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ANDEBOL — I DIVISÃO — 12' JOR.  

Pavilhão Flavio Sa Leite. 
em Braga 

ABC •  BaRENSES 

Humberto Gomes (GR) 
Emanuel Ribeiro (GR) 
Claudio Silva (GR) 
Fabio Vidrago 

Hugo Rocha (11) 
Pedro Seabra (3) 
Diogo Branquinho (3) 
Miguel Sarmento 
Ricardo Pesqueira (7) 

João Goncalves 
Carlos Martins (3) 

Nuno Grilo (6) 

Nuno Rebelo (2) 
Oleksander Nekrushets 
Andre Gomes 
Tomas Albuquerque (1) 

CARLOS RESENDE 

HepriqufCadota (GR) 
Miguel Ferreira (GR) 
David Ferreira 
Carlos Siqueira (6) 
Flhpe Pinho (4) 
Tiago Fonseca 
João Pinta (3) 
André Alves (4) 
Ruben Gomes (1) 
Ivo Santos (4) 
Fabio Semedo (8) 
Miguel Reinaldo 

JOÃO FLORÊNCIO IR 

ÁRarraos 
Mario Coutinho e RamIro Silva, de Aveiro 

ANDEBOL 
wiy• 

-3 Bracarenses estão a dois pon-
tos do 2. 9  lugar do campeonato, 
Belenenses deixou último posto 

O ABC aproximou - se do 2." lugar, 
partilhado por Sporting e Benfica, ao 
vencer o Belenenses, 36-30, em jogo 
em atraso da 12.! jornada, contabi-
lizando 43 pontos, menos dois que 
leões e águias após 17 rondas. Já os 
azuis do Restelo deixaram o último 
lugar do Campeonato Andebol 1, 
agora entregue ao AC Fafe (ainda que 
em igualdade pontual) e com o pon-
to obtido estão a apenas três dos lu-
gares de acesso ao play--off. 

Ontem, em Braga, o ABC des-
colou logo no início da 2.a  parte, 
chegando a 21-16 e 25-19. Porém, 
OS azuis do Restei() confirmaram 

PEDRO BENAVENIE /ASF 

Hugo Rocha apontou 11 golos pelos da casa 

as melhorias evidenciadas desde 
a entrada de João Florêncio Jr. 
para o comando técnico,colocan -
do-se a 26-25 e relançando o jogo. 
Só que os bracarenses marcaram 
3 golos seguidos e a partir daqui 
não mais deixaram o Belenenses 
aproximar-se. H. C 

ABC 'dispara' no final do jogo 
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ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

A equipa de andebol juvenil da
da AA Didáxis perdeu em casa,
por 15-24, em jogo da sétima
joirnada da fase regional do
campeonato nacional de juvenis
femininos. 

Com este resultado, as maiatas
reforçam a liderança na tabela,
mas as famalicenses mantêm a
segunda posição, que dá acesso
à fase nacional, com 13 pontos,
mais dois que o Callidas Club.

Na sexta-feira, a equipa junior
da Didáxis venceu  o ABC/Ma-
nabola, por 47-8 . No fim da pri-

meira parte as famalicenses já
venciam por 23-4. Num fim de
semana de jornada dupla, a AA
Didáxis também iria defrontar a
Juventude do Mar, no entanto o
jogo não se pode realizar devido
às condições do piso que pode-
riam colocar a integridade física
das atletas em causa.

Feminino

Juvenis da Didáxis  perdem com Maiastars

FLÁVIO FREITAS 

Amélia, guarda-redes da equipa júnior da AA Didáxis
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ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

No acerto de um jogo em atraso,
relativo à 12.ª jornada, ontem no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o
ABC/UMinho venceu o Bele-
nenses por 36-30. Onze dos go-
los bracarenses foram apontados
por Hugo Rocha, eficaz nos li-
vres de 7 metros e nas entradas à
segunda linha. 

Com este triunfo os minhotos,
que recebem sábado o SC Horta
para a 18.ª jornada -  FC Porto e
Benfica jogam entre si -, redu-
zem a dois pontos o atraso em
relação ao segundo lugar.

Os azuis apresentaram-se em
Braga a jogar de igual para
igual, liderando o marcador nos

primeiros cinco minutos, do 0-1
ao 2-3, e recuperando de diver-
sas desvantagens de três golos:
7-4 aos 10 minutos, 8-5 aos 12 e
9-6 aos 14 — desta feita anulada
aos 19 minutos, com um parcial
de 9-9.

Os bracarenses viram-se ainda
na primeira parte atingidos por
uma vaga de exclusões - Tiago
Albuquerque, Nuno Rebelo,
Diogo Branquinho e Pedro Sea-
bra, contra apenas uma, aplicada
a Tiago Fonseca, aos do Restelo.

Também lesões, embora sem
gravidade, subtraíram aos braca-
renses, ainda no primeiro perío-
do o pivot Ricardo Pesqueira,
atingido na face, e o ponta Fábio
Vidrago, após choque numa en-
trada aos 6 metros.

Na etapa complementar, já

com Pesqueira de regresso à
equipa, mas com Fábio Vidrago
poupado - voltaria no último
quarto de hora -, a formação de
Resende impôs ritmo rápido.

O ainda jovem guarda-redes,
Emanuel Ribeiro, teve papel de
relevo com defesas mesmo dian-
te de adversários que lhe surgi-
ram isolados aos 6 metros e foi
certeiro a lançar contra-ataques.

Em contra-ataque apoiado,
Diogo Branquinho fez a  dife-
rença de quatro  19-15, aos 4 mi-
nutos e  já era de cinco (22-17)
no minuto imediato.

O parcial 26-25 aos 14 minutos
relançava as incertezas, também
graças a intervenções do guar-
dião ‘azul’, Henrique Carlota.

Nos minutos finais, os braca-
renses estiveram melhor.

ABC/UMinho reduz a dois pontos
distância do segundo lugar
TRIUNFO SOBRE O BELENENSES permitiu ontem ao ABC/UMinho raduzir diferença para com o Sporting,
segundo classificado, a dois pontos. Bracarenses voltam a jogar em casa, sábado, com o SC Horta.

FLÁVIO FREITAS 

Fábio Vidrago lesionou-se ainda na primeira parte e só voltou no derradeiro quarto de hora

ABC/UMINHO 36
Humberto Gomes, Emanuel Ribeiro e
Cláudio Silva (GR), Fábio Vidrago, Hugo
Rocha (11), Pedro Seabra (3), Diogo
Branquinho (3), Miguel Sarmento, Ricardo
Pesqueira (7),  João Gonçalves, Carlos
Martins (3 ), Nuno Grilo (6 ), Nuno Rebelo
(2), Oleksander Nekrushets, André Gomes
e Tomás Albuquerque (1). 
Treinador: Carlos Resende.

BELENENSES 30
Henrique Carlota e Miguel Ferreira (GR),
David Ferreira, Carlos Siqueira (6), Filipe
Pinho (4), Tiago Fonseca, João Pinto (3),
André Alves (4), Ruben Gomes (1), Ivo
Santos (4), Fábio Semedo (8) e  Miguel
Reinaldo. 
Treinador: João Florêncio.
Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga)
Árbitros Mário Coutinho e Ramiro Silva
(Aveiro) .
Intervalo 16 - 14.

1.º FC Porto, 51 pontos
2.º Sporting, 45 
3.º Benfica, 45 
4.º ABC/UMinho, 43 
5.º Madeira SAD, 38
6.º Águas Santas, 35 
7.º Avanca, 29 
8.º Maia ISMAI, 26
9.º Passos Manuel, 26 
10.º Horta, 24 
11.º AC Fafe, 23 
12.º Belenenses, 23

classificação

“Foi um jogo atípico. 
Eu não gostei. 
O Belenenses não jogou
bem e nós também não.
Houve muitas falhas. 
Nós na primeira parte
levávamos dezasseis golos
com nove faltas técnicas.
São demasiados erros, que,
sendo o primeiro jogo, 
e recebendo nós alguns
jogadores que estavam 
nas selecções, tolera-se. 
Mas é bom que se faça
diferença com equipas 
que têm um valor teórico
inferior”.

Carlos Resende
Treinador do ABC/UMINHO

“Estes jogadores, desde 
que eu entrei, têm recebido
muito bem as novas
informações. Eu vejo todos
os dias a atitude de
profissionais. Não se pode
dizer que sejamos
profissionais na carteira,
mas na atitude. Isso é que
interessa. Mas estou
insatisfeito porque na parte
final deixámos fugir o jogo
que estava ali dois, três.
Este era o jogo mais difícil
que tínhamos”.

João Florêncio
Treinador do Belenenses

Sábado
Benfica-FC Porto
pode redefinir
posições cimeiras 
Eis os jogos da 18.ª jornada, a
disputar no próximo sábado.
Maia Ismai-Avanca
ABC/UMinho-SC Horta
Sporting-Madeira SAD
AC Fafe-Águas Santas
Belenenses-Passos Manuel
Benfica-FC Porto

§18.ª jornada
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  Pedro Vieira da silva

M
ais de um mês de-
pois, as principais 
equipas de ande-
bol lusas voltaram 

a competir. O ABC/UMi-
nho, que até foi à Holan-
da participar e vencer um 
torneio, acusou, ainda as-
sim, essa paragem compe-
titiva, sobretudo na pri-
meira parte.

Ao invés, o Belenen-
ses parece ter aprovei-
tado bem a paragem pa-
ra acertar agulhas. Mas, 
no final, a vitória sorriu 
à melhor equipa, a aca-
demista, que aprovei-
tou para se aproximar 
do terceiro lugar, agora 
à distância de três pon-

tos, ocupado pelo Ben-
fica (45 pontos, os mes-
mos do Sporting).

Primeira parte 
equilibrada
Os números, por vezes, 
também enganam. O Be-
lenenses apresentou-se 
na catedral na incómo-
da última posição, com 
apenas três vitórias em 
16 jogos (13 derrotas). Do 
outro lado estava o favo-
rito ABC/UMinho (12 vi-
tórias e quatro derrotas, 
comodamente instalado 
no quarto posto). Pensa-
ram muitos, erradamen-
te, que seria um passeio. 
Não foi. Pelo menos du-
rante alguns minutos. Os 
azuis de Belém entraram 

com todo o gás e até co-
mandaram o marcador. 
A turma academista, fus-
tigada com muitas exclu-
sões, ia errando passes e 
desperdiçando oportu-
nidades. Aos 26 minutos, 
registava-se um empate 
a 12 bolas.

Mas, nos minutos finais 
do primeiro tempo, os lo-
cais dispararam e, ao in-
tervalo, venciam por dois 
golos de diferença (16-14).

Rocha em destaque
Na segunda parte, Carlos 
Resende colocou Emanuel 
Ribeiro na baliza, que es-
teve em bom plano, ten-
do festejado algumas de-
fesas, de forma efusiva, 
com o público.

Academistas venceram último classificado mas tiveram de se aplicar

Uma lanterna algo incómoda

Fase do jogo entre ABC/UMinho e Belenenses

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Mário Coutinho 
e Ramiro Silva (AA Aveiro)

ABC/UMinho 36
Humberto Gomes (Emanuel 
Ribeiro); Fábio Vidrago, Hugo 
Rocha (11), Ricardo Pesqueira (7), 
Carlos Martins (3), Nuno Grilo (6) e 
Tomás Albuquerque (1). Jogaram 
ainda Diogo Branquinho (3), 
Nuno Rebelo (2), Pedro Seabra (3),  
Miguel Sarmento, João Gonçalves e   
Oleksandr Nekrushets

Treinador: Carlos Resende

Belenenses 30
Miguel Ferreira (Henrique Carlota); 
Carlos Siqueira (6), Filipe Pinho 
(4), João Pinto (3), André Alves (4), 
Ivo Santos (4) e Fábio Semedo (8). 
Jogaram ainda David Ferreira, Tiago 
Fonseca, Rúben Gomes (1) e Miguel 
Reinaldo 

Treinador: João Florêncio Júnior

Ao intervalo 16-14
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Mas o jogo continuou 
equilibrado, embora com 
ligeiro ascendente da tur-
ma da casa, que chegou 
a ter seis golos de vanta-
gem. Destaque para Hu-
go Rocha, autor de 10 go-
los em todo o encontro, 
que apontou, com clas-
se, todos os livres de se-
te metros.

Mas, aos poucos, os 
azuis de Belém reagi-
ram, chegando mesmo 
a um golo de diferença 
(26-25).

Mas, nos minutos fi-
nais, tal como havia su-
cedido no fecho da pri-
meira parte, o detentor 
da Taça de Portugal e Su-
pertaça acelerou e abriu a 
vantagem.

carlos resende, técnico do abc, quer defesa a funcionar melhor

«Não gostei particularmente»

O
técnico do ABC/
/UMinho disse, no 
final do encontro, 
não ter gostado «par-

ticularmente» da exibição. 
«O Belenenses não jogou 
muito, nós também não. 
Aconteceram muitas fa-
lhas, sobretudo na pri-
meira parte. Demasiados 

erros. Sendo o primeiro 
jogo e recebendo jogado-
res das seleções tolera-se. 
Mas é bom que melhore-
mos. Eu tenho de exigir a 
um jogador da seleção A 
(Ricardo Pesqueira) que 
seja mais eficaz. Temos de 
melhorar defensivamen-
te», disse Carlos Resende.

João Florêncio, técnico 
do Belenenses, gostou da 
«grande resposta» dos seus 
atletas. «Tudo faremos pa-
ra manter Belenenses na I 
Divisão», finalizou.

Minuto de silêncio por 
Amândio Franqueira
Antes do jogo cumpriu-

-se um minuto de silêncio 
em memória de Amândio 
Franqueira, antigo diri-
gente e treinador do ABC. 
Esta figura ligada ao ande-
bol sagrou-se, como joga-
dor, campeão nacional da 
II Divisão em juniores, en-
tão ao serviço do Sporting 
de Braga. Página 4
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íg 
'Fol um 
»Mi atfpico. 

mente, 
houve houve 
muitas 
falhas" 

Carias 
RIIIMIX1111 
Treinador ABC 

"Contava 
com esta 
resposta. Os 
jogadores 
aceitam 
bem as 
novas 
ideias" 

João 
Florésseio Jr. 
Treinador 
Belenenses 

AFIGURA 

Hugo Rocha 

É verdade que foi quero 
teve a responsabilwiade 
demarcar os livres de se. t 
metros. rnas aSS1.1t1)(1.1-;-1 

como mérito de só ter 
falhado um dos nove de 
que disp&s., Bela exibição 
de um atleta rejuvenesci. 
do. Defendeu, atacou e 
acabou com 11 golos. 

CAMPEONATO NACIONAL 

11C5111:TASSOS 12•301tfeADA 
aroc-esonenses 36-30 

21~2015 
159110-9erdica 29-31 
Madeira SAD-Fusos Manuel 29-20 
Sporting-AC Fafe 39-21 
Sporting daHorta-Avanca 24-20 

18/11/2015 
FCPorto-99easSanlas 37-25 

CLASSIFICA-C.)46  

t FC Porto 
JVED M-S 
17 17 O O 544-415 51 

2. Sporting 17 14 O 3 560-421 45 
3. Eteneka 17 14 o 3 505-413 45 
4. ABC 17 13 0 4 523473 43 
S. MaddraSAD 17 10 1 6 486-452 38 
6. Aguas Santas 17 9 O 8 443-458 35 
7 Avaro 17 6 O 11 397-460 29 
8. ISMA1 17 4 1 12 457-509 26 
9. Passos Manuel 17 4 112 424-499 26 
10. Sp. Horta 17 3 1 13 413489 24 
TI. Belenenses 17 3 014 344-489 23 
'Q. AC Me 17 2 2 13 477 490 23 

PRÓXIMA }OP Nana 1A. 
sAmoo.16tomots 
Benfica-FCPerto(151100) 
/418C-sporther da rioetan7h00) 

. Sporting-Madeira SAD (18h00) 
AC Fale-ApsasSantaa (1860o) 
11.1•nemes-PassosMenuel (186301 
66143Avanca (196001 

Belenenses apresentou-se em Braga com a ambição renovada e 
colocou inesperadas dificuldades a uma equipa minhota meio adormecida 

Ao ABC candidato 
pede-se bem mais 

Pedro Seabra voltou a jogar oficialmente depois de 129 dias de ausência 

AE.0 

BIS.IIMENSES 
Pavilhão Flávio Sá Leite 
Artatrnb Mário CoutIntb (AA Aveiro) e 
Rarniro Silva (AA Aveiro) 

ABC RaliNENSES 
Humberto Gomes Gr 14guri Espinha Gr 
~Melro Gr HeraiqueCaloti Gr 
Fáblottlerago • Carlos Slquelra 6 
Hm/Md/1 11 Ff ,e Pinho 4 
Ricardo Pesquara 7 loSii PIM

3 

Carlostiartra 3 Aidrtalvas 4 
liknoGrio 6 koSantos 4 
TransiAbquerque 1 Fábio Sarna» 8 
PeaoSertra 3 TlagoFonsaca 
timoRebelo 2 liguei ~do • 
Miguel Sarmento - Rubro Gomes 1 
Moça Branquirá/o 3 DAM Ferreira 
»SoGaberes - 
a Neicrushets 
And*Gorees nl 
Ciado SIM CrInl 

Treinador: Treinador: 
Carbs Resende João Morando/c. 

Ao Intervalo 16111: 
Marcha.05' 2,3.10' 6.4.15' 9.6.20', 9-9 
2512-11, 3016-14,35 22-17. 40' 28-21, 
452745. 50'30-26. 55'33-28. 6« 36312 

amatiesaafiza 
nes Tendo melhorado um 
pouco nas ações defensivas, 
foi apenas na segunda parte 
que oABC garantiu a vitória 
num jogo que se lhe apresen-
tava teoricamente fácil, con-
tra um Belenenses que che-
gava a Braga no último lugar 
da classificação. No entanto,  

das três vitórias que os azuis 
somam, duas já foram conse-
guidas sob °comando de João 
Florêncio Jr., tendo mostra-
do no Flávio Sá Leite, em par-
tida em atraso da 12.a Toma-
da, que esses resultados não 
foram obra do acaso. 

No encontro que, quatro 
meses e sete dias depois, 
marcou o regresso de Pedro 
Seabra à competição oficial-
já tinha jogado um torneio 
na Holanda -, precisamente 
coma equipa frente à qual se 
lesionara com gravidade na 
primeira jornada do Cam-
peonato Nacional, os minho-
tos só respiraram nos minu-
tos iniciais da segunda parte, 
quando, pela primeira vez, 
chegaram aos seis golos de 
vantagem (25-19, aos 38 mi-
nutos). 

Até então, com um jogo rá-
pido e atrevido, o Belenenses 
criou muitas dificuldades aos 
homens da casa e, mesmo de-
pois disso, não fora um Ema-
nuel Ribeiro em muito bom 
plano na baliza e os lisboetas 
podiam ter causado renova-
das dores de cabeça à forma-
ção de Carlos Resende. Mes-
mo assim, ainda encurtaram 
distâncias (25-23, 26-24e até  

26-25), mas, desfalcados, já 
não tiveram força suficiente 
para ir buscar um resultado 
positivo e que seria impor-
tantíssimo na luta pela ma-
nutenção. 

Com mais e melhores argu- 

mentos, apesar de uma exi-
bição apagada, venceu oABC, 
que, além de cimentar o 
quarto lugar, se aproximou 
de Benfica e Sporting numa 
classificação liderada, só com 
vitórias, pelo FC Porto. 

36 
30 
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ANDEBOL  FC PORTO 
NO NANDU% OP 
Contando com os internacio-
nais Gilberto Duarte e Soraia 
Chaves como padrinhos, o 
Handleça Cup, torneio do CA 
Leç a, que se disputará entre 
6 e 9 de fevereiro, começou a 
divulgar as presenças, 
ganhando, para já, destaque a 
participação do FC Porto, 
com equipas desde os minis a 
juvenis e ainda do TV 
Oppenweiler, formação -
alemã que faz deslocar a 
Portugal os seus juvenis. 

Página 6
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36-30 
And-Mn! ABC 
vence Belenenses 
em acedo 
do calendário 
• O ABC ganhou, on-
tem, ao penúltimo clas-
sificado Belenenses. por  

36-30. em encontro em 
atraso da 12.' jornada da 
1.' Divisão Nacional de 
andebol. Hugo Rocha. 
com  11 golos, esteve em 
destaque na equipa do 
Minho, que manteve a 
quarta posição. 

Página 7



A8

  Tiragem: 76768

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,73 x 4,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62651587 13-01-2016

ANDEBOL. Na convocatória 
para o Europeu - começa sexta-
feira - , o selecionador esloveno, 
Veselin Vujovic, prescindiu de 
Dragan Gaiic, um dos melhores 
pontas direitas do Mundo, que é 
colega de José Costa no 
Montpellier. O técnico chamou 
Gasper Marguc (Veszprem) e 
Vid Kavticnik (Montpellier) 
para a mesma posição. 
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ANDEBOL 

ABC supera Belenenses 
na retoma do campeonato 

Após o interregno de quase 
um mês por causa dos trabalhos 
da Seleção, o campeonato foi re -
tornado ontem, com o ABC a 
confirmar o favoritismo (36 -30) 
na receção ao Belenenses, em 
partida em atraso da12' rondada 
fase regular. 

A turma de Braga esteve quase 
sempre no comando resultado 
(16-14, ao intervalo), mas o clu-
be do Restelo deu boa réplica, 
equilibrando em muitas das fa 
ses da partida. 

Mas o ABC não se deixou sur 
preender e geriu no 2 tempo, 
muito por culpa de Rocha ( I 1 go - 
los e melhor marcador do due-
lo), Pesqueira (7) e Grilo (6), en - 
quanto Semedo (8) e S iqu e i ra (6) 
foram os mais esclarecidos da 
turma lisboeta. 

FC Porto na Luz 
Com a agenda do campeonato 
acertada, a prova prossegue no 
sábado coma disputa da 18' jor-
nada, sendo de destacar a visita 
do líder FC Porto à Luz. Na ex-
pectativa estarão outros candi-
datos, com o Sporting a receber 
o Madeira SAD no Pavilhão do 
Ginásio do Sul, em Almada, e o 
ABC o Sporting da Horta. 

Quanto ao Belenenses, a ser vi-
si t aclo pelo Passos Manuel no Pa-
vilhão Acácio Rosa, deverá apre-
sentar os três reforços de inverno, 
oriundos de Angola (ex - Marinha 
de Guerra), designadamente os 
laterais-esquerdos Declerc Fibo e 
Henrique Cassange, e o central 
Francisco Almeida. O Mi- 

36 30 
o

4  

ABC 

Carlos Resende°  
CLS D(C  

BELENENSES 

°João Piorando 
CitS FAC 

H. COMES O O o H. CARLOTA. O O 
HUGO ROCHA 11 o C. SIQUEIRA 6  O 
k PESQUEIRA 1 FABIO SEMEDO 8 O 
NUNO GRILO 6 O FILIPE PINHO 4 O 
1 MARINS 3 IVO SANTOS 4 O 

BRANQUINHO 3 JOÃO PINTO 3 O 
PEDRO SEADRA 3  

O 

ANDRE ALVES 4  O 

E. RIBEIRO O O M FERREIRA. O O 
NUNO REBELO 2 2 TIAGO FONSECA O 1 
T.A18UOUERQUE1 RUDEN GOMES 1 O 
O. NEKRUSHI IS O O M. REINALDO O O 
ANDRÉ GOMES O 
FABIO ANTUNES O 
c'Áuoto silva o 
MICURPEREIRA O 
J. GONÇALVES O 

O 
o 
o 
o 
o 

DAVID FERREiRAO O 

AO INTERVALO: 16.14 

LOCAL: Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga 

ÁRBITROS:Mário Couhnho e Ramiro Silva 

Página 9



A10ABC supera Belenenses na retoma do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-01-2016

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ecfb8289

 
Após o interregno de quase um mês por causa dos trabalhos da Seleção, o campeonato foi retomado
ontem, com o ABC a confirmar o favoritismo (36-30) na receção ao Belenenses, em partida em atraso
da 12ª ronda da fase regular. A turma de Braga esteve quase sempre no comando resultado (16-14,
ao intervalo), mas o clube do Restelo deu boa réplica, equilibrando em muitas das fases da partida.
Mas o ABC não se deixou surpreender e geriu no 2º tempo, muito por culpa de Rocha (11 golos e
melhor marcador do duelo), Pesqueira (7) e Grilo (6), enquanto Semedo (8) e Siqueira (6) foram os
mais esclarecidos da turma lisboeta. FC Porto na Luz Com a agenda do campeonato acertada, a prova
prossegue no sábado com a disputa da 18ª jornada, sendo de destacar a visita do líder FC Porto à Luz.
Na expectativa estarão outros candidatos, com o Sporting a receber o Madeira SAD no Pavilhão do
Ginásio do Sul, em Almada, e o ABC o Sporting da Horta. Quanto ao Belenenses, a ser visitado pelo
Passos Manuel no Pavilhão Acácio Rosa, deverá apresentar os três reforços de inverno, oriundos de
Angola (ex-Marinha de Guerra), designadamente os laterais-esquerdos Declerc Fibo e Henrique
Cassange, e o central Francisco Almeida. Autor: Alexandre Reis
 
 04h11
 
Alexandre Reis
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ABC supera Belenenses na retoma do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-01-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/abc_supera_belenenses_na_retoma_do_campeonato.html

 
04:11 . Record
 
 Após o interregno de quase um mês por causa dos trabalhos da Seleção...
 
 Por Record
Após o interregno de quase um mês por causa dos trabalhos da Seleção, o campeonato foi retomado
ontem, com o ABC a confirmar o favoritismo (36-30) na receção ao Belenenses, em partida em atraso
da 12ª ronda da fase regular.
A turma de Braga esteve quase sempre no comando resultado (16-14, ao intervalo), mas o clube do
Restelo deu boa réplica, equilibrando em muitas das fases da partida.
Mas o ABC não se deixou surpreender e geriu no 2º tempo, muito por culpa de Rocha (11 golos e
melhor marcador do duelo), Pesqueira (7) e Grilo (6), enquanto Semedo (8) e Siqueira (6) foram os
mais esclarecidos da turma lisboeta.
FC Porto na Luz
Com a agenda do campeonato acertada, a prova prossegue no sábado com a disputa da 18ª jornada,
sendo de destacar a visita do líder FC Porto à Luz. Na expectativa estarão outros candidatos, com o
Sporting a receber o Madeira SAD no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, e o ABC o Sporting da
Horta.
Quanto ao Belenenses, a ser visitado pelo Passos Manuel no Pavilhão Acácio Rosa, deverá apresentar
os três reforços de inverno, oriundos de Angola (ex-Marinha de Guerra), designadamente os laterais-
esquerdos Declerc Fibo e Henrique Cassange, e o central Francisco Almeida.
 
 

Página 11



A12

ABC vence Belenenses (36-30)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-01-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=592266

 
O ABC venceu esta terça-feira o Belenenses, por 36-30, no pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, jogo
em atraso da 12.ª jornada do Campeonato nacional de andebol. Classificação: 1. FC Porto 17 jogos/
51 pontos 2. Sporting 17 / 45 3. Benfica 17 / 45 4. ABC 17 / 43 5. Madeira SAD 17 / 38 6. Águas
Santas 17 / 35 7. Avanca 17 /29 8. ISMAI 17 / 26 9. Passos Manuel 17 / 26 10. Sp. Horta 17 / 24 11.
Belenenses 17 / 23 12. Fafe 17 / 23
 
 12-01-2016
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Recusar facilidades e aproveitar
o primeiro encontro da época em
que dispõe de toda a equipa sem
limitações físicas — eis as ideias
que o treinador Carlos Resende
frisou na antevisão ao jogo de
hoje: o ABC/UMinho recebe, às
21 horas, o Belenenses, em jogo
de acerto de calendário, relativo
à 12.ª jornada do campeonato
nacional Andebol 1. A  paragem
das provas nacionais nos últimos
dias de Dezembro e primeiros de
Janeiro, segundo o treinador do
ABC/UMinho, permitiu à equi-
pa, com o torneio na Holanda,
“manter algum ritmo de jogo e
felizmente para nós ninguém se
lesionou”.

Quarto classificado com 40
pontos nas 16 rondas que já dis-
putou, o clube bracarense, que
terminou 2015, contando por
vitórias os jogos do Limburg
Handbal Dagen, é favorito na
recepção à turma do Restelo,
que ocupa com 22 pontos a últi-
ma posição da tabela.

Caso confirme o favoritismo, a
turma minhota vai reduzir para
dois pontos a diferença para
Benfica e Sporting, que, com 45

pontos, são os mais directos per-
seguidores do hexacampeão
FC Porto, líder isolado com 51
pontos, num singular registo de
17 triunfos em 17 jornadas.

Ontem, em antevisão, Carlos
Resende, aludindo às lesões que
atingiram a equipa desde o iní-
cio da época, mas também à boa
prestação no torneio em terras
holandesas,  realçou que “vai ser
o primeiro jogo oficial onde es-

taremos todos. Não será o me-
lhor jogo da equipa em termos
colectivos, mas esperamos apre-
sentar-nos num plano interes-
sante, como nos apresentámos
no torneio”.

Referindo-se em concreto ao
Belenenses, lanterna-vermelha,
Carlos Resende admite tratar-se
nesta altura do campeonato de
um dos adversários mais acessí-
veis. Mas, salienta, “isso é muito

bonito, mas é preciso em campo
sublinhar essa diferença”. 

Questionado se o encontro não
envolve um possível perigo de
excesso de confiança, afirma re-
cusar “pensar dessa forma”. 

Argumenta que se um jogador
“não jogasse de acordo com as
suas reais possibilidades” daria
ensejo a que um dirigente “tam-
bém facilitasse quando fosse pa-
gar o seu vencimento”. 

Sobre a possível aproximação
ao par formado por Benfica e
Sporting, que ocupam o segundo
e o terceiro lugares, realça que
“ficamos a uma derrota de dife-
rença”. Frisando que “nós temos
mais uma derrota do que têm o
Sporting e o Benfica”, recorda
que o calendário ainda reserva
ao clube minhoto uma visita a
Alvalade e um jogo em casa
com os encarnados.

ABC/UMinho recebe Belenenses
com todo o plantel disponível
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o ABC/UMinho acerta o calendário oficial do campeonato
nacional Andebol 1, ao defrontar o Belenenses em jogo em atraso, referente à 12.ª jornada. 
É o primeiro encontro da época em que a equipa se apresenta na máxima força.

FLÁVIO FREITAS    

Tomás Albuquerque e Carlos Resende recusam facilidades no jogo de hoje com o Belenenses 

[sobre o jogo de hoje à noite]
“O Belenenses é uma equipa
muito chata, às vezes
imprevisível. 
Nunca sabemos muito bem o
que esperar de alguns dos
jogadores. 
Nós costumamos dizer que
tem um estilo de jogo um
bocado caótico, no bom
sentido. 
Mas não há grande história: é
um jogo em atraso, em que
nós temos hipóteses de nos
colarmos ao segundo lugar”.

[interpelado a fazer um
balanço à época]
“um balanço positivo,
sobretudo em termos
colectivos, isso é que é
importante, com vitórias e,
duas competições oficiais e
um torneio que valeu
sobretudo pela organização,
mas esperamos ainda
melhorar este ano”.

Tomás Albuquerque
jogador do ABC/UMinho
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DR   

Jogadores do Arsenal da Devesa  fizeram festa após visita ao Modicus

Venceu na visita ao Modicus
Arsenal da Devesa em segundo
a dois pontos do Ginásio de Santo Tirso
O Arsenal da Devesa venceu no recinto do Modicus, por 24-27, em jogo da
13.ª jornada do campeonato nacional de andebol da II Divisão — Zona Nor-
te. Com este resultado, a colectividade bracarense posiciona-se no segundo
lugar da tabela, com 35 pontos, menos dois do que o Ginásio de Santo Tirso,
que lidera isolado e mais três do que o FC Gaia, terceiro com 32 pontos.
Há, no entanto, a considerar que a Académica de S. Mamede, na quarta po-
sição com 32 pontos, tem menos um jogo disputado, referente a esta ronda
— que vai cumprir no próximo dia 20 —  e pode ainda, em caso de even-
tual vitória na deslocação ao recinto do S. Bernardo, alcançar o Arsenal da
Devesa. Em situação de menos um jogo disputado encontra-se também o
Fermentões: o clube vimaranense, que é sexto classificado com 24 pontos,
cumpre esta 13.ª jornada no próximo dia 30, quando receber o S. Paio de
Oleiros, que é 13.º com 20 pontos.
Com todas as 13 rondas disputadas encontra-se outro clube vimaranense, o
Xico Andebol, que sábado, em casa, venceu a Sanjoanense. 

§II divisão
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Fazendo algumas alterações
ao sete inicial, o técnico Herlan-
der Silva viu a sua equipa co-
meter algumas falhas técnicas
que foram sendo bem aprovei-
tadas pela equipa de Leça da
Palmeira, que esteve mesmo na
frente do marcador, imagine-se,
até ao minuto 25, altura em que
algumas alterações “devolve-
ram” a realidade ao encontro. A
equipa do Leça começou a sen-
tir mais dificuldades para mar-
car, pois agora estava na baliza
a credenciada Isabel Góis, o que,
aliado a uma melhor eficácia no
remate, permitiu à equipa avei-
rense não só passar para a frente
do marcador, como chegar ao
intervalo com três golos de van-
tagem.

Com quatro golos abrir a
segun da metade, o Alavarium
“mar cou” o ritmo da segunda
parte, onde não deu grandes ve-
leidades ao conjunto nortenho,
que ficou ainda mais fragilizado
com a lesão daquela que estava
a ser a sua melhor jogadora, Da-
niela Mendes - numa bola divi-
dida com Soraia Fernandes saiu
lesionada e não deu mais o seu
contributo à equipa.

Com o passar dos minutos, o
Alavarium/Love Tiles, que teve
sempre o controlo do jogo mes -
mo quando esteve em desvan-
tagem, altura em que mostrou
muita calma e frieza, acabou por
atingir a maior vantagem na

partida por volta dos 40 minu-
tos (22-14). Jogando a seu bel-
prazer, e com o Herlander Silva
a dar minutos a todas as joga-
doras, a formação de Aveiro aca-
bou por vencer tranquilamente
por 26-22.

Numa partida sem grande
emotividade, bom trabalho da
jovem dupla de árbitros avei-
renses. Apesar da vitória, a equi -
pa aveirense está agora na quar -
ta posição, com 36 pontos, os
mesmos que o Colégio João de
Barros (3.º classificado), mas
com menos um jogo disputado.
No próximo sábado, o Alava-
rium/Love Tiles volta a jogar em
Aveiro, frente ao Santa Joana. |

RESULTADOS

2.ª Divisão Nacional
Zona Norte/13.ª Jornada

Xico Andebol-Sanjoanense      31-24
Modicus-Arsenal Devesa           24-27
FC Gaia-Santo Tirso                        32-25
Estarreja AC-FC Porto B             24-34
Boavista-Marítimo                          17 Jan
Fermentões-S. Paio Oleiros    30 Jan
São Bernardo-São Mamede   20 Jan
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Santo Tirso             13   12    0      1  419-35737
Arsenal Devesa 13   11    0      2  391-32435
FC Gaia                      13       8    3      2  354-33632
São Mamede        12   10    0      2  366-30732
S. Bernardo            12       7    2      3  349-33128
Fermentões          12       6    0      6  362-35224
CS Marítimo         12       4    2      6  329-34722
FC Porto B              13       4    1      8  372-40722
Estarreja AC         13       4    1      8  339-35522
Módicus                   13       4    1      8  321-34122
Xico Andebol       13       4    0      9  329-34921
Sanjoanense         13       3    2      8  345-35821
S. Paio Oleiros     12       4    0      8  277-30320
Boavista                    12       1    0   11  291-36814
Próxima Jornada
Boavista-Fermentões, Estarreja AC-
CS Marítimo, S.Bernardo-FC Porto B,
Módicus-Santo Tirso, Xico Andebol-
Arsenal Devesa, Sanjoanense-S. Paio
Oleiros e FC Gaia-São Mamede.

Zona Sul/13.ª Jornada
Juve Lis-V. Setúbal                             25-19
Almada-Loures                                    24-23
Boa Hora-Benavente                     29-22
Benfica B-Ílhavo AC                        40-24
Torrense-1.º Dezembro              30 Jan
Camões.Marienses                          24-25
Sismaria-Alto Moinho                   21-23
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Boa Hora                 13   12    1      0  396-25638
V. Setúbal                 13   10    0      3  336-30633
Marienses               13       9    1      3  373-31032
Sismaria                    13       9    0      4  394-29331
Benavente              13       8    0      5  343-33329
Benfica B                  13       8    0      5  395-33029
Alto Moinho         13       7    2      4  331-29429
Juve Lis                      13       7    1      5  323-29028
Camões                     13       7    0      6  321-29127
1.º Dezembro       12       3    1      8  288-33519
Torrense                   12       3    1      9  265-37019
Loures                        13       1    1   11  274-37716
Ílhavo AC                 13       1    0   12  303-43515
Almada                      13       1    0   12  284-40615
Próxima Jornada
Torrense-Camões, Benfica B-1.º De -
zembro, Sismaria-Ílhavo AC, Almada-
Benavente, Juve Lis-Loures, V. Setú bal
-Marienses e Boa Hora-Alto Moinho.

2.ª Divisão Feminina
1.ª Fase /14.ª jornada

C.B.Cast. Branco-SIR 1.º Maio14-21
Arsenal Canelas-Cister                32-28
ACOF-Salreu                                         28-25
Batalha-Ílhavo AC                             22-25
Folga: Valongo Vouga
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Ílhavo AC                 13   10    2      1  378-27835
Valongo Vouga   12   11    0      1  374-25434
SIR 1.º Maio            12   10    1      1  360-21833
Cister                          12       7    0      5  280-26626
Arsenal Canelas13       6    1      6  368-38726
ACOF                         12       4    0      8  303-34220
C.B.Cast. Branco12      3    0      9  243-28218
Salreu                          12       1    0   11  231-37114
Batalha                      12       1    0   11  212-35114
Próxima Jornada
Ílhavo AC-Valongo Vouga, Salreu-Ba -
ta lha, Cister-ACOF e SIR 1.º Maio-Ar-
senal Canelas; Folga: C.B.Cast. Branco.

3.ª Divisão Nacional
1.ª Fase/11.ª Jornada

Beira Mar-Carregal Sal                 33-25
Académica-Monte                           18-25
Alavarium-Ac. Viseu                       21-22
Folga: Feirense e Sp. Espinho.
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Monte                            9       6    1      2  250-21422
Beira-Mar                   9       6    1      2  269-23522
Sp. Espinho                8       5    2      1  226-21620
Ac. Viseu                      9       5    0      4  249-25919
Feirense                       8       4    0      4  233-21916
Alavarium                   9       2    1      6  230-23514
Académica                 7       2    1      4  189-20612
Carregal Sal               8       1    0      7  187-23910
Próxima Jornada
Ac. Viseu-Sp. Espinho, Monte-
Feirense e Carregal Sal-Académica;
Folga: Beira-Mar e Alavarium.

1.ª Divisão Feminina
15.ª Jornada

Colégio Gaia-Santa Joana         28-17
CS Madeira-Juve Lis                       27-18
Assomada-Alpendorada             24-20
Alavarium-CA Leça                          26-22
Madeira SAD-Col. J. Barros     26-20
Maiastars-Passos Manuel         39-11
CS Madeira-Col. J. Barros        23-30*
CA Leça-Colégio Gaia                 24-32*
Madeira SAD-Juve Lis                34-13*
* Jogos antecipados da 16.ª jornada
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Madeira SAD       16   14    1      1  489-29745
Colégio Gaia         14   13    0      1  440-33840
Alavarium               13   11    1      1  372-30536
Col.João Barros 14   11    0      3  383-30536
Maiastars                13       9    0      4  359-30131
CS Madeira            16       7    0      9  416-44130
Assomada               15       5    2      8  398-43027
CA Leça                     16       5    1   10  354-42927
Santa Joana           15       3    1   11  328-39122
Juve Lis                      15       1    3   11  340-41420
Passos Manuel   14       2    0   12  332-45918
Alpendorada        13       1    1   11  247-34816
Próxima jornada
Alavarium-Santa Joana, Assomada-Mai a-
stars e Alpendorada-Passos Manuel.

Aveirenses entram
a ganhar em 2016
Vitória O Alavarium sentiu algumas dificuldades durante o
primeiro tempo partida, a primeira que realizou no novo ano

ALAVARIUM                                  26

Treinador: Herlander Silva.
Andreia Madaíl; Mariana Lopes (5), Vi-
viana Rebelo (2), Ana Neves, Inês
Moleiro, Filipa Fontes (2) e Mónica
Soares (5) - sete inicial - Isabel Góis,
Joana Ferreira, Soraia Domingues (1),
Maria Ramos (2), Sara Sousa, Carolina
Monteiro (1), Soraia Fernandes (4),
Maria Coelho (1) e Brynhildur Eddudot-
tir (3).

CA LEÇA                                            22

Treinador: Vasco Ramos 
Rita Machado; Joana Borges, Daniela
Mendes (4), Catarina Oliveira, Cristiana
Morgado (5), Ana Costa (3) e Sofia
Mota - sete inicial - Cláudia Ribeiro, Ana
Carneiro (3), Barbara Maria, Nádia
Lemos (3), Sara Amorim, Filipa Ventura,
Mariana Monteiro (2), Sofia Carvalho e
Joana Corte (2).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100 espectadores.
Árbitros: Rui Almeida e António
Oliveira (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Alfredo Monteiro e
Joaquim Dias.
Ao intervalo: 11-8.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Avelino Conceição

O Alavarium/Love Tiles e o
Clube Andebol Leça disputa-
ram, no último sábado, a 15.ª jor-
nada do Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão de Seniores Femi-
ninos, numa partida em que o
favoritismo recaia para a equipa
aveirense, campeã nacional em
titulo e que viria a confirmar
esse estatuto ao somar mais
uma vitória.

Mónica Soares, com cinco golos marcados, tenta romper o bloco defensivo das leceiras

RICARDO CARVALHAL
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Duarte Santos e Ricardo Fonseca de novo nos grandes palcos internacionais. 

Árbitros madeirenses 

no Europeu de andebol 
Os madeirenses Duarte Santos e 
Ricardo Fonseca estão de partida 
para a Polónia, onde a partir de sá-
bado e até 31 de Janeiro, irão inte-
grar a comitiva de árbitros que 
marcará presença na fase final do 
Campeonato da Europa de ande-
bol masculino. 

Os árbitros internacionais ma-
deirenses, foram uma das doze du-
plas escolhidas pela Federação Eu-
ropeia de Andebol (EHF) para a 
fase final do Campeonato da Euro-
pa de 2016 em seniores masculinos. 
De referir que pela primeira vez, 
esta prova terá uma duração de 17 
dias, devido às alterações introduzi-
das na forma de disputa do 'main-
round' (fase final do Europeu). 

João Miranda jogou nos sub-20 
Já no que concerne ao andebol jo- 

vem, Portugal foi palco, no passa-
do fim-de-semana do Torneio das 
4 Nações em juniores (sub-20. 

Num evento disputado em 
Mêda, a selecção lusa, que contou 
com a estreia do madeirense João 
Miranda, veio a terminar no quar-
to lugar, mas depois de ter realiza-
do jogos de excelente nível e com 
os resultados a serem sempre uma 
incógnita até ao final. O jovem 
atleta insular do Madeira Andebol 
SAD veio a marca presença nos jo-
gos com Alemanha, França e Es-
panha, tendo vindo mesmo a es-
trear-se a marca pela selecção no 
encontro com os espanhóis onde 
Portugal veio a perder por 25-23. 
Já nos restantes duelos a selecção 
nacional venceu a França por 23-
22 e veio a perder diante da Ale-
manha por 21-20. P. V. L. 
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Andebol: II Divisão

Arsenal venceu em Gaia
e ameaça liderança
O Arsenal da Devesa venceu por 27-24 no pavi-
lhão do Modicus, em encontro da 13.ª jornada 
do campeonato nacional de andebol da segun-
da divisão, e segue na segunda posição da tabe-
la classificativa, com 35 pontos, apenas menos 
dois que o comandante Santo Tirso, que perdeu 
por 32-25 no pavilhão do FC Gaia.

Nos restantes encontros, o Xico Andebol, que 
ocupa a 11.ª posição, recebeu e bateu a Sanjoa-
nense por 31-24, e o FC Porto B venceu por 34-
-24 no pavilhão do Estarreja.

No próximo sábado o Arsenal viaja até Gui-
marães para defrontar o Xico Andebol (18h00).

D
R
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Tomás albuquerque lembra duas conquistas em 2015 

ABC/UMinho quer um 2016
«ainda com mais sucesso»

 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho re-
cebe, esta noite 
(21h00), o Belenen-
ses, em partida re-

lativa à 12.ª jornada do 
principal campeonato de 
andebol luso. Na antevisão 
do encontro, Tomás Albu-
querque fez um balanço 
«muito positivo de 2015», 
tendo revelado que, em 
2016, espera que a equi-
pa «melhore».

«O balanço é positivo, 
sem dúvida. Em termos 
coletivos, e isso é que im-
porta, terminámos o ano a 
ganhar um torneio na Ho-
landa e, antes disso, tínha-
mos conquistado dois tí-
tulos oficiais. Esperamos 
melhorar em 2016», des-
tacou o lateral-esquerdo, 
que fez, depois, a antevi-
são da partida desta noite 
com os azuis do Restelo.

«É uma equipa chata e 
imprevisível. Nunca sa-
bemos muito bem o que 
esperar da equipa e de al-
guns jogadores. Tem um 
estilo de jogo um pou-
co caótico, no bom sen-
tido. Não há grande his-
tória: queremos ganhar 
este jogo em atraso para 
nos aproximarmos do se-
gundo lugar. Ponto final», 
rematou Albuquerque.

Todos juntos...
pela primeira vez
Carlos Resende, técni-
co dos academistas, re-

velou que, pela primeira 
vez em partidas oficiais, 
tem todos os jogadores 
disponíveis.

Quanto ao jogo, o téc-
nico dos minhotos espe-
ra «uma vitória».

«Todos esperam uma 
vitória e é isso que espero, 
claro. Mas acredito que, 
devido à paragem, este 
não será o nosso melhor 
jogo. Mas acredito que 
nos apresentaremos num 
plano aceitável, tal como 
sucedeu na Holanda. Te-
mos uma derrota a mais 
que Benfica e Sporting e 
queremos ficar mais per-
to deles», destacou, mos-
trando-se, ainda, avesso a 
facilitismos.

«Nem quero pensar que 
alguém pense em facilitis-

mos ou em facilitar. Nem 
quero imaginar que al-
guém possa não jogar de 
acordo com o que sabe e 
pode. Isso daria azo, na 
minha opinião, a quem 
um dirigente também pu-
desse facilitar na altura de 
pagar os vencimentos. E 
estaria no seu direito. Os 
dirigentes, todos os dias, 
com o seu labor, dão o 
máximo em prol do clube 
e, por isso, aos jogadores 
exige-se que, em qualquer 
campo e contra qualquer 
adversário façam o máxi-
mo. São estes atletas que 
nos interessam», vincou.

A partida tem o início 
aprazado para as 21h00 
de hoje, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, na capital mi-
nhota, e será dirigido pe-

Albuquerque e Resende fizeram antevisão do jogo de hoje (21h00) com Belenenses

la dupla de Aveiro, Mário 
Coutinho/Ramiro Silva.

Minhotos ainda venceram torneio na holanda

Taça de Portugal e Supertaça
ambas conquistadas a dragões

O
ano de 2015 foi 
bom para as cores 
do ABC/UMinho. 
A turma academis-

ta venceu duas competi-
ções – Taça de Portugal 

(2014/2015) e Supertaça 
(2015/2016 –, após bater, 
nas duas finais, o super-fa-
vorito e campeão Porto.

No final do ano, a tur-
ma de Braga participou 

e venceu a 28.ª edição do 
Limburgse Handbal Da-
gen, na Holanda, ao ba-
ter, na final, o Viking, da 
Noruega, por 34-28. 

Um bom ano, portanto.

D
M
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ABC bate Belenenses - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-01-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4976822

 
AndebolABC bate Belenenses Publicado Por Paulo Jorge Magalhães/Global ImagensEm Braga, a equipa
da casa foi mais forte, batendo os azuis por 36-40Partilhar Tamanho Texto Imprimir Email O ABC
venceu o Belenenses, por 36-30, esta terça-feira, no pavilhão Flávio Sá Leite (Braga), em partida
relativa à 12ª jornada do campeonato nacional de andebol, que estava em atraso. Notícias
RelacionadasABC vence torneio na HolandaBelenenses fala em aliciamento de jogadoresA equipa
bracarense segue na quarta posição da tabela classificativa, com 43 pontos conquistados em 17 jogos,
enquanto o Belenenses é 11º classificado, com 23 pontos. O campeonato será reatado no fim-de-
semana, quando, no sábado, o Benfica receber o líder FC Porto, que mantém um registo imaculado de
17 vitórias em 17 partidas disputadas. Partilhe esta notícia Comentários
 
 2016-01-12T23:09:00Z
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ABC vence Belenenses por 36-30 no jogo em atraso da 12ª jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-01-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c85b3a4f

 
12-01-2016 23:13
 
 Hugo Rocha esteve em evidência com 11 golos no jogo em atraso da 12ª jornada.
 
 Foto: HUGO DELGADO
 
 Hugo Rocha em ação pelo ABC de Braga
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O ABC venceu esta terça-feira o Belenenses por 36-30 em jogo em atraso da 12.ª jornada do
Campeonato Fidelidade Andebol 1. Ao intervalo, a formação bracarense vencia por 16-14.
 
 Equilíbrio durante os primeiros minutos (3-3 aos 5 minutos), com o ABC/UMinho a passar pela
primeira vez para a frente do marcador aos 6 minutos (4-3), margem que ampliou para 7-4 à
passagem do minuto 11 o que levou o treinador do Delta Belenenses a solicitar um 'time-out. O jogo
foi decorrendo morno até aos 15 minutos (9-6) mas com o Belenenses a aproveitar bem as
superioridades numéricas para empatar a 10 à entrada do minuto 20 e a 12 aos 25 minutos, o que
levou Carlos Resende a solicitar um "time-out". A paragem pareceu fazer bem à equipa, que
conseguiu um parcial de 3-0, para depois ir para o intervalo a vencer por 16-14.
 
 O segundo tempo começou por ser marcando a superioridade do ABC que chegou à vantagem de seis
golos (25-19) aos 38 minutos, levando o treinador do Belenenses a solicitar um "time-out". A equipa
respondeu com um parcial de 1-6, aproximou-se (26-25) mas o ABC reagiu e o Belenenses solicitou
novo "time-out" aos 49 m. (30-26).
 
 Os bracarenses entraram nos cinco minutos finais com outros tantos golos de vantagem (32-27) e
limitaram-se a gerir o marcador até ao apito final.
 
 Com este resultado o ABC/UMinho aproximou-se do trio da frente, sendo agora quarto, com 43
pontos, menos dois que SL Benfica e Sporting, e mais cinco que o quinto classificado, Madeira SAD.
Quanto ao Delta Belenenses, passou a 'lanterna-vermelha' ao A.C. Fafe, embora ambas as equipas
tenham o mesmo número de pontos (23).
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NO TORNEIO INTERNACIONAL DO FERMENTÕES 

Iniciados do Xico em 2° Lugar 
só perderam com o Seis do Nadal 

A equipa de iniciados do Xico Andebol terminou o torneio organizado pelo Fer-
mentões, denominado Internacional Christmas Cup, na segunda posição. Depois de 
dois resultados positivos com o FC Porto e o AC Fafe, a equipa orientada por Pedro 
Correia defrontou, na final, os espanhóis do Seis do Nadal - Cois, tendo saído der-
rotada por 33-30. 

Apesar da segunda posição, ficou a boa imagem do Xico deixada no Torneio, 
mostrando boa forma e bom andebol para atacar o resto da época desportiva. 

A classificação final desta prova organizada pelo andebol do CCR Fermentões 
ficou assim definida: 12  Seis do Nadal, 29  Xico Andebol, 39  FC Porto, 49  Boavista, 59  
ABC, 69  AF Fafe, 79  Fermentões. 
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FH
C’

15
“GiGantes” 

deixam a 
sua marca 

no Feira 
Handball 

cup 2015
Os “gigantes” ABC Braga, em infantis, Sporting CP, em iniciados, e o SL Benfica, 
em juvenis, escreveram os seus nomes na lista de vencedores do FHC’15.

FHC’15 Fechou-se a cortina 
de mais uma edição do Feira 
Handball Cup. Na passada 
quarta-feira, dia 30 de De-
zembro, real izaram-se as 
finais de minis, infantis, inicia-
dos e juvenis masculinos, no 
Pavilhão de Arrifana. Samora 
Correia, ABC Braga, Sporting 
CP e SL Benfica, respectiva-
mente, sagraram-se vencedo-
res da IX edição do torneio de 
andebol de formação. Já no 
dia anterior, em infantis femi-
ninas, Santa Joana vencia a 
categoria – disputada apenas 

por pontos, sem final. 
Como vem sendo habitual, 
naquele que é já um torneio 
de referência a nível nacional, 
foram três dias (de 27 a 30 de 
Dezembro) de muito andebol, 
espectáculo, emoção nos re-
sultados, competitividade e 
muito público a assistir nos 
nove pavilhões que recebe-
ram a prova, sete deles no 
Concelho de Santa Maria da 
Feira (pavilhões de Canedo, 
Lourosa, Oleiros, Escola Se-
cundária de Feira, Lavandeira 
e Escola Fernando Pessoa e 
Arrifana).
Tiago Rocha, pivô interna-
cional português, que brilha 
no andebol polaco e na Liga 
dos Campeões pelo Wisla 
Plock, formado no S. Paio de 
Oleiros, foi novamente, à se-
melhança da edição de 2014, 
o ‘padrinho’ do Feira Hand-
ball Cup, fazendo as delícias 
dos jovens atletas das cerca 
de 100 equipas presente no 
evento.

Pavilhão de Arrifana 
recebeu as finais
O dia das finais, como era 
esperado, trouxe centenas 
de pessoas ao Pavilhão da 
EB 2/3 de Arrifana (com lota-
ção para 750 pessoas) – “o 
palco das emoções -, que 
preencheram por completo as 
bancadas (bancada principal 
e uma amovível colocada pela 
organização). Um público pre-
sente e muito activo, através 
de cânticos de apoio às suas 
equipas, em especial dos cha-
mados “grandes” do andebol, 
presentes nas finais, nomea-
damente ABC Braga, Sporting 
CP, SL Benfica e FC Porto. 
E estes conjuntos não dei-

xaram os seus créditos “por 
mãos alheias”, mas comece-
mos pela final de minis, onde 
o NA Samora Correia venceu, 
sem grandes dificuldades, o 
SC Espinho, por 34-9. Neste 
escalão destaque, ainda, 
para a presença do Feirense 
A no último lugar do pódio. 
O S. Paio de Oleirosficou em 
12.º, seguido do Feirense B. A 
equipa C dos fogaceiros ficou 
em 16.º.
Em infantis, o ABC Braga ven-
ceu na final GDCI Carvalhos 
(29-22). Entre as equipas do 
Concelho, o Feirense foi 7.º 
e o Oleiros 11.º. Já em juvenis 
houve um “clássico”, entre o 
Sporting CP e o FC Porto. Vi-

tória esmagadora dos leões, 
por 31-19. O Feirense ficou em 
4.º, enquanto o Feirense B em 
20.º. Finalmente, em juvenis 
mais um “clássico” e dérbi da 
capita, entre o Sporting CP 
e o SL Benfica. No jogo mais 
equilibrado das finais, vitória 
para os encarnados no de-
sempate através de livres de 
sete metros (4-2), depois de 
um empate a 17 no final do 
tempo regulamentar.
Fechou-se depois a cortina 
da IX edição do FHC com a 
entrega dos prémios. Uma 
edição que voltou a vincar o 
torneio como uma prova de 
presença obrigatória no ca-
lendário da modalidade.

Minis Masculinos
1.º NA Samora Correia

2.º SC Espinho
3.º CD Feirense A
4.º CD S. Bernardo

Infantis Masculinos
1.º ABC Braga

2.º GDCI Carvalhos
3.º CALE

4.º Sporting CP

Iniciados Masculinos
1.º Sporting CP

2.º FC Porto
3.º AC Sismaria
4.º CD Feirense

Juvenis Masculinos
1.º SL Benfica

2.º Sporting CP
3.º FC Porto

4.º Ginásio do Sul

Infantis Femininos
1.º ND Santa Joana

2.º ACD Monte
3.º CD Feirense A
4.º CD Feirense B

Quadro dos 
vencedores

ABC Braga - Infantis Sporting CP - Iniciados

SL Benfica - Juvenis

NA Samora Correia - Minis
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ABC de Braga, Sporting, 
Benfica, Samora Correia 
e Santa Joana foram os 
vencedores, nos diferentes 
escalões, do Feira Handball 
Cup 2015.
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A seleção nacional sénior feminina de 
andebol vai defrontar a congénere da 
Turquia no Pavilhão Municipal de S. 
Pedro do Sul a 10 de março de 2016, 
num encontro de qualificação para o 
Campeonato Europeu que vai disputar-
-se no próximo ano na Suécia. É a única 
partida rumo ao europeu da modalida-
de que a equipa das quinas vai disputar 
no distrito de Viseu. 
Até agora, nos dois jogos já realizados 

nesta fase de qualificação, a formação 
lusa ainda não venceu uma única vez. 
O presidente da Federação Portugue-
sa de Andebol, Ulisses Pereira, acredita 
que no concelho sampedrense a seleção 
nacional vai inverter o ciclo de derrotas. 
“Nós queremos ganhar este jogo. Sen-
timos que a qualificação é uma tare-
fa muito difícil, mas as vitórias são de-
terminantes para que daqui a um ou 
dois anos possamos estar em condições 

muito mais favoráveis de qualificações 
para os grandes palcos das competições 
internacionais”, realçou o dirigente na 
Câmara de S. Pedro do Sul durante a 
cerimónia de assinatura do protocolo 
para a organização do encontro. 
O presidente da Associação de Andebol 
de Viseu, Joaquim Escada, que também 
esteve presente, disse esperar que esta 
partida ajude na “promoção do andebol 
junto dos mais jovens”, mas também na 

divulgação da região, especialmente de 
S. Pedro do Sul. 
O vice-presidente da Câmara sampe-
drense e vereador do desporto, Pedro 
Mouro, comprometeu-se a “continuar 
a apoiar estes e outros eventos despor-
tivos” tanto do andebol como de ou-
tras modalidades, por este tipo de ini-
ciativas trazer “mais gente a S. Pedro do 
Sul” e ajudar “a levar o nome do conce-
lho mais longe”. – JRF

   ANDEBOL  

PORTUGAL ENFRENTA TURQUIA EM S. PEDRO DO SUL PARA O EUROPEU DE 2016 
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Andebol Clube de Fafe,foi Campeão Nacional di2a  Divisão,  

G Dïrávassós Campeão Distrital da'Divisão de Honra 

2015 termina com muitas conquistas 

Vitórias, um misto de sentimentos e a 
O desporto é feito de vitórias e de derrotas. 

Conquistas e emoções. Mas também desilusões. 
2015 foi de particular destaque para muitas equi-
pas do concelho que conseguiram títulos, subi-
das de divisão e reconhecimento nacional e inter-
nacional. A nível individual, vários atletas foram 
chamados às seleções nacionais e regionais. Por 
outro lado, houve também derrotas, títulos falha-
dos. No meio de tudo, a certeza de que o despor-
to em Faf e, nas várias modalidades, tem presen-
te e futuro competitivo. No fim de mais um ano ci-
vil, Notícias de Fafe reuniu vários momentos que, 
mês a mês, marcaram o desporto fafense. 

Ricardo Jorge Castro 
desporto@notidasdefafe.com  

JANEIRO: 
10/11 - Luís Fernandes, 

do Centro Budo, conquista o 
3.° lugar no Campeonato Na-
cional, em cadetes (-57kg). 

17 - Natação da AD Fa-
fe conquista 16 medalhas 
no 1 Torneio de Natação Pu-
ra do Clube Naval Povoense, 
na Póvoa de Varzim. No kara-
te', Bruno Silva, Hugo Novais 
e Luís Fernandes (Cento Bu-
do), sobem ao pódio no XXI 
Torneio Vila das Aves. 

18 - Fafe assegura o pri-
meiro lugar da fase regular 
do Campeonato Nacional de 
Seniores. 

24 - No taekwondo, Nu-
no Costa sagra-se vice-cam-
peão nacional na categoria 
-63kg. 

31 - Hugo Espírito San-
to conquista o 1.° lugar na 
primeira prova do Ranking 
Pitch&Put da Federação Por-
tuguesa de Golfe. 

FEVEREIRO: 

6 - Jorge Duarte regressa 
à AD Fafe como diretor-des-
portivo. 

8 - No tênis, João Lira 
vence a II Etapa do Vale do 
Sousa, em seniores mascu-
linos. A nadadora Diana Du-
rães vence os 200m livres do 
Meeting Internacional de Lis-
boa. 

15 - Clube de Golfe de Ri-
lhadas conquista 3.° lugar no 
V Campeonato Luso-Gala ico. 
Natação da AD Fafe conquis-
ta medalhas no Meeting In-
ternacional da Póvoa de Var-
zim. 

27 - GCD Regadas cria 
secção de ciclismo, a GCDR 
Roda Regadas. 

28 - Centro Budo con-
quista dois 3.°s lugares no 
Oporto International Karatá 
Open. 

MARÇO: 
3 - Paulo Cunha, basque-

tebolista do Vitória SC, distin-
guido como Troféu Desporti- 

vo "O Minhoto". 
7 - Dia histórico pa-

ra o futsal feminino do 
Nun'Álvares, com o primeiro 
título distrital da equipa sé-
nior, após a vitória ante a Ge-
ração Lendária (2-9) em Bar-
celos. No mesmo dia, Manuel 
Ramos e Gonçalo Rodrigues 
(golfe), vencem na Copa Ga-
liza. 

8 - Em Felgueiras, a Nata-
ção da AD Fafe conquista 1.° 
lugar em Infantis B e 2.° lugar 
em Infantis A, nos Campeo-
natos Regionais. Vitória de 
Rui Teixeira, dos Restaurado-
res da Granja, no 14.° BTT DHI 
Freguesia de Armil/Fafe/Bi-
keSmile. No taekwondo, pra-
ta para Nuno Costa, no Open 
da Suíça. 

15 - Natação da AD Fafe 
soma 12 medalhas nos Re-
gionais de Juvenis, Juniores 
e Seniores. No karaté, cinco 
medalhas para o Cento Budo 
no II Open NEKP. 

21 - Nun'Álvares falha 
acesso à final da Taça AF Bra-
ga em futsal masculino. 

22 - Fafe recebe mais 
uma final da oito da Taça 
de Portugal em Basquete-
bol - Benfica ergue o troféu 
ao vencer o BC Barcelos (88-
87). No Campeonato Regio-
nal Norte, em Fafe, a Associa-
ção Karatá de Fafe sagra-se 
hexacampeã regional e con-
segue 52 medalhas; Centro 
Budo soma 40. 

26 - Restauradores da 
Granja retomam secção de 
formação em Basquetebol. 

28 - Vitória para Fernan-
do Silva no 3.° BTT DHI, em 
Atães. 

29 - GCD Paços á bicam-
peão em futsal popular, no 
escalão sub-13. 

ABRIL: 
11 - Agrupamento de 

Santa Cristina conquista títu-
lo de campeão no futebol po-
pular. 

12 - Na fase de subida à 
II Liga, AD Fafe empata (0-0) 
com o Fama licão, num jogo 
marcado pelas mais de 3000 
pessoas presentes no Muni-
cipal dos Desportos. 

19 - No golfe, Hugo Es-
pírito Santo e Manuel Ramos 
sagram-se Campeões Nacio-
nais de Pitch & Putt. 

23 - Os jogadores de fut-
sal Luís Paulo e Tiago No-
gueira são campeões univer-
sitários pela Universidade do 
Minho. Feito igual para o fa- 

fense Vlad im iro Pires, mas no 
andebol. 

25 - No futebol popular, 
Armil vence a Taça em sub-
17. Em juvenis, o Arões SC á 
campeão distrital pela primei-
ra vez e sobe à1.3  Divisão. 

27 - Arões SC á campeão 
distrital em juniores, garanti-
do a subida à Divisão de Hon-
ra. 

30 - Travassós Futsal á 
campeão em veteranos da Li-
ga Los+Fashion. Centro Budo 
soma quatro troféus no Open 
Internacional de Monção. 

MAIO: 
3 - GD Travassós á cam-

peão da Divisão de Honra da 
AF Braga. Em futsal feminino, 
o mesmo feito para os Ami-
gos de Quinchães no campe-
onato popular. São Clemen-
te ergue Taça Cidade de Fafe 
em futebol popular. 

9 - Título distrital para a  

equipa feminina de juvenis 
do Nun'Álvares. Juniores da 
AD Fafe garantem manuten-
ção na 2.3  Divisão Nacional. 
No futsal concelhio, Vinhós á 
campeão da 2.3  Divisão. 

10 - Arões SC garante 2.° 
lugar da Pró-Nacional, conse-
quente acesso inédito à 1.3  

Eliminatória da Taça de Por-
tugal e vence Taça Cidade de 
Fafe em futsa 1 fem in ino. 

11 - Escola EB 2,3 Carlos 
Teixeira á tricampeã regional 
em futsal escolar feminino. 

16 - Leões do Ferro/Fafe-
dry vence Taça Cidade de Fa-
fe em futsa I. 

17 - Central fafense Ri-
cardo Soares, do Torcatense, 
sagra-se campeão distrital 
na Pró-Nacional. No mesmo 
campeonato, Arões termi-
na em 2.°, tal como o Antime 
na Honra. Lugares que viriam 
a dar subidas de divisão aos 
dois clubes fafenses. 

Página 25



Notícias de Fafe   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 23,80 x 29,42 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 62619074 31-12-2015

Cãlõ- RülAbrei 

AD Fafe lutou até à última pela subida à II Liga 

OUTUBRO: 
3 - Agrupamento de San-

ta Cristina vence Supertaça 
José Ribeiro em futebol po-
pular. 

10 - Amigos de Travassós 
vence Supertaça de Futsal 
concelhio em veteranos. 

11 - Golfista Hugo Espíri-
to Santo á hexacampeão na-
cional do ranking Pitch & Put. 

24/25 - No BTT, Rafa-
el Martins revalida título no 
Open Regional de Bragança. 
Em ralis, Mário Castro e Ricar-
do Cunha campeões do Grupo 
X5 (carros homologados) na 
Taça FPAK. 

26 - Helder Ferreira, do 
Vitória SC, chamado à seleção 
nacional de futebol sub-19. 

NOVEMBRO: 
8 - Primeiro duelo de du-

as equipasfafenses nos cam-
peonatos nacionais de fute-
bol. Vitória do Fafe em Arões 
(1-2). Paços conquista Su-
pertaça de futebol popular 
em sub-17. Na natação, Dia-
na Durães bate recorde que 
já detinha nos 400m livres, 
apura-se para o Europeu e a 
AD Fafe conquista 32 meda-
lhas nos regionais de Juvenis, 
Juniores e Seniores. 

10 - Filipe, avançado do 
Arões e que passou grande 
parte da carreira na AD Fafe, 
anunc ia f im da carreira aos 41 
anos. 

13 - Nuno Costa conquis-
ta medalha de ouro em Opa-
tija (Croácia), no europeu uni-
versitário de taekwondo. 

15 - Em karts, André Cas-
tro garante título da época no 
Troféu Liber Jeans Kart/2015. 
O karateca Lucas Fernan-
des (Centro Budo) conquista 
bronze no Open da Bélgica. 

25 - Luís Gonçalves, Jen-
nifer Nogueira e João Macha-
do, da CERCIFAF, conquistam 
quatro medalhas no Campe-
onato do Mundo IAADS, na 
África do Sul. 

29 - Quatro pódios para 
atletas da SR Cepanense em 
atletismo na Maratona do Ge-
rês. 

30 - Diana Durães recebe 
Dragão de Ouro, como atleta 
amadora de 2015 do FC Por-
to. 

DEZEMBRO: 
7 - Tiago e Ismael Rodri-

gues são campeões naciona is 
de matraquilhos. 

18 - Diana Durães ajuda 
FC Porto a ser octacampeão 
nacional. 

ADfLafe num jogo de futebol histórico_ 

, mas também objectivos por cumprir 

certeza do vigor no desporto fafense 
23 -Associação Futsal de 

Fafe/Sol Poente perde na fi-
nai do campeonato distrital 
com o Caldeias, numa subli-
me campanha na estreia dos 
'lobos' na prova. Na natação, 
cinco medalhas para Diana 
Durães no Meeting de Gijon. 

24 - AD Fafe lutou até ao 
fim, mas a derrota na Póvoa 
de Varzim (1-0), no último jo-
go da fase de subida, acabou 
com o sonho da subida à II Li-
ga. Fafe voltou a ser"catedral 
dos ralis" ao receber de novo 
o Rali de Portugal. O finlan-
dês Latvala venceu a "power 
stage" em Fafe e sagrou-se 
campeão da prova. Na II Li-
ga de futebol, o fafense Bru-
no Monteiro á campeão pe-
lo Tondela. Na patinagem, 
Nun'Álvares vence Taça do 
Minho 2015. 

30 - Santo Ovídio á bi-
campeão em futsal conce-
lhio, ao bater os Leões do 
Ferro/Fafedry. 

JUNHO: 
6 - Dois dias após garan-

tir a subida à 1.a  Divisão Na-
cional, o futsal feminino do 
Nun'Álvares faz a dobradi-
nha, ao vencera Taça AF Bra-
ga. Regadas á campeão da 2.3  
Divisão em futsal concelhio. 

7 - Na canoagem, Marta 
Noval á campeã nacional em 
K2. 

10 - AC Fafe garante su-
bida à 1.a  Divisão Nacional de 
andebol. 

13 - Nun'Áivares garan-
te presença na finai four' em 
futsalfeminino. 

17 - 1.a  edição do Fafe a 
Correr. 

20 -AC Fafe garante títu-
lo na 2.3  Divisão Nacional de 
andebol. AD Fafe voltou a ver 
sair um jogador do seu plan-
tei para a 1 Liga - Vasco Cos- 

ta, atualmente no Vitória de 
Setjbal. 

21 - Título nacional para 
a Escola EB 2,3 Carlos Teixei-
ra em futsa I escolar feminino. 

28 - No culminar de uma 
época em cheio, futsal femi-
nino do Nun'Álvares termina 
finai four' no quarto e último 
lugar. 

JULHO: 
3 - No futsal, o treinador 

fafense Rui Cunha sobe à 2.3  
Divisão Nacional com a Con-
tacto. 

4 - No Open de Barcelos 
em karaté, a A.KFafe con-
quista nove medalhas e o 
Centro Budo outras sete. 

12 - No BTT, Rui Teixeira 
e os Restauradores da Gran-
ja vencem no 1.° BTT DHI da 
Lustosa. 

19 - Luís Costa á cam-
peão nacional de Juniores  

em BTT - DownHill. Na ca-
noagem, Marta Noval sagra-
-se campeã Nacional em Cl 
e vice-campeã em ICL. Na na-
tação, Inês Castro e Mariana 
Sampaio (AD Fafe), são vice- 

-campeãs em Infantis, nos 
100m bruços e 100m livres, 
respetivamente. 

26 - O golfista Hugo Espí-
rito Santo (CG Rilhadas) ven-
ce Open de Portugal. 

30 -Arões SC confirmado 
no Campeonato Nacional 
Seniores. 

AGOSTO: 
1 - Em mais uma passa-

gem da Volta a Portugal em 
bicicleta por Fafe, com a che-
gada a voltar ao paralelo da 
Praça 25 de abril, o italiano 
David Vigano foi o mais rápi-
do na chegada. 

2 - Hugo Magalhães vi.r  

rioso no Ra li Vinho da Madei-
ra. Nuno Costa (taekwondo) 
de prata em Chuncheon. 

4 - Antime confirmado 
na Pró-Nacional da AF Braga, 
por desistência do Ribeirão. 

9 - No andebol, Vladimi-
ro Pires sagrou-se bicampeão 
europeu universitário pela 
Universidade do Minho. No 
mesmo dia, no ciclismo, Rui 
Rodrigues completou a sua 
1.a  Volta a Portugal em Bici-
cleta. 

16 - Fafenses João Miguel 
e Ricardo Soares vencem Su-
pertaça AF Braga pelo Torca-
tense. O ciclista Gabriel Cas-
tro á campeão em Masters B 
no Open Regional de Bragan-
ça. 

21 - Clube Saúde de Fa-
fe confirma participação nos 
distritais em futsaifeminino. 

23 - No atletismo, pó-
dio para Nuno Fernandes no 
Trail de Benfeita e vitória de 
Osvaldo Batista na categoria 
+60 em Cavez. 

25 - Após meses de in-
definição, GD Silvares reúne 
condições para se manter nos 
distritais da AF Braga. 

SETEMBRO: 
12 - Terceiro lugar para 

os Restauradores da Granja 
no Campeonato Nacional de 
Enduro. 

13 - Equipa de fafenses 
líder em duas categorias em 
prova do King of Portugal 
2015 (4x4). 

16 - Da rio Andrade, inter-
nacional português de ande-
boi, reforça o AC Fafe. 

20 - Vitórias de Pedro 
Meireles e Mário Castro no 
Ra li da Mortágua. 

27 - No atletismo, Nuno 
Fernandes vence Trail Serra 
D'Arga. Copiloto Hugo Maga-
lhães em 2.° lugar no Rali do 
Chipre. 
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Centrais fafenses 
de pedra e cal 

Fernando Beijinhos e 
Rui Rampa formam a dupla 
de centrais do Vieira. Os dois 
fafenses são os únicos tota-
listas do clube em 2015/16 
(19 jogos, 1740 minutos). 
Rampa fala numa época po-
sitiva em que já foi à seleção 
regional da AF Braga, mas 
"um pouco aquém das ex-
petativas" a nível coletivo. 
O jogador de 23 anos espe-
ra inverter o maior núme-
ro de empates em vitórias 
para "acabar o campeona-
to nos primeiros lugares". Já 
Beijinhos alerta para a cada 
vez maior exigência da Pró-
-Nacional, fazendo com que 
a época não esteja a ser "to-
talmente positiva". 

No que toca à Taça, o 
capitão fala de "uma me- 

ta que gostaria de atingir", 
após já ter chegado à final 
pelo Arões, em 2013. E Ram-
pa fala com ambição da pro-
va. "A final é o objetivo da di- 

reção, mas os jogadores que-
rem contribuir com mais um 
troféu". Sobre o registo de-
fensivo do Vieira, o central 
salienta a aprendizagem ga- 

nha com Beijinhos e o "tra-
balho coletivo" para que isso 
aconteça. "Antes de a bola 
chegar aos defesas, tem de 
passar por jogadores mais 
avançados. Mas é bom ver 
que somos das equipas que 
sofre menos". Por sua vez, 
Beijinhos acredita que jogar 
ao lado de Rampa já desde a 
época passada tem ajuda-
do à coesão dos vieirenses. 
O jogador de 29 anos deixou 
ainda rasgado elogio ao co-
lega de equipa. "O Rampa é 
dos melhores centrais da 
Pró-Nacional, com condi-
ções para jogar em campe-
onatos superiores, ë um ser 
humano fantástico, humilde 
e tudo torna muito fácil fa-
zer dupla com ele", concluiu 
Beijinhos. RJC 

Miguel Paredes fala da primeira época ao serviço do Vieira SC 

"Objectivo principal é chegar à final da Taça" 
Fora Antime e Travassôs, é em Vieira do Minho 

que mora a equipa mais fafense da Pró-Nacio-
nal. Em 18 jogos, seis vitórias, dez empates e du-
as derrotas fazem do conjunto de Miguel Paredes 
o atual 7.° classificado do campeonato. Com  me-
tade da época praticamente cumprida, o técnico 
fala da difícil construção do plantei, não esconde 
que esperava ter mais pontos e revela os objeti-
vos dos vieirenses até ao fim da temporada. 

desporto,,, notid,d,t.dte.crJrn 

Ricardo Jorge Castro 

Deixou obra nas ca-
madas jovens do Fafe. Em 
Arões, idem. No verão de 
2015, rumou àquela que es-
tá a ser a primeira experiên-
cia fora do concelho como 
treinador. Começar (quase) 
do zero, admite, não foi fá-
cil. "O Vieira tem uma equi-
pa completamente nova, fi-
caram dois ou três jogado-
res e tivemos dificuldade na 
construção do plantei". 

No Vieira alinham vários 
jogadores de Fafe e que já 
tinham trabalhado com Pa-
redes, facto que o treina-
dor explica pela urgência de 
formar a equipa e pelo co-
nhecimento prévio dos atle-
tas. "O Vieira recrutava mui-
to em Braga, perdeu nessa 
zona e acabou por ter ne-
cessidade de contratar jo-
gadores que conhecíamos. 
Ate' fomos buscar jogadores 
da zona de Braga e saíram 
porque não corresponde-
ram". De Arões para Vieira 
seguiram seis atletas, além 
de Feirinha (ex-Pica), Pe-
dro Ismael (que entretanto  

regressou ao Antime) e, já 
com o decorrer da época, o 
extremo Castro, com quem 
trabalhou na AD Fafe. "Ten-
to levar os jogadores que 
gosto e que confio. Os que 
foram de Arões para Viei-
ra têm-se pautado como 
dos melhores: o Beijinhos, 
o Rampa, o Gustinho, mais 
o Marcos e o João Nunes". 
No entanto, Paredes garan-
te que a escolha á sempre 
em prol do clube. "Se levo os 
jogadores á porque penso 
que têm qualidade para jo-
gar no Vieira e, acima de tu-
do, terem qualidade de se-
rem homens. Como treina-
dores, queremos o melhor 
para a equipa", afirma. 

Pontuação abaixo do 
esperado 

Após o primeiro jogo da 
segunda volta, os 28 pontos 
somados estão abaixo das 
expetativas. "Mentir-lhe-ia 
se dissesse que não espera-
va ter mais pontos. Trocava 
três ou quatro empates por  

duas vitórias e duas derro-
tas. Significava que tería-
mos mais pontos", revela. 
Na defesa, os 12 golos so-
fridos fazem do Vieira a 2.3  

defesa menos batida. Mas 
os 17 golos marcados dei-
xam o ataque longe do ide-
al. "Defensivamente temos 
estado bem, com jogos con-
sistentes com equipas que 
estão em cima na classifica-
ção, mas não tão bons com 
equipas da zona de desci- 

da. Temos muitos empates 
em casa em que deveríamos 
ter feito mais pontos". Pa-
redes não esconde que tem 
"faltado qualquer coisa no 
ataque, principalmente com 
equipas de baixo da tabela", 
reconhecendo que, numa 
divisão cada vez com mais 
maturidade, a juventude da 
equipa tem custado pontos. 

Após o início da com-
petição, as entradas (três) 
e as saídas (cinco) no plan- 

tel têm readaptado o traba-
lho. Paredes admite ter um 
plantei curto nesta altura, 
mas não pensa abertamen-
te em reforços, por serem 
difíceis"de adquirir". Com os 
atuais atletas, aponta como 
objetivos "fazer mais e me-
lhor" e que a equipa "ganhe 
consistência a nível ofensi-
vo". 

Campeonato como 
"bola de neve", 

Taça como "objetivo" 

No campeonato, o "mais 
e melhor", diz Miguel Pare-
des, "passa por subir alguns 
lugares na classificação". 
Depois, acredita, "á como 
uma bola de neve". Isto á, 
"se começar a correr de for-
ma diferente, poderemos 
ambicionar mais, mas temos 
noção que, principalmente 
as três primeiras equipas do 
campeonato, têm plantéis 
de enorme qualidade". 

E se Paredes destaca os 
13 jogos que o Vieira este-
ve sem perder, admite tam-
bém que a equipa não tem 
aproveitado "percalços dos 
adversários", pelo que o fu-
turo no campeonato passa 
muito pelos "próximos jo-
gos". No futuro, está tam-
bém a grande aposta do 
Vieira esta época. "O nos-
so objetivo principal á che-
gar à final da Taça. Ganhá-
mos o primeiro jogo ao Ter-
ras de Bouro de uma forma 
que custa (penalties), mas 
esses jogos marcam bas-
tante. Quando fui à final da 
Taça com o Arões, tivemos 
um jogo no Operário em que 
estávamos a perder 2-0 aos 
90', empatámos e ganhá-
mos nos penaltis", recorda. 
"Na eliminatória que aí vem 
ficámos isentos, depois jo-
gamos em casa do MAR-
CA ou do Águias da Graça. É 
objetivo da direção, equipa 
técnica e jogadores chegar 
a mais uma final, num clube 
exigente e o mais titulado 
da AF Braga", salienta o téc-
nico de 45 anos. 

"Vieira na primeira 
volta fez 27 

pontos. O Arões 
no ano passado 
fez 28 e subiu" 

o Vieira melhorar alguns as-
petos, conquistando mais vi-
tórias do que empates, Pare-
des confia: "poderemos fazer 
uma segunda volta melhor 
que a primeira". 

A onze pontos do líder 
Merelinense e a oito do 2.°, o 
Brito, a distância para o topo á 
considerável. Miguel Paredes 
compara a primeira volta do 
Vieira com o período homólo-
go do Arões em 2014/2015 e 
relativiza os números, subli-
nhando que a diferença pa-
ra este ano está nas equipas 
"que têm feito campeonatos 
melhores". O Vieira "na pri-
meira volta fez 27 pontos. O 
Arões no ano passado fez 28 
e acabou por subir". Por isso, 
sem olhar à classificação e se 
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Desporto' 
Nacional de Juniores A 
2.a Divisão 

AD Fafe sonha 
com a subida 
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TÉNIS 

TÉNIS DE MESA 

wi~tC  

Notícias do Ginásio Clube de Santo Urso 
CLUBE 
Informam-se todos os associados que se encontra aberto o periodo 

eteítotat para apresentação de listas aos Orgãos Sociais do Clube, para o 
triénio 2016/2018. As listas deverão dar entrada nos serviços de secretaria 
do Clube até às 19h00 do dia 18 de Dezembro de 2015. Santo Tirso, 2 de 
Dezembro de 2015: 

O Presidente da Assembleia Geral, 
Henrique Fernandes, Engg 

ANDEBOL 
Os nossos Seniores seguem já com 9 vitórias nos 9 jogos disputados 

no Campeonato Nacional da 2' Divisão, um início de época absolutamente 
fantástico. 

De destacar as importantes vitórias dos Juniores e Juvenis, ambos a 
disputar os respetivos Campeonatos Nacionais da 1' Divisão. 

Seniores: Fermentões 30 - Ginásio 32 
Seniores: Ginásio B 37 - Penafiel 29 
Juniores: Ginásio 31 - Xico Andebol 25 
Juvenis: Ginásio 34 - Afifense 23 
Iniciados: Águas Santas 41 - Ginásio 20 
Infantis: Ginásio 35 - FC Infesta 38 
Infantis: Douro AC 24 - Ginásio B 23 

NATAÇÃO 

Seniores: No Campeonato Absoluto do Vale do Sousa João Barbosa 
atingiu os quartos de final e em pares venceu a primeira ronda. Pedro 
Torres ficou-se pela primeira ronda 

Sub 16: No SCPorto. Patrícia Brandão foi finalista 
Sub 14 Tatiana Coelho conseguiu obter uma vitória no SC Porto 
Sub 14: Na prova B de Cantanhede, Margarida Pereira em singulares 

não foi além da primeira ronda e em pares só perdeu nas meias-finais 
Sub 10: Decorreu no Jamor o Masters Nacional destinado aos jogadores 

apurados nas fases Inter-regiões. Gonçalo Marques esteve presente 
efetuando uma brilhante prestação: finalista em singulares e vencedor da 
prova de pares.  

Colégio Rosário 3 (8-25 111-25 1 6-25); Infantis Femininos: AD Amarante 
O - Ginásio 3 (6.25 1 12-25 1 24-26); Infantis Femininos: Ginásio O AAS 
Mamede 3 (12-25 116-25 1 19-25). 

ATLETISMO4 
10 km na Marginal de Vila do Conde 

Absolutos: As nossas equipas feminina e masculina participaram nos 
Campeonatos Nacionais de Clubes nas Caldas da Rainha, tendo a equipa 
masculina terminado na 24a posição da 3a Divisão e a equipa feminina em 
22' lugar da 4' Divisão Masters: A nossa equipa esteve presente na Prova 
Preparação - Troféu Pescada com 6 nadadores, que alcançaram 4 novos 
Recordes Pessoais num desempenho médio de 101,6%.  

Seniores: Canidelo B 0- Ginásio 4 (1-3 1 0-3 1 0-3 1 0-3) 
Quarta vitória em outras tantas jornadas da nossa equipa. 

VOLEIBOL 
Seniores Femininos: Ginásio 1 - PEL 3 (17-25 125-23123-25 111-25); 

Seniores Masculinos: VC Viana 3 - Ginásio 1 (23-25125-15125-21125-21); 
Juniores Femininos: Leixões 3 - Ginásio 0 (25-20125-13125-15); Juvenis 
Masculinos: Ginásio 3 - Fiães 0 (25-8125-17125-17); Cadetes Femininos: 
Porto Votei 3 - Ginásio 0 (25-15 125-17 125-11); Cadetes Masculinos: VC 
Viana 3 - Ginásio 0 (25-23125-11125-22); Iniciados Femininos: Ginásio O 
- Juv. Pacense 3 (5-25 1 8-25 19-25); Iniciados Femininos: Ginásio 0 - 
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As agendas completas do fim de semana das várias modardades do 
Ginásio estão disponíveis na respetiva página oficial do Facebook: 
facebook.com/GinasioClubeSantoTirso.  
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