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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Confiantes e focados na con-
quista do ‘caneco’ da prova rai-
nha do andebol português. É
com esta ambição que a equipa
do ABC/UMinho ruma, esta tar-
de, ao Algarve para a final-four
da Taça de Portugal que se dis-
puta, no fim-de-semana, em
Loulé. Pela frente os bracaren-
ses têm o Sporting, adversário
das meias-finais, e se vencerem
amanhã defrontam, no domingo,
FC Porto ou Benfica, que vão
medir forças na outra meia-final.

Treinador Carlos Resende tem
o grupo na máxima força e moti-
vação para atacar a conquista da
Taça e mostra entusiasmo.

“É um jogo sempre gratifican-
te, porque em primeiro lugar são
jogos estimulantes, são meias-fi-
nais e o que queremos é conse-
guir o direito desportivo de estar
na final e depois disputá-la. Des-
de logo o nosso estado de espíri-
to tem que ser muito agradável,
porque estamos exactamente
num ponto da época onde que-
ríamos estar. É disfrutar, ga-
nhando, pois vamos para esta fi-
nal-four com o objectivo claro
de ganhar a Taça de Portugal”,
afirmou, ontem, o técnico em
conferência de imprensa.

Na meia-final, o ABC vai de-
frontar o Sporting, adversário
que já levou a melhor esta épo-
ca, por duas vezes, para o cam-
peonato, mas Carlos Resende
acredita que desta vez o resulta-
do vai ser favorável ao ABC. Pa-

ra isso há que não repetir os er-
ros defensivos cometidos nos
dois jogos anteriores, aponta.

“Nós queremos ganhar a Taça
de Portugal e como tal temos
que vencer os dois jogos, a co-
meçar pelo Sporting. Respeita-
mos o adversário, que tem uma
belíssima equipa, é um facto que
ainda não os vencemos até ago-
ra, um pouco por culpa própria,
mas isso já é passado e entende-
mos que temos capacidades para
ganhar e é este o nosso espírito”,
reforçou o técnico, considerando
que nesta final-four estão as
quatro melhores equipas portu-
guesas de andebol actualmente.

No Algarve, o ABC não terá o
apoio do público que normal-
mente tem em casa, “mais uma
adversidade” que Resende con-
sidera que os seus jogadores te-
rão que ultrapassar e está con-
fiante nisso. “Claro que com os
nossos adeptos é mais fácil ga-
nhar, mas se calhar no Algarve
não teremos muitos. Não tenho
dúvidas que o Sporting, Porto e
Benfica terão mais adeptos pela
dimensão dos seus clubes, mas
estamos convencidos que temos
qualidade suficiente para vencer
estes dois jogos independente-
mente de não termos o apoio do
nosso público”, rematou. 

“Queremos conquistar 
a Taça de Portugal”
À CONQUISTA DO TROFÉU. A equipa do ABC/UMinho parte hoje rumo ao
Algarve para discutir a final-four da Taça de Portugal em andebol, que se vai
realizar em Loulé. Técnico Carlos Resende traça objectivo ambicioso.

ROSA SANTOS

Carlos Resende, treinador do ABC/UMinho, está confiante para a final-four da Taça
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ANDEBOL FEMININO

Torneio Manuel Ribeiro
arranca hoje em Esposende

O 12.º torneio de andebol feminino Prof. Manuel 
Ribeiro disputa-se entre hoje e domingo em Esposende, 
numa organização do Centro Social da Juventude de 
Mar, em colaboração com a Câmara Municipal local e 
Associação de Andebol de Braga.

A competição será disputada nos escalões de infantis, 
iniciados e juvenis, envolvendo a participação de 11 
equipas, de seis clubes: Centro Social da Juventude de 
Mar, AC Vermoim, ABC Braga, Palmilheira, FC Infesta e 
Santa Joana, num total de aproximadamente 180 atletas. 

Os jogos, com entrada livre e aberta à população 
em geral, decorrerão nos pavilhões desportivos da 
Escola Básica António Correia de Oliveira e da Escola 
Secundária Henrique Medina, ambos em Esposende, 
entre as 9h30 e as 19h00.
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Pedro Seabra e Carlos Resende acreditam que o ABC vai trazer o caneco 

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC de Braga parte 
hoje para o Algarve, mais 
concretamente para Lou-
lé, para disputar a “final 
four” da Taça de Portugal 
em andebol.  Carlos Re-
sende e toda a sua equi-
pa mostram-se confiantes 
de que vão conseguir der-
rotar o Sporting na meia-
-final, para disputarem o 

jogo que verdadeiramente 
interessa, ou seja, a final.

Aliás, há uma motivação 
extra do ABC/UMinho em 
derrotar os “leões” que têm 
sido a sua “besta negra” 
esta temporada. De fac-
to, o Sporting foi a única 
equipa a vencer o ABC por 
duas vezes, tanto em Bra-
ga como em Lisboa.

O técnico do ABC tem 
em conta a história, em-

bora não a valorize em 
demasia. Quer ganhar ao 
Sporting como a outro ad-
versário qualquer. Porque 
o objetivo é trazer o “ca-
neco” para Braga. 

«Queremos ganhar a 
Taça de Portugal. Como 
tal, temos que ganhar a 
meia-final e a final, inde-
pendentemente do adver-
sário. É claro que respei-
tamos o Sporting. Pelo que 

Derrotar a “besta negra” 
para jogar a final da Taça

têm produzido ultimamen-
te, na “final four” estão as 
quatro melhores equipas 
portuguesas. Neste duelo 
particular a história com 
o Sporting não nos tem 
sido favorável, mas enten-
demos que temos todas as 

capacidades para conse-
guir um resultado di-
ferente», disse.

De acordo com o 
técnico, sem pôr em 
causa a «belíssima» 

equipa do Sporting, a 
ineficácia defensiva fez 

toda a diferença nos jo-
gos anteriores.

Porém Carlos Resende 
dá conta de um ABC mo-
tivado. «O nosso estado de 
espírito tem que ser agra-
dável. Porque estamos no 
ponto da época em que 
queríamos estar. Agora é 
desfrutar este momento, 
ganhando», referiu.

Os jogos de amanhã são 
ABC-Sporting e Benfica-
-Porto. A final é domingo.

FRANCISCO DE ASSIS

ABC DEFRONTA O SPORTING AMANHÃ, NO ALGARVE

Carlos Re-
sende quer in-

verter a história com o Sporting, úni-ca equipa a derrotar o ABC duas ve-
zes
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Internacional português Bosko Bjelanovic

é uma das armas do Sporting para voltar

a conquistar o troféu. © ALEKSANDAR DJOROVIC

Leões defendem
os três canecos
Andebol. Sporting, vencedor das últimas três edições da

Taça de Portugal, procura o “tetra” na final four em Loulé.

Para conquistar pela 16.ª vez a com-
petição – nenhum clube tem tantos
títulos –, o Sporting precisa de bater
amanhã o ABC e domingo o vence-
dor do FC Porto-Benfica. Sporting
e ABC, que já ergueu o troféu dez
vezes, decidem o primeiro finalista
da final four, às 17h, em Loulé, ao
que se seguirá o duelo entre o hexa-
campeão nacional em título FC Por-
to e o Benfica, às 19h15 (transmis-
são televisiva na A Bola TV).

Uma das particularidades da
final four consiste na junção dos
clubes com mais vitórias na prova –
os quatro somam 36 títulos em 43
edições. Estes clubes também atin-
giram as meias-finais do play-off do
campeonato, pois foram os melho-
res na fase regular.
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ANDEBOL
| Redacção | 

Em parceria com o Centro So-
cial da Juventude de Mar e com
o apoio da Associação de Ande-
bol de Braga, a Câmara Munici-
pal de Esposende vai organizar,
este fim-de-semana, o XII Tor-
neio de Andebol Feminino Prof.
Manuel Ribeiro. 

A competição será disputada
nos escalões de infantis, inicia-
dos e juvenis, envolvendo a par-
ticipação de 11 equipas, de seis
clubes, nomeadamente Centro
Social da Juventude de Mar,
AC Vermoim, ABC/Manabola,
Palmilheira, Infesta e Santa Joa-
na, envolvendo um total de cerca
de 180 atletas. 

Os jogos, com entrada livre e
aberta à população em geral, de-
correrão nos pavilhões desporti-
vos da Escola Básica António
Correia de Oliveira e da Escola
Secundária Henrique Medina,
ambos em Esposende, entre as
9.30 e as 19 horas.

Este torneio insere-se no âmbi-

to do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Desportivo de
Esposende (PEDDE) e tem co-
mo objectivo promover a prática
do andebol feminino no conce-

lho, onde o Juv. Mar se consti-
tuiu como principal dinamizador
e impulsionador da modalidade.

Para além da vertente competi-
tiva, este evento, pela sua envol-

vência e dimensão, atrai a Espo-
sende muitos apreciadores da
modalidade, o que se repercute
positivamente ao nível da eco-
nomia local.   

Esposende promove XII torneio de
andebol feminino Manuel Ribeiro
O CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE DE MAR, em colaboração com o município de Esposende e apoio
da AA Braga, promove mais uma edição do Torneio de Andebol Feminino Prof. Manuel Ribeiro. Compe-
tição conta com 11 equipas de seis clubes e disputa-se amanhã, sábado e domingo.

JUVMAR

Equipa de iniciadas de andebol feminino do Centro Social de Juventude de Mar 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Vamos jogar a final-four para
ganhar, e vamos matar o borre-
go, porque nesta época ainda
não ganhámos ao Sporting. Vai
ser a primeira vez esta época que
vamos ganhar ao Sporting”, dis-
se com convicção João Noguei-
ra, presidente do ABC/UMinho,
em declarações que prestou so-
bre a meia-final da Taça de Por-
tugal de andebol, que se disputa
este fim-de-semana no Algarve. 

Os dois clubes medem forças
no sábado às 17 horas, em Lou-
lé. Só um fica apurado para, no
mesmo local, no dia seguinte e à
mesma hora, defrontar o vence-
dor da outra meia-final, a dispu-
tar também neste sábado.

Indagado pelo ‘Correio do Mi-
nho’ se admite que o Sporting
pode ter o benefício de uma via-
gem mais curta do que os braca-
renses a Loulé, o presidente do
ABC/UMinho minimizou essa
questão. Trata-se de um proble-
ma “mais psicológico do que
físico”, considera, lembrando o
esforço que os jogadores do clu-
be bracarense fizeram numa re-
cente viagem à Madeira que re-
sultou em êxito:

“Saímos de Braga às quatro da
manhã, chegámos à Madeira pe-
las nove da manhã, e às quatro
da tarde ganhámos ao Madeira
SAD por doze”. Assim, sustenta:
“não há psicologia desportiva
que analise estes fenómenos”.

“A superação individual e co-

lectiva é muito mais importante
do que a fadiga”, realça ainda,
reforçando que “a união e a von-
tade de todos, com um só objec-

tivo, é muito mais importante do
que a fadiga”.

No fim do jogo com os filande-
ses do Riihimäen Cocks, no pas-
sado sábado, que resultou num
triunfo por 11 golos e apuramen-
to para a meia final da Taça
Challenge, o ponta-esquerda do
ABC/UMinho David Tavares,
questionado já na ocasião sobre
as perspectivas para a desloca-
ção a Loulé e o jogo com o Spor-
ting para a Taça de Portugal,
vincou: “vamos motivados, por-
que as vitórias dão motivação”. 

“Nós já temos vindo a fazer um
bom trabalho, não só neste ano

como no ano anterior. Isso de-
monstra o que nós temos feito
durante o campeonato todo”,
acrescentou.

Quanto ao Sporting, frisou:
“nós pensamos jogo a jogo, mas
é claro que todos os adversários
já se conhecem, de tantas vezes
que jogam. Agora é uma questão
de pormenores. Os pormenores é
que vão decidir o jogo”. 

O treinador Carlos Resende,
lembre-se, havia comentado:
“estamos nas três meias-finais
que no início da época nos pro-
pusemos atingir. É interessante
mas é pouco”. 

“Nós vamos matar o borrego
com Sporting na final-four”
ABC/UMINHO VIAJA AMANHÃ para Loulé (Algarve), onde sábado, pelas 17 horas, defronta o Spor-
ting numa das meias-finais da Taça de Portugal. Quem ganhar disputa domingo, à mesma hora, a final
com o vencedor do encontro entre Benfica e FC Porto. Presidente do clube minhoto confia na vitória.

DR

João Nogueira, presidente do ABC/UMinho, no aniversário do clube, prometeu regresso aos títulos

A Final Four da Taça de
Portugal de andebol decorre
neste fim-de-semana no
Pavilhão Municipal de Loulé,
com o programa seguinte:
Sábado: 
Meias-finais
ABC/UMinho-Sporting (17h00)
Benfica-FC Porto (19h15).
Domingo
Final (17h00).

+ programa

§estatística

Campeonato
‘Leões’ já venceram
ABC/UMinho esta época
por duas vezes
O ABC/UMinho perdeu nesta época
os dois jogos que já disputou com
o Sporting na fase regular do
campeonato nacional Andebol 1.
Na primeira volta, em Braga,  5 de
Novembro, os ‘leões’ venceram os
academistas por um golo (32-33). 
Na segunda volta do campeonato,
em Lisboa, dia 28 de Janeiro, a for-
mação leonina venceu por dois go-
los de diferença (31-29).
E depois deste encontro das
meias-finais da Taça de Portugal,
os dois clubes vão voltar a encon-
trar-se, nos primeiros dias do mês
de Abril, desta vez, a contar para o
play-off do apuramento do cam-
peão nacional, com dois jogos em
Lisboa e dois em Braga.

“Pensamos jogo a jogo, mas
é claro que todos os adver-
sários já se conhecem, de
tantas vezes que jogam en-
tre si. Agora é uma questão
de pormenores e os porme-
nores é que vão decidir o
jogo”, considera o ponta-
-esquerda do ABC/UMinho
David Tavares. 
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Portugal assegurou o segundo
lugar no II Torneio Internacio-
nal de Leiria, depois de ter per-
dido com a Noruega por 23-
28. Nos dois jogos anteriores,
a selecção lusa venceu a Fin-
lândia por 33-24  e a Itália por
23-20. 

Foi com lotação esgotada no
Pavilhão do Souto da Carpa-
lhosa que Portugal e Noruega
entraram em campo, para de-
cidir o vencedor do Torneio, no
passado domingo. Depois dos
primeiros ataques falhados, de
parte a parte, a Noruega abriu
o marcador, com um golo já
perto dos dois minutos, mar-
cado em contra-ataque, depois
de uma perda de bola de Por-
tugal e foi novamente em con-
tra-ataque que a Noruega au-
mentou para 2-0. Soraia Lopes
inaugurou o marcador para
Portugal aos cinco minutos e
a formação lusa na persegui-
ção da Noruega até aos 11 mi-
nutos, altura em que Bebiana
Sabino empatou (5-5) e colo-
cou Portugal na frente, na mar-
cação de dois livres de sete me-
tros. Em contra-ataque, Soraia
Lopes deu mais um golo de
vantagem a Portugal (7-5). A
Noruega repôs a igualdade (7-
7) e e Bebiana Sabino, uma vez
mais, voltou a colocar as lusas
na frente, numa altura em que
Portugal jogava em superiori-
dade numérica. A cinco minu-
tos do descanso, com as duas
selecções empatadas a 10 go-
los, a Noruega, com três golos
sem resposta, passou para a
frente e Portugal saiu para o
intervalo a perder por 12-15.

Os primeiros cinco minutos
da segunda parte não tiveram
golos e foram as nórdicas que
reabriram a contagem. Portu-
gal procurava, de todas as for-
mas, contrariar a Noruega, que
entretanto controlava o jogo e
seguia na frente, mas o con-
junto luso - que ainda reduziu
até aos três golos de diferença
- já não encontrou as melhores

soluções para dar a volta ao
resultado. A Noruega segurou
a vantagem até ao apito final,
venceu por 23-28 e sagrou-se
vencedora do II Torneio Inter-
nacional de Leiria.

Numa breve leitura do jogo,
Sandra Fernandes começou
por dizer que Portugal não es-
teve consistente na defesa. “No
jogo no um-contra-um não fo-
mos fortes o suficiente e depois
acabámos, também, por não
ser eficazes na finalização.
Quando não temos eficácia

nas alturas em que são criadas
as situações para remate
torna-se difícil", refere.

Sobre o segundo lugar no
Torneio, a seleccionadora na-
cional refere que "não está con-
tente com o resultado do Tor-
neio”. “Não viemos para perder
jogos, viemos para vencer. Fi-
zemos três jogos, com duas vi-
tórias e uma derrota, e por isso,
no geral, tenho de estar satis-
feita", disse. 

A seleccionadora nacional
acrescentou, ainda, que "há

coisas para melhorar e só com
mais trabalho” é que se conse-
guir melhorar. “Este ano fize-
mos 11 jogos internacionais, já
contando com estes ganhá-
mos seis, perdemos cinco, por
isso o caminho tem de conti-
nuar a ser este: mais competi-
ção, com mais jogos, de forma
a permitir que as atletas ga-
nhem mais maturidade para
competir a este nível", frisou.

Referência ainda para o ter-
ceiro lugar da Itália que venceu
a Finlândia por 23-17. |

Portugal de ‘prata’ 
no II Torneio Internacional
de Leiria
Pousos Formação lusa venceu a Finlândia e a Itália, mas perdeu com a Noruega
ficando com o segundo lugar do Torneio

FAP

Portugal não conseguiu ultrapassar uma selecção da Noruega muito forte fisicamente

Selecção Nacional contou com a prestação das leirienses Maria Pereira, Telma Amado, Ana Gante e
Francisca Marques

Andebol
Feminino
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Juvenis do AC Lamego 
vencem “dérbi” com o Penedono

Já com a manutenção assegu-
rada no Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão de Juvenis, o an-
debol Clube de Lamego rece-
beu e venceu, de forma cate-
górica o Núcleo de Andebol de
Penedono, a contar para a 5.ª
jornada. 

A equipa lamecense entrou

bem no jogo chegando a ter
uma vantagem de nove golos
(20-11), passando então apenas
a gerir o jogo e o esforço dos
jogadores que chegaram ao in-
tervalo a ganhar por 17-9. 

Durante a segunda parte, o
Andebol Clube de Lamego
manteve o nível exibicional pe-
rante um adversário que não
conseguiu criar grandes proble-
mas ofensivos. O resultado final

de 34-20 espelha bem a supe-
rioridade dos donos da casa.

O Andebol Clube de Lamego
alinhou com os seguintes jo-
gadores: João Reis, Pedro Cos -
ta, Carlos Pinto, Diogo Lapa,
Nicolau Almeida, José Paiva,
Miguel Furtado, Ricardo Bar-
radas, João Afonso, Pedro Pin -
to e Henrique Mendes.

Treinadores: Tiago Oliveira e
Luís Machado. |

Andebol
Nacional da 1.ª Divisão
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ABC “passa” a Páscoa fora

JOSÉ EDUARDO

O ABC vai passar a Pás-
coa a Lisboa, onde joga no 
sábado e no domingo fren-
te ao Sporting, as partidas 
relativas às meias-finais do 
apuramento de campeão 
nacional de andebol.

O sorteio das meias-fi-

nais ditou os confrontos 
Sporting-ABC e Benfica-
-FC Porto para os dias 4 
e 5 de abril e, no caso do 
confronto entre “leões” e 
academistas, assim, será, 
uma vez que o clube de Al-
valade se recusou a alterar 
a data de um dos jogos.

Tal como o Benfica e 

FC Porto, que aceitaram 
jogar sexta-feira e sábado 
da próxima semana, tam-
bém o ABC propôs essas 
datas ao Sporting, mas 
este recusou qualquer al-
teração, obrigando desde 
logo a que os jogos entre 
ambos se disputem sába-
do e domingo de Páscoa.

ABC joga em Lisboa
...no domingo de Páscoa

Recorde-se que ABC e 
Sporting têm, no próximo 
sábado, em Loulé, o pri-
meiro de vários confrontos 
que aí vêm entre ambos, 
desta feita para as meias-
-finais da Taça de Portu-

gal, o mesmo se poden-
do dizer do Benfica e 

FC Porto, outro due-
lo com duas frentes.

O conjunto acade-
mista parte ao início 

da tarde de amanhã 
para o Algarve e, sá-

bado, a partir das 15h00, 
em Loulé, defronta o Spor-
ting, no primeiro jogo das 
meias-finais da Taça, a 
que se segue o Benfica-
-FC Porto.

Os vencedores destes 
dois encontros disputam 
a final na tarde de domin-
go, igualmente em Loulé.

DR

SPORTING NÃO ACEITOU ANTECIPAR ENCONTRO

ABC parte 
amanhã para o Algarve onde, sába-do, joga com o Spor-ting a meia-final da Taça de Portu-

gal

Página 12



A13

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,85 x 5,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58544475 26-03-2015
BARCELONA DECRETA
TRÊS DIAS DE LUTO
O Barcelona decretou ontem três
dias de luto e que as suas equipas
utilizem fumos negros na presente
semana, em memória das 150 ví-
timas da queda de um avião de
uma companhia alemã nos Alpes
franceses. Na terça-feira, as equi-
pas profissionais de andebol e hó-
quei em patins jogaram com fumos
negros.
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Após muitos anos de interregno, a
Associação de Andebol da Madeira
voltou a organizar uma das provas
mais apreciadas pelos jovens ande-
bolistas. Decorreu em Santana o “I
Torneio em Concentração de Infan-
tis – Ferragens Santana 2015”, dispu-
tado por cerca de 135 atletas de am-
bos os géneros. Além dos 26 jogos
disputados entre, ao longo de dois
dias, todo o convívio proporcio-
nado entre atletas, equipas, treina-
dores, árbitros, pais e organização,
constitui-se como algo extrema-
mente enriquecedor para a forma-
ção destes jovens. 
Num ambiente frio e chuvoso, fo-

ram os atletas a aquecer os pavi-
lhões e as salas de aula onde dor-
miram. No final, mesmo que num
plano de importância inferior nestas
idades, venceram o Torneio, o
Sports Madeira A em Femininos, e o
Académico do Funchal em masculi-
nos.

MADEIRA SAD QUASE
CAMPEÃO DE JUNIORES

No Funchal, a competição decor-
reu a meio-gás com a disputa de al-
guns jogos dos escalões mais velhos
onde o destaque vai para o segundo
de quatro jogos entre as equipas de
juniores masculinos do A.M. Ma-
deira Andebol SAD e do C.S. Marí-
timo. 
Mais uma vez a vitória sorriu ao

Madeira SAD por 28-21 fazendo o 2-
0 na soma de jogos, ficando então a
uma vitória de sagrar-se campeão
regional.

“REGIONAL DE VETERANOS”
ARRANCA NO SÁBADO

No próximo sábado, inicia-se o
campeonato regional de vetera-
nos masculinos, prova que apura
o representante da Região para o
campeonato nacional do escalão.
Esta será uma oportunidade para
os antigos atletas da modalidade
matarem as saudades do andebol
e do público que se deslocar ao
Pavilhão, poder assistir a jogos
muito interessantes disputados
por algumas das nossas antigas
glórias.

NO RESUMO DO FIM DE SE-
MANA DO ANDEBOL MADEI-
RENSE, NOTA DE DESTAQUE
PARA A EXCELENTE PRESTA-
ÇÃO DA SELEÇÃO NACIONAL
DE JUNIORES B, COM A JOVEM
MADEIRENSE PATRÍCIA MO-
RAIS (CD BARTOLOMEU PE-
RESTRELO), QUE CONQUISTOU
NA POLÓNIA O APURAMENTO
PARA O EUROPEU DO ESCA-
LÃO.

D
R

Equipa masculina do Clube Escola de Santana, que jogou em “casa”.

Santana recebeu 
135 andebolistas infantis
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A15Sporting ´obriga´ ABC a passar Páscoa em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/sporting-obriga-abc-a-passar-pascoa-em-lisboa

 
ABC e Sporting não se entendem As relações entre Sporting e ABC de Braga parecem continuar a
deteriorar-se. Depois do clube leonino, alegadamente, andar a assediar atletas do rival de Braga, o
que não terá agradado, nada, à equipa nortenha, as "picardias" intensificam-se. Agora, em cima da
mesa, o agendamento dos jogos das meias-finais do "play-off". É que se FC Porto e Benfica (a maior
rivalidade do desporto nacional) chegaram, facilmente a acordo, o mesmo não se terá passado entre
Sporting e ABC de Braga. Com a eliminatória a ser disputada à maior de cinco jogos, as duas
primeiras partidas jogam-se no fim-de-semana da Páscoa. Ora, no Dragão Caixa, FC Porto e Benfica
acordaram jogar na sexta-feira e no sábado (3 e 4 de Abril). Mas, o Sporting quis levar o conceito de
fim-de-semana da Páscoa mais à letra e os jogos serão disputados a 4 e 5 de Abril, ou seja no sábado
e no Domingo de Páscoa. O ABC de Braga terá pedido para que os jogos fossem disputados, na sexta
e sábado, mas o Sporting foi inflexível nesse sentido, forçando a equipa de Carlos Resende a passar o
Domingo de Páscoa em Lisboa, um feriado religioso, com grande tradição. em Braga. Antes dessas
meias-finais, as equipas travam razões já no próximo sábado (17h00), em Loulé, por um lugar na final
da Taça de Portugal, um duelo que promete ser intenso.
 
 26 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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Wilson Davyes quer continuar em França
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O internacional português Wilson Davyes tem este fim-de-semana a possibilidade de festejar o
primeiro troféu, desde que se transferiu para o Nantes, em França. Cesson-Rennes, Dunkerque e
Toulouse são os adversários do português pela Taça da Liga francesa. A vitória da prova permite ainda
garantir a primeira vaga europeia da época, um claro objetivo do Nantes e do central luso. apesar do
futuro do atleta não passar por essa vaga. Em entrevista à publicação francesa HandNews, Wilson diz
querer manter o foco neste final de época. "Independentemente da minha situação pessoal, eu estou
aqui para ganhar títulos e jogos. Não tenho interesse nenhum em ficar no meu canto, a reclamar, por
que não vou estar aqui no próximo ano", declarou o português, hexacampeão nacional pelo FC Porto.
O internacional português adianta, no entanto, que pretende continuar em França: "É o país onde se
deve estar, 'andebolisticamente' falando. Joga-se bem, os salários caem regularmente, temos
realmente boas condições". A saída de Wilson Davyes do Nantes parece eminente, o que está a causar
alguma estranheza na imprensa francesa. Na ausência do espanhol Alberto Entrerrios, Wilson Davyes
assumiu o lugar do lateral-esquerdo e terá sido decisivo no bom percurso da equipa. No entanto, a
preponderância do atleta caiu ao longo da época, o que estará, diretamente relacionado, com as
opções do treinador Thierry Anti, que não pretenderá a continuidade do atleta luso. De acordo com a
HandNews, o treinador "não poupa elogios" ao português, mas as palavras bonitas não têm igual
sequência no "tempo de jogo e nas estatísticas" de Wilson Davyes. O atleta parece recolher
unanimidade no balneário francês, entre os colegas, e garante dar tudo quando vai a jogo. "Eu tento-
me concentrar no que faço, e o treinador faz as escolhas que deve fazer. Por enquanto, não está a
funcionar mal, por isso não tenho muito a dizer. E desde que me dêem uma oportunidade, eu dou
tudo o que tenho", remata Wilson Davyes.
 
 26 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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Campeões homenageados
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Gala de Campeões
 
 26-03-2015 | por Augusto Lopes
 
 O Município de S. João da Madeira, como vem sendo habitual, homenageou mais uma vez os seus
campeões da época transata e pela primeira vez a Casa da Criatividade foi o palco escolhido para a
Gala, que teve como convidado o Secretário do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
 
 Foram entregues diplomas a 443 atletas-campeões, sendo que 392 eram campeões distritais e 51
campeões nacionais, referente a 15 modalidades e, dentro dessas modalidades, realce ainda para oito
internacionais, que, como tal, envergaram a camisola da seleção nacional. Foram 12 as associações e
agrupamentos de escolas que deram campeões a S. João da Madeira.
 
 Num espetáculo de rara beleza, numa sala completamente esgotada, os campeões, com a juventude
em grande maioria, deixaram a promessa de que mais títulos poderão conquistar, tal a força e
condições lhes oferece a cidade do trabalho.
 
 De permeio, entre as várias entregas dos diplomas entregues individualmente a cada campeão e por
modalidade, houve Hip Pop (pelos alunos da prof.ª Joana do CCD), demonstração de Kung Fu (pelo
Shaoli), dança contemporânea (alunos de Ana Luísa Mendonça). De realçar o brilho dado à festa pela
Banda de Música de S. João da Madeira.
 
 Total De Campeões 443
 
 Campeões Distritais - 392
 
 Campeões Nacionais - 51
 
 15 Modalidades Campeãs
 
 Distritais/Nacionais
 
 Associações e Agrupamentos
 
 Escolares Com Campeões
 
 1. Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior
 
 2. Agrupamento de Escolas  Serafim Leite
 
 3. Associação de Pais da Escola Serafim Leite
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 4. Associação Desportiva Sanjoanense
 
 5. Associação É Bom Viver
 
 6. Associação Estamos Juntos
 
 7. Associação Portuguesa de Shaolin Si
 
 8. Centro Cultura e Desporto de S. João da Madeira
 
 9. Centro Cultura e Recreativo de Fundo de Vila
 
 10. Dínamo Sanjoanense
 
 11. Clube Campismo de S. João da Madeira
 
 12. Clube de Bilhar de S. João da Madeira
 
 13. Serviços Sociais da Câmara Municipal
 
 Campeões Distritais/Regionais
 
 Atletismo
 
 Serviços Sociais
 
 Agrupamento/Ass. de Pais  de Esc. Serafim Leite
 
 Clube De Campismo
 
 Andebol
 
 Ads Infantis Femininos
 
 Ads Iniciados Femininos
 
 Ads Veteranos
 
 Basquetebol
 
 Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior
 
 Ads Sub-14 Femininos
 
 Ads Sub-16 Masculinos
 
 Bilhar
 
 Clube de Bilhar de S. João da Madeira
 
 Damas
 
 Ccd
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 Futsal
 
 Dínamo Sanjoanense - Juvenis Masculinos
 
 Fundo De Vila - Infantis Masculinos
 
 Futebol
 
 Ads Benjamins
 
 Ads Seniores
 
 Natação
 
 Agrupamento de Escolas Serafim Leite
 
 Associação Estamos Juntos
 
 Taekwondo Ccd
 
 Ccd (2)
 
 Ténis
 
 Associação Estamos Juntos
 
 Ténis De Mesa
 
 Clube De Campismo
 
 Xadrez
 
 Associação Estamos Juntos
 
 Campeões Nacionais
 
 Atletismo
 
 Agrupamento de Escolas Serfim Leite
 
 Clube de Campismo
 
 Fundo de Vila
 
 Serviços Sociais
 
 Boccia
 
 Associação É Bom Viver
 
 Agrupamento de Escolas Serafim Leite
 
 Damas
 
 Ccd
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 Wushu/Kung Fu
 
 Associação Sha Lim Si
 
 Xadrez
 
 Aej
 
 TOTAL DO APOIO: 24 350 euros
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ANDEBOL Campeonato Nacional da
2.ª Divisão - Zona Sul

Vitória de Setúbal somou
novo triunfo e Almada 
regressou às vitórias

Disputou-se a 23.ª jornada da
1:ª fase da zona sul do cam-
peonato nacional da 2.ª di-

visão. O Vitória de Setúbal depois
da vitória alcançada no Algarve
frente ao Clube Vela Tavira, voltou
a vencer na recepção ao AC Sis-
maria (25-22). Após nove (9) der-
rotas consecutivas, ainda não tinha
vencido em 2015, o Almada AC vol-
tou a saborear um triunfo ao ven-
cer os vizinhos do CCR Alto do
Moinho (25-23). Outros resulta-

dos: CD Marienses 24 – 24 SL Ben-
fica “B”, CDE Camões 17 – 24 Boa
Hora FC/Roff, GS Loures 21 – 22
Ílhavo AC, NA Samora Correia 30 –
28 IFC Torrense e ADC Benavente
26 – 2º Clube Vela Tavira. Na tabela
classificativa o Boa Hora FC/Roff é
líder com 63 pts. As equipas do dis-
trito ocupam as seguintes posi-
ções: Vitória de Setúbal (7º/46
pts), IFC Torrense (9º/41 pts), CCR
Alto do Moinho (10º/41 pts) e Al-
mada (12º/37 pts).   JF
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AC Lamego   34
NA Penedono  20

O andebol Club de La-
mego já com a manutenção 
assegurada no Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão rece-
beu e venceu de forma cate-
górica o NA Penedono.

A equipa de Lamego en-
trou muito bem no jogo, onde 
esteve a ganhar por um dife-
rencial de 10-1, sendo que a 
partir deste momento foi ape-
nas gerir o jogo e o esforço 
dos seus jogadores. Ao inter-
valo o resultado era 17-9 fa-
vorável à equipa lamecense.

Durante a segunda parte 
a boa exibição do Andebol 
Club de Lamego manteve-
-se, perante um adversário 
que não conseguiu criar pro-
blemas ofensivos.

No final, a vitória por 34-

20 espelha bem o domínio 
do Andebol Club de Lamego

Andebol Club de Lame-
go: João Reis, Pedro Cos-
ta, Carlos Pinto, Diogo Lapa, 
Nicolau Almeida, José Pai-
va, Miguel Furtado, Ricardo 
Barradas, João Afonso, Pe-
dro Pinto e Henrique Mendes.

Treinadores: Tiago Oli-
veira e Luís Machado

INICIADOS
Campeonato Nacional 1ª Divisão 

2ª Fase- 2ª Jornada

AC Lamego   24
FC Porto   29

Excelente jogo de Ande-
bol estragado pela dupla de 
arbitragem!

O Andebol Club de Lame-
go, que disputa a 2ª fase do 
Campeonato Nacional da 1ª 

Divisão recebeu o FC Porto 
mas não conseguiu produ-
zir o suficiente para levar de 
vencido os dragões.

A primeira parte foi pau-
tada por um grande equi-
líbrio, com alternâncias no 
marcador, onde a equipa de 
Lamego atacava de forma 
consistente mas não conse-
guiu travar os contra-ataques 
constantes do FC Porto. Com 
muita luta em ambas as de-
fesas, o resultado ao interva-
lo apontava a vantagem por 
2 golos de diferença para os 
visitantes.

O Andebol Club de Lame-
go não entrou da melhor for-
ma na segunda parte, sofren-
do alguns golos sem respos-
ta, mas rapidamente retificou 
e aproximou-se no marcador. 
Apesar do esforço dos joga-
dores lamecenses, o FC Por-

to conseguiu gerir bem a van-
tagem no marcador durante a 
segunda parte conquistando 
os 3 pontos.

Apesar da derrota, fica a 
imagem da excelente exibi-
ção da equipa de Lamego, 
que manteve a incerteza no 
vencedor até aos últimos 5 
minutos.

Uma nota negativa para 
a equipa de arbitragem, que 
produziu um péssimo traba-
lho, prejudicando as duas 
equipas e o espetáculo de 
Andebol.

Andebol Club de Lame-
go: Guedes, Daniel, João 
Nuno, Lapa, Zé Pedro, Vítor, 
Carlitos, Ruca, Vasco, Artur, 
André Coruche, André Dias, 
Sérgio, Diogo, António e Luis 
Marques.

Treinadores: Tiago Oli-
veira e Luís Machado

Andebol Club de Lamego – Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos  
- 1ª Divisão (2ª Fase – Grupo B - Zona 2)  - 5ª jornada

Vitória sem contestação!

Andebol Club de Lamego - Juvenis Andebol Club de Lamego - Infantis

Página 22



A23

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: IV

  Cores: Cor

  Área: 8,93 x 7,60 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 58532502 20-03-2015 | Desportivo

Andebol Torrejano | OAA

de acordo com o calendário definido pela Associação de An-
debol de Santarém, decorreu no passado domingo a 2ª con-

centração de Bambis no Pavilhão Municipal da Ponte de Sor.
O Organismo Autónomo de Andebol fez-se representar 

com os seus atletas divididos em duas equipas, num universo de 
10 equipas presentes.

Como vai sendo habitual nestas concentrações, os jovens 
praticantes de andebol e os Pais presentes, passaram uma manhã 
divertida onde imperou o desportivismo, a alegria e o convívio 
entre todos.

A próxima concentração irá decorrer em Salvaterra de 
Magos no dia 12 de Abril, estando agendado para Torres Novas 
o convívio final a 24 de Maio.

Os treinos de captação continuam a decorrer aos sábados, 
no pavilhão da ESAG, das 10h00 às 11h30.

Contactos: José Luís – 924475828
Vítor Alhais – 967564845

Página 23



  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: I

  Cores: Cor

  Área: 8,74 x 12,64 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 58532502 20-03-2015 | Desportivo

Pág. IV

Andebol Torrejano

2.ª Concentração de Bambis
em Ponte de Sor
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g O Sporting da Horta (SCH) foi ao ter-
reno do Sporting Clube de Portugal
(SCP) e deixou o seu sangue, suor e
lágrimas. Numa partida em que os faia-
lenses lutaram, conseguindo impor aos
leoninos dois prolongamentos, acabou
por ser a equipa da casa a vencer o segun-
do jogo destes oitavos de final do play
off, por 39-34.

Nesta fase da competição era necessá-
rio alcançar duas vitórias para carimbar a
passagem ao grupo dos quatro primeiros,
tarefa que se adivinhava fácil ao SCP
depois da vitória no Pavilhão da Horta
por 23-31. Desengane-se. O SCH não
teve o melhor início neste segundo jogo,
chegando ao intervalo a perder por 15-
12, mas na segunda parte a recuperação
aconteceu, empatando a partida ao minu-
to 52 e deixando aos adeptos uma réstia
de esperança.

A partir daí e até ao final do tempo
regulamentar o SCP não conseguiu voltar
a estar à frente do marcador. Como o
jogo estava empatado procedeu-se a um
prolongamento com duas partes de cinco
minutos, por regra existente nesta fase da
competição, que não permite a nenhum

jogo terminar com uma igualdade. Ao
final do primeiro prolongamento ambas
as equipas tinham marcado quatro golos,
mantendo-se tudo igual e obrigando a um
segundo prolongamento, também com
duas partes de cinco minutos cada. Foi
nestes dez minutos finais que o SCH se
deixou ir a baixo e permitiu ao SCP pôr-
se na  frente do marcador, num jogo que
teve tudo para correr bem, e em que o
empenho e esforço dos faialenses deixou
por largos períodos os leões a vislumbra-
rem a necessidade de um terceiro jogo
para decidir a eliminatória. 

Com a derrota por 39-34, ou seja duas
derrotas nos oitavos de final do play-off,
resta ao SCH disputar os acessos aos 5º e
6º lugar, sendo que em caso de derrota
lutará pelo 7º ou 8º posto. 

Por sua vez, o SCP carimbou a passa-
gem às meias-finais do play-off, nas
quais já se encontrava o SL Benfica.

O SLB Benfica foi a primeira equipa a
garantir a presença nos quatros primeiros

lugares do campeonato, após a vitória
por 29-28 no Pavilhão da Luz frente ao
Águas Santas/Milaneza. No primeiro
jogo deste duelo os encarnados tinham se
deslocado ao terreno dos nortenhos  onde
impuseram à equipa da casa uma derrota
esclarecedora de 24-35.

Falta agora ao Futebol Clube de Porto
(FCP) e ao ABC/UMinho jogarem em
casa e confirmarem o favoritismo na
segunda partida dos oitavos do play off,
frente ao Passos Manuel e ao Madeira
SAD, respetivamente. Ambos os encon-
tros vão se jogar a 25 de março.

No primeiro jogo desta eliminatória o
FCP venceu fora o Passos Manuel por
26-36 e o Madeira saiu derrotado da par-
tida em casa, frente aos bracarenses, por
21-33.

BeleNeNses eNtRA A VeNceR
NO GRuPO De DesPROmOçãO

O Delta/Belenenses iniciou em casa a
sua participação no grupo de despromo-

ção da principal divisão do andebol mas-
culino português com uma vitória sofrida
por 28-27 frente ao Santo Tirso. No pavi-
lhão Acácio Rosa os azuis do Restelo
tiveram o controlo do jogo durante toda a
partida, apesar do resultado final ter sido
tangencial. Desta jornada foi adiado o
Maia-ISMAI – Xico Andebol para dia 28
de março.

Entretanto vai-se jogar a 21 de março
os segundos encontros deste grupo B,
com o Xico Andebol – Santo Tirso e o
Maia-ISMAI a medirem forças por
forma a vencerem a fugirem aos últimos

dois lugares do grupo, que garantem a
adeus ao campeonato Fidelidade
Andebol 1 no final da época.

Até ao momento, com a vitória do
Delta/Belenenses, os lisboetas mantem-
se no primeiro lugar do grupo, equivalen-
te ao 9º no campeonato, com 23 pontos,
mais quatro que o Maia-ISMAI que
ainda não disputou qualquer partida nesta
fase. O Santo Tirso com esta derrota
mantêm os 14 pontos, e o penúltimo
lugar, e o já crónico último classificado,
Xico Andebol, também com um jogo em
falta totaliza 13 pontos.
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André Goulart Sporting da Horta mostrou ao Sporting
Clube de Portugal as suas garras
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