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ANDEBOL

Sérvia e Islândia
eliminadas
Macedónia e Croácia foram os
carrascos das duas seleções no
caminho para o Europeu

Companheiros felicitam capitão Manaskov
Jogo entre vizinhos na fase preliminar do
Europeu da Polónia e final imprópria para
cardíacos: a Sérvia marcou o 27-26 a 12
segundos do final mas, mesmo no fim, a
Macedónia empatou pelo capitão, Dejan
Manaskov, a valer a passagem à fase
principal. Igualmente no Grupo A, anfitrião
Polónia destruiu a campeã em titulo,
França, por claros 31-25. com o guardião
Slawomir Szmal em evidencia. No Grupo
B, a Islândia está fora depois de derrotada
pela Croácia. por 28-37, e da Noruega ter
batido a Bielorrüssia, por 29-27. Ainda
assim, os bielorrussos seguem para a
fase principal por terem ganho aos
islandeses na segunda jornada. A dupla
lusa Duarte Santos e Ricardo Fonseca
arbitra, hoje, o decisivo Alemanha-Eslovénia, para o Grupo C.
H. C.
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Esquerdino Pedro Spínola já
veste camisola do ABC/UMinho

LATERAL DIREITO ex-Sporting vestiu ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite camisola 17 do ABC/UMinho.
Na próxima semana, bracarenses visitam “leões” para o campeonato e para a Taça de Portugal.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Pedro Spínola, lateral-direito internacional, 32 anos, vestiu ontem pela primeira vez, com o número 17, a camisola do ABC/
UMinho, depois de representar
FC Porto e Sporting.
O clube bracarense, agora reforçado com o ex-leão, visita na
próxima semana o Sporting em
dois jogos: dia 27, quarta-feira,
para a 20.ª ronda do campeonato
nacional Andebol 1 e sábado,
30, para a Taça de Portugal.
Nascido em 1983, no Funchal,
Pedro Spínola iniciou a carreira
de jogador de andebol no Alto
do Moinho, clube do Seixal onde esteve entre 1995 e 2004.

DR

Pedro Spínola, ex-Sporting, vestiu ontem camisola 17 do ABC/UMinho

Representou o Belenenses de
2004 a 2009 e o FC Porto de
2009 a 2014.
Com a camisola azul-e-branca

venceu cinco campeonatos nacionais e chegou a integrar o
“sete ideal” da Liga dos Campeões na época 2013/2014, ten-

do sido no fim dessa temporada
que ingressou no Sporting.
Para jogar na mesma posição
de lateral direito, no fim da época 2014/2015, o clube de Alvalade, ainda orientado por Frederico Santos, havia contratado João
Paulo Pinto, ex-ABC, numa acção que os dirigentes bracarenses condenaram, por ter ocorrido
antes do fim do campeonato e
havia para disputar jogos entre
bracarenses e “leões”.
Para a mesma posiçao de lateral direito, seguindo já orientações do treinador espanhol Javier Zupo Equisoian, o Sporting
acaba de contratar Samvel Aslanyan, um russo de 29 anos. O canhoto de 1,90 metros e 91 quilos, venceu cinco campeonatos

camisola 17
Posição:
Lateral-direito.
Data de nascimento:
20 de Agosto de 1983.
Altura: 1,87 m.
Peso: 88 kg.
Clubes anteriores:
Alto do Moinho,
Belenenses, FC Porto e
Sporting.
Títulos: cinco vezes
campeão nacional
pelo FC Porto.
da Rússia, três taças, participou
na Final Four EHF 2009/10 e
alinhou sábado, tendo marcado
três golos, na partida, referente à
18.ª jornada, que o Sporting, em
casa, perdeu diante do Madeira
SAD, por 28-29.
Esta derrota dos leões diante
dos insulares, a par dos triunfos
do FC Porto no recinto do Benfica e do ABC/UMinho na recepção ao SC Horta, coloca em
igualdade pontual Sporting,
Benfica e ABC/UMinho.
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Um em cada dez jovens
praticantes de desporto
foi vítima de bullying
ESTUDO Um em cada dez jovens praticantes de desporto já
foi vítima de bullying, enquanto
dois por cento sofrem de agressões persistentes, principalmente no balneário, revela um
estudo da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa. A investigação pretendeu «identificar se
existiam estes comportamentos antissociais no contexto de

formação desportiva em modalidade individuais, colectivas
e de combate», disse o professor catedrático na FMH Carlos
Neto, orientador do estudo que
envolveu 1.458 atletas (todos
rapazes) dos escalões de formação (juvenis, juniores, cadetes) praticantes de nove modalidades: ginástica, atletismo, natação, futebol, rugby, andebol,
voleibol, judo e luta.|
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Um em cada dez jovens
praticantes de desporto
foi vítima de bullying
ESTUDO Um em cada dez jovens praticantes de desporto já
foi vítima de bullying, enquanto
dois por cento sofrem de agressões persistentes, principalmente no balneário, revela um
estudo da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa. A investigação pretendeu «identificar se
existiam estes comportamentos antissociais no contexto de

formação desportiva em modalidade individuais, colectivas
e de combate», disse o professor catedrático na FMH Carlos
Neto, orientador do estudo que
envolveu 1.458 atletas (todos
rapazes) dos escalões de formação (juvenis, juniores, cadetes) praticantes de nove modalidades: ginástica, atletismo, natação, futebol, rugby, andebol,
voleibol, judo e luta.|
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Na TV
SPOR1TV2
01h00 - Basquetebol: NBA
(Chicago x Golden State)
SPORTTV3
19h00 - Andebol: Europeu
(Espanha x Suécia)
EUROSPORT
9h45 - Ténis
(Open da Austrália)
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Challenge CUP: Oitavos de final

ABC faz dois jogos
no Flávio Sá Leite
O ABC vai disputar no Pavilhão Flávio Sá Leite
os dois jogos com o HC Kehra, da Estónia, para
a Challenge Cup. O primeiro disputa-se no dia
13 de fevereiro e o segundo no dia 14.
Entretanto, o reforço Pedro Spínola (ex-Sporting) já treinou ontem com o plantel do ABC,
tendo afirmado que este era o clube que procurava para este momento da carreira.
Com 32 anos e depois de rescindir contrato
com o Sporting CP, Pedro Spínola afirmou que o
ABC tem um passado que fala por ele próprio, é
uma equipa vencedora» e o objetivo é «fazer melhor do que no ano passado, ganhar a Taça Challenge, ir ao final do campeonato e decidir o jogo».
Pedro Spínola deverá estrear-se já no próximo fim-de-semana diante do ISMAI. «É mais um
jogo para vencer. Para mim é sempre jogar para
ganhar e este é mais um jogo. Agora é o ISMAI
e depois os outros todos que vierem é sempre
jogar para ganhar. Tanto em casa como fora temos que mostrar a nossa força», afirmou o atleta.
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MACEDÓMA
SALVA POR
111 SEGUNDO
1114•1313179TOPIIRRO

Um golo no último segundo
permitiu à Macedónia empatara partida frente à Sérvia, resultado que lhe deu acesso à
fase seguinte do campeonato
da Europa de andebol em detrimento do adversário. Ainda
neste grupo, a Polónia, país
anfitrião, concluiu a poule invicta, após derrotar a campeã
em título, a França, num jogo
em que os gauleses contestaram a arbitragem, acusando-a
de caseirismo. No Grupo B, a
notade sensação foi dada pela
eliminação da Islánclia, que se
viu afastada por ter pior goal
average que a Bielorrússia,
após sofrer uma derrota pesada com a Croácia.
RESULTADOS

E CLASSIFICAÇÃO
Rti150 A
Inicad5155.5infill
Frini»Pakkila
1VE

1. Pokrria
2 França
3 Mac ecidnia
4. Sérvia

33
• 66-49 6
1 53-51 4
32
3 - 1 2 73-81 1
3 - 1 2 81-92 1

Bielorróista-Noruega

Croácia- Islindia
t C:reide
lioniega

1 Bielorrússla
4. blinda

2743
2541
1514 P

2249
3725

JVED11-5 P
3 2 - 1 45433 4
3 2 - 1 88-84 4
3 1 - 2 87-94 2
3 1 - 2 92-101 2
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Pedro Spínola chegou ontem a Braga, assinou pelo clube minhoto, treinou às ordens
e a seguir falou a O JOGO, garantindo estar pronto a lutar por títulos
Resende
de Carlos

"Vim para o ABC porque
precisava de ser feliz"

fril
Títulos: Spinola tem cinco campeonatos, uma I
Taça da Liga, uma Supertaça e uma Taça Presidente
Pedro Spínola assinou, treinou e falou a O JOGO já com a camisola que vai usar até ao final da temporada
Aos 32 anos, o lateraldireito assumiu ontem
uma nova fase da carreira,
tendo assinado até ao final
da temporada peloABC,
clube que considera "um
grande"
=GUIMARÃES

••• "Fui muito bem recebido, não tenho razões de queixa de nada nem de ninguém,
fui mesmo extremamente
bem recebido aqui no ABC",
disse Pedro Spínola, ontem,
minutos após ter feito o primeiro treino como jogador
dos minhotos. Antes, pouco
depois de ter chegado a Braga,
assinou o contrato que o ligará
à formação amarela até ao final da temporada. "É um projeto que me agrada, o ABC é
uma equipaque luta pelo campeonato, que luta por todas as
competições em que entra e,
até pela história do andebol
em Portugal, é muito difícil dizer não ao ABC. Além disso,
vim para oABC porque precisava de ser feliz demovo", ad-

mitiu o lateral-direito.
Pedro Spínola, que começou
a jogar no Alto Moinho, passou cinco épocas no Belenenses (ganhou uma Taça da Liga
e urna Taça Presidente da República), outras tantas no FC
Porto (cinco campeonatos nacionais euma Supertaça) e esteve no último ano e meio no
Sporting, rescindiu amigavelmente na semana passada.
"Tinha contrato, mas não estava muito feliz e então achei
que o mais indicado para mim
era sair", recordou sobre a passagem pelos leões.
"Olho para o ABC como um
grande do andebol português,
não está abaixo dos três ditos
grandes, lutaaté aufira por todasas competições erem de ser
visto como é de facto, um grande clube", afirmou o canhoto,
insistindo: "Venho para oABC
para lutar por títulos. A d iferença do ABC para o Sporting
não é nenhuma, são duas equipas que lutam para conquistar
as competições em que estão
envolvidas."

"O ABC é uma
equipa qüe luta
por todas as
competições, ate
pela história do
andebol em
Portugal, é muito
difícil dizer que
não ao ABC"
"São maneiras
diferentes de estar,
estava habituado à
maneira de estar
num clube que
não teve
correspondência
no outro"
Pedro Sptnola
Jogador do ABC

Nesta nova etapa da carreira,
e depois de muitos anos como
adversário, Pedro Spinola vai
sentir de forma diferente o
público do ABC. "Neste momento existem dois pavil hões
em que se vive muito o andebol em Portugal, que é o do
ABC e o Dragão Caixa. São recintos que metemmuitagente e gente que conhece a modalidade. Neste caso, o Flavio
Sá Leite é um pavilhão míti-

co", referiu o internacional A
pomíguês, de 32 anos.
Apesar do total apego a este
novo projeto, Spínola ainda
pensa em jogar no estrangeiro. "Agora, estou concentrado
noABC,comquemtenho contrato até ao final da época, mas
claro que gostava de experimentar um campeonato lá
fora, viver essa possibilidade.
Com o tempo vamos ver o que
acontece", concluiu.

Spinola sem mágoas de Alvaiade
Lisboa/Porto; Porto/Lisboa; Lisboa/Braga. É este o
percurso de Pedro Spínola, que, após um ano e meio,
está de volta ao Norte do país. "Sou jogador profissional
e encaro estas coisas com naturalidade", reagiu. "Já fui
muito feliz aqui em cima e nunca descartei um regresso.
Esta estadia no Sporting foi a mais curta da minha
carreira, depois de cinco anos no Belenenses e mais
cinco no FC Porto", continuou o atleta, concluindo: "não
tenho mágoas, percebi que são apenas maneiras diferentes de estar, estava habituado à maneira de estar num
clube que não teve correspondência no outro."
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ANDEBOI,

Polónia vence
a França
Ei Apoiada por 15 mil entusiastas, a anfitriã Polónia cometeu ontem a proeza de vencer (31-25) a França na 33 e última jornada do Grupo A do Europeu. Os detentores do troféu,
campeões olímpicos e mtm (112N, perdiam (3-9) aos 10 minutos, com grande exibição do
guarda - redes Slawomir Szmal.
Os gauleses reagiram, mas 'pedras' como Karabatic, Narcisse
e Porte não marcaram mais de
quatro golos, esbarrando numa
defesa implacável. Do outro
lado, Bielecki (9), Syrpzak (6) e
Krajewski (6) faziam mossa. As
duas equipas passaram ao Grupo 1 da Main Round, assim
como a Macedónia, que empatou a 27 com a Sérvia.
No Grupo B, a Islândia ficou
de fora, ao perder (28 - 37) com a
Croácia, enquanto a Noruega
venceu a série, ao superar (29 27) a Bielorrússia, que também
passa à fase seguinte.
Hoje, destaque para os encontros Espanha-Suécia e Alemanha - Eslovénia (Grupo C), e
Dinamarca-Hungria e RússiaMontenegro (Grupo D). o

Página 9

A10

ID: 62739357

19-01-2016

Tiragem: 12000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,71 x 5,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

§andebol
Infantis

AC Vermoim em testes com o Xico Andebol
As equipas infantis masculina e feminina de andebol do Andebol Clube
de Vermoim visitaram domingo os vimaranenses do Xico Andebol em dois
encontros amigáveis englobados na estratégia de desenvolvimento dos escalões mais jovens do clube. Foi uma oportunidade de contacto com a competição para estas jovens formações e ainda para o trabalho dos jovens técnicos Mélanie Oliveira e Joao Ferreira também eles atletas da formação e
agora técnicos do Andebol ACV.
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São Bernardo mantém-se
na luta pelo topo
Êxito A formação aveirense somou novo triunfo, diante do Porto B, mostrando
estofo de campeão. Os lugares de pódio continuam ao alcance
SÃO BERNARDO

34

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos (2), Ulisses
Ribeiro (5), Tiago Portas (4), Rafael
Marques (5), Leandro Rodrigues (3) e
Daan Garcia (2) - sete inicial - Rui Silva;
João Esteves (2), Hélder Carlos (2), Augusto Pereira (4), Jorge Justino (1),
Diogo Taboada (2), Sérgio Gouveia (2),
João Oliveira e João Mieiro.

FC PORTO B,

32

Treinador: Tiago Gama.
Alejandro Carrera; Bruno Landim (1),
Rui Ferreira (11), Ruben Ribeiro (9),
Leonel Fernandes (1), Eduardo Mendonça (5) e Tomás Barbosa - sete inicial
- David Sousa, Alexandre Moreira,
Miguel Salgado (1), Gonçalo Ferreira
(1), Diogo Coelho e José Gomes (3).

Pavilhão da Aldeia Desportiva de São Bernardo. Assistência: cerca de 100 espectadores.Árbitros: Rui Almeida e António Oliveira. Ao intervalo: 14-14.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Sérgio Loureiro
O São Bernardo repetiu o triunfo averbado na jornada inaugural, frente à formação B do
FC Porto, mas ao contrário desse primeiro “round”, onde obteve uma vantagem de seis go-

los (34-40), no Dragão Caixa, a
turma orientada por Ulisses Pereira experimentou mais dificuldades como atesta o resultado final (34-32). A equipa
aveirense iniciou a partida
com uma toada forte, arrojada
e com uma linha defensiva
concentrada, sem dar abertura às entradas do opositor.
Não por isso de estranhar que,

num ápice, chegasse a uma
vantagem de cinco golos (7-2),
que obrigou Tiago Gama a parar o cronómetro quando estavam jogados apenas 7m44s.
A reacção portista, ainda assim, demorou a surgir. Muito
por culpa de um João Pinho
que “enchia” a baliza. Rui Ferreira, do lado contrário, mantinha a sua equipa em jogo,
com remates de primeira linha
que permitiram a tal reacção a
partir dos 12-7.
Paulatinamente, o FC Porto
B encurtou distâncias, Ulisses
Pereira sentiu isso e parou,
também ele, o jogo (12-12). O
equilíbrio estava reposto e, assim, se manteve até ao intervalo (14-14).
Tal como no início, o São
Bernardo fez dois golos de en-

trada (16-14), mas seria o FC
Porto B a mostrar mais atitude
e, ao minuto 36, chegaria mesmo à liderança (16-17). Motivos:
perdas de bola do São Bernardo, em situações de contra-ataque, e a entrada de David Sousa para a baliza portista.
A toada manteve-se durante
largos períodos, mas o São
Bernardo soube tirar proveito
das exclusões, por dois minutos, de José Gomes e Eduardo
Mendonça. Recuperada a frente no marcador, a margem de
dois golos foi quase sempre
uma constante que nem o desconto de tempo de Tiago Gama, aos 52m42s (29-27) foi capaz de anular.
Num jogo com arbitragem
positiva, vitória justa da melhor
equipa, que fica com a moral

Rafael Marques acertou cinco vezes na baliza portista

em alta para o jogo grande de
amanhã, também em São Bernardo, diante da Académica de

São Mamede, actual terceira
classificada, a partir das 21.30
horas. |
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Ricardo Fonseca e Duarte Gomes em pleno treino dos árbitros no Europeu.

Madeirenses em estreia
no Europeu de andebol
A dupla internacional madeirense
Duarte Santos e Ricardo Fonseca
estreou-se ontem no Campeonato
da Eurpa de andebol masculino
que se está a disputar em Gdansk,
na Polónia.
Os árbitros madeirenses foram
nomeados para apitar o jogo Dinamarca-Montenegro, relativo à segunda jornada do grupo D, e que se
jogou ao início de ontem.
Duarte e Ricardo fizeram assim
a sua estreia no Europeu, onde ambicionam ir o mais longe possível,

quiçá serem escolhidos para apitar
a final do campeonato que se disputa no dia 31 de Janeiro.
Marítimo vence Boavista

Ainda no andebol, de referir que o
título do artigo publicado ontem na
nossa edição "Marítimo perde no
andebol" não corresponde à verdade, tal como é referido ao longo de
todo o texto, uma vez que os verde-rubros venceram o Boavista por
23-20. Ao clube e aos nossos leitores as nossas desculpas.
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ANDEBOL
Árbitros madeirenses Duarte
Santos e Ricardo Fonseca no
Europeu de seniores masculinos, na Polónia.
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ANDEBOL

JUNIORES DA
DIDÁXIS GOLEIAM
Na passada sexta-feira, as juniores receberam o ABC/
Manabola e venceram de forma concludente. Ao intervalo
venciam por 23-4 e, na segunda parte, apesar de estarem
em campo as atletas mais jovens, o resultado continuou a
avolumar-se até a uns números pouco habituais (47-8).
Num fim de semana de jornada dupla, a AA Didáxis também defrontou a Juventude do Mar, no entanto o jogo
não se pôde realizar devido às condições do piso.
Já as iniciadas disputaram o dérbi famalicense com o AC
Vermoim (foto) e venceram por 23-18. Foi um jogo bem
disputado e com constante equilíbrio no marcador. Com
esta vitória, a AA Didáxis ocupa o 1º lugar da tabela classificativa com mais 1 ponto que a Juventude do Mar, que
no entanto tem menos 1 jogo disputado.
A equipa de juvenis recebeu o Maiastars e perdeu, por
24-15. A AA Didáxis segue no segundo lugar, o que lhe
permite o apuramento para a fase nacional da prova.

Página 14

