciados
do Feirense
regressam
às vitórias
Os iniciados do Feirense disputaram em Estarreja a segunda jornada da fase de Apuramento para o Nacional.
Fora de portas, venceram folgadamente por
22 - 41 (09-25 ao intervalo). Muito apoiados
pelo público que se deslocou de Santa Maria
da Feira, os azuis e
brancos entraram muito fortes e rapidamente
dilataram o marcador,
certeiros na defesa e
“mortíferos” no contra-ataque, chegando ao
intervalo a vencer por
16 golos de diferença.
Na segunda parte Saul
Alves teve oportunidade de rodar todos os jogadores e mesmo sofrendo algumas exclusões de dois minutos, a
equipa manteve-se concentrada e não deu
quaisquer hipóteses
aos verdes de Estarreja.
Quanto aos juvenis, foram a Estarreja defrontar os locais naquela
que foi a última jornada da primeira fase. Na
bagagem da primeira
mão, um resultado folgado de 57-27 e uma
equipa motivada para
nova vitória. E assim
foi. Os blues foram mais
fortes no capítulo defensivo de jogo para
jogo, chegando a ter um
golo por minuto durante largo período da primeira metade do encontro. O seu treinador
deu minutos a todos os
seus atletas, mas a cadência não se alterou.
Ao intervalo venciam
por 6-24 e fecharam o
segundo parcial com
12-30. O resultado final
foi pesado para o anfitrião que voltou a perder, agora, por maior
diferença no resultado
final (18-54). A equipa
feirense aguarda agora
o sorteio da próxima
fase tendo fechado esta
na primeira posição do
grupo.
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,13 x 14,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

FC Gaia segue na
Taça de Portugal
●

A formação gaiense apurou-se para os 1/8 final da Taça de Portugal e o objetivo agora: “é trazer um clube grande a Gaia”.
Vila Nova de Gaia”.
Entretanto para o campeonato o FC Gaia, que se encontra em oitavo lugar na
2ª Divisão, recebe, hoje, às
18h o FC Porto B.

VANESSA TEIXEIRA

O

FC Gaia segue
para os oitavos de
final da Taça de
Portugal depois
de ter vencido, em casa o
Académico por 26-17, no
passado sábado. A próxima
eliminatória é disputada a
1 de fevereiro com adversário a conhecer em sorteio
realizado na próxima
quinta feira. “O jogo com o
Académico, foi uma partida
onde dominámos do início
ao fim”, assegurou o

Cláudio Alves

treinador do FC Gaia,
Cláudio Alves, que tem um
desejo para a próxima fase
da Taça. “O objetivo é trazermos um clube grande a
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,88 x 8,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

S. Félix na corrida
ao apuramento
VANESSA TEIXEIRA

As seniores do S. Félix da
Marinha alcançaram um
vitória importante para as
contas do apuramento ao
vencerem (21-34) as
forasteiras do Almeida
Garrett, no passado
sábado, num jogo a contar para 12ª jornada do

campeonato da primeira
fase da 2ª Divisão. Recebe, hoje, às 21h30 o
Luistanos, em Arcozelo.
Entretanto, o S. Félix
joga, no próximo dia 21 de
dezembro, às 20h, no
Pavilhão de Arcozelo,
com o ND Sª Joana para a
terceira eliminatória da
Taça de Portugal.
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