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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho desloca-se dia
7 de Fevereiro a Fafe para de-
frontar a equipa local, em jogo
dos oitavos-de-final da Taça de

Portugal de andebol. 
O treinador da equipa braca-

rense, Carlos Resende, frisou
ontem aos jornalistas que vai ser
um face a face com um clube
com quem esta época o
ABC/UMinho já disputou vários

encontros amigáveis de prepara-
ção e cujo treinador é seu colega
na universidade. Por outro lado,
destacou a vantagem de se tratar
de uma deslocação curta, numa
fase da época em que o calendá-
rio se torna mais intenso.

Dia 7 de Fevereiro

Deslocação para a Taça a Fafe tem 
a vantagem de o ser viagem curta
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Temos potencial suficiente para
ganhar ao Porto. A nossa equipa
está completa e encontramo-nos
num momento de forma interes-
sante” — disse ontem Carlos
Resende, em conferência de im-
prensa para antevisão ao encon-
tro da 16.ª jornada do campeona-
to nacional Andebol 1 em que o
ABC/UMinho visita, hoje pelas
18.30, o líder isolado.

A equipa bracarense entra em
jogo a ocupar o quarto lugar,
com 40 pontos, enquanto os por-
tistas lideram, com 45 pontos,
contando só por vitórias os 15
jogos disputados. Um triunfo no
Dragão Caixa dá aos minhotos o
segundo lugar. 

O treinador dos academistas
reconhece que “vai ser um jogo
difícil, para nós como para eles”.

Enunciando argumentos que
podem pesar a favor
doABC/UMinho, Resende lem-
brou que na primeira volta, em
Braga, “fizemos talvez o nosso
pior jogo”, o que explica porque
a equipa bracarense apresentou-
se privada de vários elementos
que já estão em condições de dar
o seu melhor — Hugo Rocha,
Ricardo Pesqueira e Nuno Rebe-
lo, a que se junta agora o reforço
de Inverno, Gabriel Teca. 

O pivot, que acaba de chegar
de Angola, tendo ainda só um
jogo disputado pelos academis-
tas, em Aveiro, que ditou a vitó-
ria sobre o S. Bernardo para a
Taça de Portugal, segundo Car-
los Resende “não está ainda no
seu melhor”, mas no Porto já

“vai dar o seu contributo para a
equipa”.

Questionado sobre o favoritis-
mo do FC Porto, tendo em conta
o seu registo invicto nos 15 jo-
gos disputados neste campeona-
to, Carlos Resende elogiou o de-
sempenho da equipa azul e
branca. Mas acentuou que o
ABC já reúne condições para
poder vencer.

Hugo Rocha, que esteve fora
de competição mas tem vindo a
recuperar o seu nível, ao antever
a deslocação de hoje ao Dragão
Caixa, salientou que “ficar na
história deste campeonato não se
resume em ganhar ao Porto”.

O lateral da equipa bracarense
destacou a “qualidade” que se
exige nesta fase do campeonato,
“em que quase tudo se decide e
temos de fazer dois jogos por se-
mana, ao sábado e à quarta”.

Fazendo às contas, um triunfo
dos dragões permitiria ao líder
dilatar a vantagem em relação ao
Sporting que, com 16 jogos dis-
putados, soma 42 pontos e ao
terceiro, Benfica, que, em 16 jo-
gos, tem 41 pontos.

Uma vitória dos bracarenses
levaria o ABC/UMinho a supe-
rar Sporting e Benfica e a alcan-
çar o segundo lugar, com 43
pontos.

ABC/UMinho visita FC Porto:
“temos potencial para ganhar”
HOJE ÀS 18.30, o ABC/UMinho, quarto, visita o FC Porto, líder isolado 
que conta por triunfos as quinze jornadas já disputadas. Carlos Resende, 
o treinador dos bracarenses, diz acreditar na vitória.

ROSA SANTOS

Hugo Rocha, lateral do ABC/UMinho e treinador Carlos Resende, ontem, na antevisão
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Avelino Conceição

A Artística de Avanca, depois
de ter descida à 2.ª Divisão Na-
cional, desde do início da épo -
ca que mostrou ambição, apre-
sentando como grande objec-
tivo o regresso à Divisão A1 do
Andebol nacional. E cedo foi
construindo o sonho de que é
possível regressar ao convívio
dos “grandes”, a começar pela
contratação do técnico Carlos
Martingo, que desde logo as-
sumiu a candidatura.

Com uma primeira volta pra -
ticamente imaculada, a equipa
avancanense apenas não ven-
ceu por duas vezes - derrota à
segunda jornada em casa do
São Bernardo, por um golo, e
empate em São João da Ma-
deira, frente à Sanjoanense, o
que lhe permite estar no co-
mando da Zona Norte.

Muito exigente com os seus
pupilos, Carlos Martingo, que
no último fim-de-semana le-
vou a equipa aos oitavos-de-
final da Taça de Portugal, onde
vai defrontar o FC Porto, diz o
balanço nesta primeira volta “é

extremamente positivo”, uma
vez que “atingimos a meta que
planeamos no início da época”,
embora assumindo que, em al-
guns jogos, “não tenhamos
feito grandes exibições”.

O técnico considera que, glo-
balmente, “a equipa atingiu
bons níveis” e acredita que “é
possível continuar na senda dos
bons resultados e manter esta
posição”. Para Carlos Martingo,
a sua equipa “tem uma grande
margem de crescimento, o que
nos dá algumas garantias”. Con-
tudo, o líder do grupo avanca-
nense avisa que a Artística “não
está sozinho nesta caminhada”
e, pelo que viu na primeira fase
do campeonato, considera que
“há outras equipas que também
têm uma palavra a dizer”.

Hoje há “derby” em Avanca
Uma dessas equipas é a do

São Bernar do, que hoje (21 ho-
ras) visita Avanca, para dispu-
tar o jogo em atraso da jornada
15 do campeonato, onde “tere-
mos a oportunidade de corrigir
o resultado da primeira volta”,
perspectiva o treinador, lem-
brando que, no jo go da pri-
meira volta, “a equipa ainda es-
tava a assimilar alguns proces-

sos de jogo”. Carlos Mar tingo
garante que, actualmente, “te-
mos todas as possibilidades de
fazer um bom jogo e vencer”,
apelando à presença dos adep-
tos no apoio à sua equipa. |

Artística mantém
sonho do regresso
à Primeira Divisão
Balanço A equipa de Avanca fechou a primeira volta no
comando da Zona Norte. Com apenas uma derrota e um
empate está no bom caminho para a promoção

Ricardo Mourão, jovem esguio
e com “faro” de baliza, fez prati-
camente toda a sua carreira de
jogador ao serviço do FC Porto.
Actualmente com 19anos, cum-
pre a segunda época ao serviço
da Artística de Avanca, sendo o
rei dos marcadores (87 golos)
do Campeonato da 2.ª Divisão
Nacional.

Com cerca de 50 internacio-
nalizações, este jogador que es-
teve já este ano ao serviço da se-
lecção nacional de Sub/20, a dis-
putar o apuramento para o Mun -
dial do Brasil, jogando dois jo-
gos em Espanha, que garantem
ainda mais experiência na sua
curta carreira, e agora Ricar do
Mourão revela como está a cor -
rer a sua passagem por Avanca.

Diário de Aveiro: A época
está correr dentro das ex-
pectativas?
Ricardo Mourão: “Estamos
dentro daquilo a que nos pro-
pusemos fazer no início da
época. Subir é a grande meta”.

Como caracterizas a tua ada -
p tação ao plantel e ao clube?
“Está a ser muito gratificante,
As pessoas daqui são muito
acolhedoras é muito bom para
crescermos cada vez mais e ser-
mos mais fortes, trabalhan do
muito todos os dias para atingir
as metas”.

Ser o melhor marcador da

equipa para um jovem, deve-
se a quê?
Deve-se essencialmente à pre-
paração que fiz na pré-época,
mas ao muito trabalho no dia-
a-dia e em termos mental em
todos os jogos. Levo muito a
serio tudo aquilo que faço”.

Quais são os teus objectivos
para o futuro?
“A curto prazo ajudar a Artística
a subir à Divisão A1, jogando o
máximo de tempo possível, De-
pois, sonho jogar na Primeira
Divisão e, se possível, num
‘gran de’. Quero ser profissional
de Andebol, mas nunca vou
por de parte os estudos, pois
estou na Faculdade de Enge-
nharia do Porto e quero ser En-

genheiro Civil”.

E na Selecção
Nacional?

“Neste momento já
tenho 50 internacio-

nalizações. Tenho feito parte
dos trabalhos nos últimos três
anos, o que tem sido muito gra-
tificante, pois crescemos mui to
com os jogos internacionais.
Dando continuidade a estas
chamadas, aspiro a representar
a selecção nacional sénior”.

Como perspectivas o jogo de
amanhã [hoje] diante do São
Bernardo, a única equipa que
derrotou a Artística?
“Acho que o primeiro jogo foi
numa fase ainda de algum
acer to da nossa equipa. Agora
estamos bastante moralizados
e penso que somos mais for-
tes do que eles. Acreditamos
que podemos vencer e espero

que o público
venha ao pavi-

lhão por que a
equi pa pre-

cisa do apoio
de todos nesta
ca mi nha da até

bom por -
to”.AC

Jovem Ricardo Mourão
é o “rei” dos marcadores

Artística de Avanca tem mostrado qualidade e hoje recebe o São Bernardo

Andebol
2.ª Divisão Nacional

ARQUIVO
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Artística de Avanca lidera
a 2.ª Divisão e continua
a sonhar com a subida
Andebol | P27
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ABC assume desafio
de vencer os “invictos” 

O técnico Carlos Resende e o lateral esquerdo Hugo Costa acreditam que o ABC pode derrotar os invictos na invicta

FRANCISCO DE ASSIS

A equipa do ABC/UMi-
nho defronta o FC Porto 
hoje à tarde, [18h30]noite 
na cidade invicta. Naque-
le que é  indiscutivelmen-
te o jogo da jornada, en-
tre o primeiro e o segundo 
classificados, os bracaren-
ses assumiram um desafio 
extra, que passa por ven-
cer o hexacampeão nacio-
nal e ainda invicto neste 
campeonato. Na antevisão 
da partida, tanto o técnico 
do ABC como Hugo Rocha 
não escondem que se 
trata de uma ta-
refa complica-
da, mas não 
impossível.

E Carlos 
Resende ex-
plicou por-
que: «houve al-
turas em que po-
deria dizer que era preci-
so que o FC Porto não esti-
vesse num dia bom e que o 
ABC estivesse num dia ex-
celente. Basta que o ABC 
esteja ao seu melhor nível 
para ser o suficiente para 
conseguir a vitória», disse.

E o técnico acrescenta 
outros argumentos que  o 

faz acreditar num triunfo. 
«Contamos que o Gabriel 
Teca seja uma mais-valia, 
assim como contamos que 
Hugo Rocha, Ricardo Pes-
queira e Nuno Rebelo se-
jam mais-valias, uma vez 
que não jogaram contra 
o FC Porto na primei-
ra volta. Ou seja, o ABC 
vai contar com mais qua-
tro jogadores em compa-
ração com o jogo no Sá 
Leite», afirmou.

Bom momento e mais 
jogadores dão alento 

O facto de ter perdido 
apenas por três golos 

de diferença no pri-
meiro jogo no Sá 
Leite, mesmo não 
estando em boa 
forma e em in-

ferioridade deixa 
esperanças ao ABC.

«Reconheço que te-
mos espaço para melho-
rar aquilo que fizemos 
menos bem no primeiro 
jogo. Estivemos a anali-
sar o jogo  e verificamos 
que foi talvez o nosso pior 
jogo, numa altura da épo-
ca em que estávamos in-
feriorizados pelo número 
de jogadores disponíveis 

e em posições específi-
cas. E mesmo assim per-
demos por três. Agora a 
nossa equipa está comple-
ta, num momento de for-
ma bastante interessante 
e vamos procurar retifi-
car o resultado».

Agora é que vai doer
Por seu turno, Hugo 

Rocha, também mos-
tra-se confiante numa 
boa prestação do ABC. 

«Ficar na história do 
campeonato não se re-
sume a ganhar ao Porto. 
A marca que queremos 
deixar vincada é poder 
lutar com estas equipas, 
como penso que temos 
feito nos últimos anos, 
em que temos chamado 
a nós a responsabilida-
de e a qualidade do jogo. 
Vamos ter muitos obstá-
culos, queremos derrubá-
-los todos e o primeiro é 
o FC Porto», disse o la-
teral esquerdo do ABC.

Aliás, o atleta en-
tende que agora é que 
vai doer. «Sem menos-
prezar o que está para 
trás, agora é que se 
vai começar a decidir, 
com jogos importantes 

FRANCISCO DE ASSIS

Hoje, Car-
los Resen-de quer retificar «o pior jogo da época» do ABC, frente ao FC Porto no Sá 

Leite

JOGO COM O FC PORTO HOJE ÀS 18H30 NA INVICTA 

duas vezes por sema-
na», lembrou.
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O Sporting, detentor do tro-
féu, tem uma deslocação marcada 
para os Açores para defrontar o 
Sporting da Horta, em encontro 
dos oitavos de final da Taça de 
Portugal de andebol masculino, 
ditou ontem o sorteio.

Além deste embate, os oitavos 
de final da Taça, agendados para 
7 de Fevereiro, ditaram outro 
confronto entre equipas da pri-
meira divisão, com o Benfica a 

receber o Belenenses, enquanto 
o FC Porto, campeão nacional, 
desloca-se a casa do Avanca, do 
campeonato nacional da segunda 
divisão.

Entretanto, a ‘Final Four’ da 
prova está já marcada para o fim 
de semana de 28 e 29 de Março, 
em Loulé, e será disputada pelos 
quatro conjuntos que sairem 
vencedores dos quartos de final, 
agendados para 28 de Fevereiro.

Andebol: Sporting da Horta 
defronta Sporting nos 
‘oitavos’ da Taça de Portugal
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Cumprida a 3.ª jornada do Campeo-

nato do Mundo de andebol, nos gru-

pos A e B, que jogam a par, perma-

necem 100% vitoriosas as selecções 

do anfi trião Qatar, Espanha, Croácia 

e Macedónia. Nos grupos C e D, que 

ontem cumpriram a terceira ronda 

da competição, apenas a Suécia man-

teve esse estatuto. A selecção escan-

dinava, quatro vezes campeã mun-

dial de andebol — a última das quais 

em 1999 — bateu a Argélia, campeã 

africana em título (27-19), e já garan-

tiu o acesso à próxima fase.

A selecção orientada pela dupla 

Ola Lindgren e Staff an Olsson este-

ve sempre na frente do marcador 

e, ao intervalo, ameaçava a goleada 

(15-6). Jonas Källman foi o jogador 

em evidência no ataque sueco, com 

seis golos. A Suécia obteve a terceira 

vitória em outras tantas partidas no 

Grupo C do Mundial graças a uma 

melhoria drástica da efi cácia atacan-

te. Marcou 27 golos em 39 remates 

(69,2%), muito melhor do que nos 

encontros anteriores: 61,5% contra a 

Islândia e 51,2% frente à Rep. Checa. 

A selecção sueca detém também o 

melhor registo defensivo do torneio, 

com apenas 57 golos concedidos.

A Suécia lidera o Grupo C de forma 

isolada, graças ao empate da França 

diante da Islândia (26-26). Os islande-

ses estavam na frente do marcador ao 

intervalo, mas chegaram aos instan-

tes fi nais da partida em desvantagem 

e só garantiram o empate com golos 

de Ásgeir Örn Hallgrímsson e Róbert 

Gunnarsson. No outro jogo do agru-

pamento, o Egipto impôs a terceira 

derrota à República Checa (27-24).

O equilíbrio tem sido a nota domi-

nante no Grupo D, onde a líder Ale-

manha foi travada pela Dinamarca 

(30-30). Steff en Weinhold foi o mais 

concretizador na equipa alemã, com 

oito golos, mas o encontro estava 

destinado ao empate, que já era o 

resultado ao intervalo (16-16). Os di-

namarqueses têm menos um ponto 

do que a Alemanha e seguem a par da 

Polónia, que ganhou à Rússia (26-25) 

com contribuição valiosa de Andrzej 

Rojewski (seis golos). A Argentina ba-

teu a Arábia Saudita pela diferença 

mais dilatada do dia (32-20).

Suécia 
mantém-se 
invencível 
no Mundial

Andebol
Tiago Pimentel

Escandinavos obtiveram 
terceiro triunfo em outros 
tantos jogos ao bater a 
Argélia (27-19) e já têm lugar 
na próxima fase do torneio
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A17ABC/UMinho desloca-se a Fafe para a Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-01-2015

Meio: Braga TV Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8d306ac8

 
O ABC/UMinho vai defrontar o A.C. Fafe para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, depois de ter
deixado o São Bernardo pelo caminho.
 
 O sorteio ditou assim mais um dérbi no mundo do andebol marcado para o dia 7 de Fevereiro.
 
 28 e 29 de Março será então disputada a final four em Loulé.
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A18Salão Nobre dos Paços do Concelho acolhe Sessão de Apresentação Oficial do Europeu
Universitário de Andebol 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-01-2015

Meio: Braga TV Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8d306ac5

 
Após o sucesso que foi a 22ª edição do Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014,
organizada pela Universidade do Minho (UMinho) em cooperação com a Associação Académica da
Universidade do Minho (AAUM), em 2015 as duas instituições vão estar novamente na organização do
Europeu Universitário de Andebol 2015 que terá como palco a Cidade de Braga.
 
 Quando estamos a cerca de seis meses do Campeonato e com a preparação a correr a bom ritmo, é
chegado o momento da Apresentação Oficial do Europeu à cidade e ao público em geral, ao mesmo
tempo será apresentado o site que vai servir de base informativa do evento. Esta decorrerá no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, amanhã, dia 21, pelas 15h00, contando com a presença do Vice-reitor
da UMinho, José Mendes, do Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, do Administrador dos
Serviços de Ação Social da UMinho, Carlos Silva, do Vice-presidente da Federação Académica do
Desporto Universitário, Pedro Sanches e do Presidente da AAUM e Presidente do Comité Organizador,
Carlos Videira, que se fará acompanhar dos elementos da mesma comissão.
 
 O Europeu Universitário de Andebol Masculino e Feminino 2015, que decorrerá em Braga, de 2 a 9 de
Agosto, é uma organização atribuída pela Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA) à
Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) em parceria com a Universidade do Minho
(UMinho) e com a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), a qual prevê a
envolvência de cerca de 500 participantes, cerca de 250 pessoas entre staff e voluntários e serão
realizados cerca de 80 jogos, tendo como palcos previsto para a competição, os Pavilhões da UMinho,
Lamaçães, André Soares e Sá Leite.
 
 Esta será a 8ª edição do evento, depois de em 2014 a equipa da Universidade do Minho se ter
sagrado pela terceira vez campeã europeia, em Roterdão (Holanda). A jogar em casa a UMinho vai
certamente lutar para voltar a erguer o "ceptro" de campeã europeia e alcançar o seu quarto título.
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A19EUROPEU UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL APRESENTADO AMANHÃ
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-01-2015

Meio:
Canal Superior TV - Canal

Superior Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7f836303

 
Esta quarta-feira é apresentado oficialmente o Europeu Universitário de Andebol que a academia
minhota acolhe, em Braga, este verão.
 
 Depois da organização do Mundial Universitário de Andebol, em 2014, a Universidade do Minho
prepara-se para o Europeu Universitário da modalidade, que vai acontecer em Braga de 2 a 9 de
agosto. O evento é apresentado ao público esta quarta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
pelas 15 horas. Na cerimónia vai ser lançado o site do evento.
 
 Recorde-se que a equipa da Associação Académica da Universidade do Minho, responsável pela
organização em parceria com a UM, é a campeã europeia masculina em título. Em 2014 conquistou o
seu terceiro título na competição, na Holanda. O ano foi, aliás, de grande celebração no andebol
universitário português, com a seleção nacional da modalidade a conquistar o seu primeiro título em
Guimarães.
 
 Para o europeu de agosto próximo, a organização estima a participação de 500 pessoas, entre
atletas, staff e voluntários. O Europeu Universitário de Andebol tem quadro masculino e feminino. O
calendário prevê cerca de 80 jogos, os quais vão ter lugar nos pavilhões da Universidade do Minho,
Lamaçães, André Soares e Flávio Sá Leite.
 
 Revê aqui a reportagem  No Andebol Universitário, Portugal é Rei .
 
 20/01/2015 15:32
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Andebol 

ABC/UMinho defronta A.C. Fafe nos 
oitavos-de-final da Taça de Portugal

Depois de ter ultrapassado o São Bernado, a equipa bracarense do
ABC/UMinho vai medir forças com o AC Fafe nos oitavos-de-final da Taça
de Portugal de andebol. O sorteio realizado ontem ditou, assim, um dér-
bi minhoto a animar a próxima eliminatória da prova rainha em seniores
masculinos, que está marcada para o dia 7 de Fevereiro. 
O sorteio ditou os seguintes jogos nos oitavos:
AC Fafe - ABC/UMinho;  Maia-Ismai - CD Marienses
Águas Santas - CDE Camões; Benfica - Belenenses
AA Avanca - FC Porto; GC Santo Tirso - Vitória FC
ACR Zona Azul - S. Mamede; SC Horta - Sporting 
Entretanto, já está também definida a data e local da final four da Taça de
Portugal de andebol. Vai ser em Loulé, dias 28 e 29 de Março.

§modalidades

DR

Equipa do ABC/UMinho vai visitar o Fafe para a Taça de Portugal
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  Corte: 1 de 2ID: 57561536 20-01-2015

SORTEIO A equipa da Artís-
tica de Avanca vai receber o FC
Porto nos oitavos-de-final da
Taça de Portugal de Seniores
Masculinos, em Andebol, ditou
o sorteio realizado ontem, ao
final da tarde, na sede da Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal. Recorde-se que a forma-
ção orientada por Carlos Mar-
tingo, a única formação da re-
gião ainda em prova, garantiu

o apuramento para esta elimi-
natória no passado sábado, ao
derrotar (23-22) o Arsenal De-
vesa, equipa também da II Di-
visão Nacional.

O técnico da Artística de
Avanca reagiu ontem ao sor-
teio dos 1/8 de final da com-
petição. “Sorteio é sorteio. Sa-
bíamos que havia a possibili-
dade de nos calhar uma equipa
da 1.ª Divisão, mas preferíamos
uma mais acessível para irmos
mais longe. Mas é com o FC
Porto que vamos ter que medir

forças, sabendo que iremos ter
muitas dificuldades contra o
campeão nacional. Vamos ten-
tar contrariar o seu favori-
tismo, apesar de não termos a
mesmas “armas”, mas a vinda
do FC Porto a Avanca é um
prémio para os adeptos, de
quem esperamos um grande
apoio”.

Benfica-Belenenses e Sp.
Horta-Sporting são os únicos
confrontos entre equipas do
campeonato de Andebol 1. Os
jogos dos oitavos de final estão

agendados para 7 de Fevereiro,
altura em que se vão conhecer
as equipas apuradas para a “Fi-
nal Four”, que se realiza a 28 e
29 de Março, em Loulé.AC

JOGOS
Taça de Portugal
Oitavos de Final
AC Fafe-ABC
ISMAI-Marienses
Águas Santas-Camões
Benfica-Belenenses
Artística Avanca-FC Porto
Santo Tirso-V. Setúbal
Zona Azul-Ac. S. Mamede
Sp. Horta-Sporting

Artística de Avanca recebe FC Porto
Andebol
Taça de Portugal
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Artística recebe FC Porto nos
1/8 final da Taça de Andebol  P26
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SANJOANENSE                            31

Treinador: Nuno Batista.
Hugo Terra; Fábio Cardoso, Ricardo
Pinho (10), Emanuel Silva (3), Bruno
Pinho (6), Eduardo Pereira (5) e Ricardo
Coutinho (2) - sete inicial - Mansores,
António Brandão Hélder Fonseca,
Hélder Santos, Eduardo Carneiro, Fabi-
anScheck, Pedro Amorim (1), Xavier
Costa e Rúben Silva (4).

ISMAI                                                  34

Treinador: Ricardo Costa.
Yusnier Girou; Rúben Sousa (2), André
Rei (2), João Ramos (2), Sérgio Caniço
(4), Pedro Maia (1) e Elias António (7) -
sete inicial - Rui Oliveira, Nuno Carval-
hais (1), Mário Silva, Tiago Silva, Sérgio
Martins (6), Miguel Leitão (2), Tiago Ma-
galhães e Miguel Pereira (7).

Pavilhão das Travessas, em São João
da Madeira.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: Francisco Leite e Porfírio
Tavares (A.A. Porto).
Oficiais de Mesa: Rui Fernandes e
Paula Jesus (A.A. Aveiro)
Ao intervalo: 17-15.

Avelino Conceição

Foi por pouco que a Sanjoa-
nense não fez história na Taça
de Portugal, no passado sábado,
num jogo em que esteve à beira
de eliminar a formação do IS-
MAI, equipa da Divisão A1. E os
maiatos, certamente, não esta-
riam à espera de encontrar tan-
tas dificuldades em São João da
Madeira, para ultrapassar um
conjunto que disputa a divisão
inferior, mas que, durante a
maior parte do tempo, esteve
em vantagem no marcador.

Entrando sem a pressão do

resultado, a equipa da casa foi
actuando com grande empe-
nho e, depois de algum equilí-
brio nos primeiros 15 minutos,
passou a comandar o jogo (9-
8). A garra demonstrada pelos
locais permitiu-lhes chegar ao
intervalo com dois golos de
avanço (17-15), diferença que se
justificava pela forte motivação
posta em campo pela equipa
de Nuno Batista.

Sonhando com a eliminação
da equipa de um escalão supe-
rior, a Sanjoanense, sempre
mui to apoiada por um público
entusiasta que apoia de forma
incondicional a modalidade, foi
acreditando que era possível
bater-se de igual para igual com
uma equipa mais forte. E assim
o ISMAI “esbarrou” quase sem-
pre na defesa aguerrida da for-

mação local, onde se destaca-
ram as actuações de Hugo Ter -
ra, que mostrou segurança en-
tre os postes da baliza, e de
Emanuel Silva, que deu muitas
“dores de cabeça” ao último re-
duto visitante.

Com o marcador a assinalar
igualdades constantes, começou
a “cheirar” a prolongamen to,
mas foram vários os factores
que decidiram a eliminatória a
favor dos maiatos: primeiro foi
Elias António, jogador experien -
te, a finalizar um rápido contra-
ataque; depois a expulsão a dois
minutos do fim de Bruno Pinho,
um dos locais mais certeiros nos
remate de lon ga distância, e por
fim uma decisão errada da dupla
de arbitragem, ao não sancionar
um livre de sete metros a favor
da Sanjoanense.

A três minutos do final, e com
o resultado em 29-31, a San-
joanense já não foi capaz de ir
buscar o jogo e contrariar um
adversário que soube gerir a
vantagem. Mas diga-se que,
por aquilo que fez diante do
ISMAI, merecia melhor sorte
nos dezasseis-avos-de-final da
competição. Numa equipa em
que todos trabalharam muito,
o des taque vai para Ricardo
Pinho, o melhor marcador do
en contro, Emanuel Silva e Hu -
go Terra. Já na formação maia -
ta, Elias António e o guardião
Yusnier Girou “desataram um
nó” bem complicado nesta
partida.

A dupla de arbitragem fez um
mau trabalho em termos disci-
plinares, com prejuízo para os
donos da casa. |

Sanjoanense esteve perto
de ser “tomba gigantes”
Inglório A equipa de São João da Madeira foi quase sempre superior ao ISMAI,
mas acabou por falhar a passagem aos oitavos-de-final nos últimos minutos

Andebol
Taça de Portugal

A Sanjoanense deu luta a uma formação da principal divisão do andebol português

D.R.
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ANDEBOL

ABC visita 
Fafe
na Taça

O ABC de Braga visita 
o AC Fafe nos oitavos de 
final da Taça de Portugal 
em andebol.

Das equipas que 
disputam o principal 
campeonato de ande-
bol, apenas quatro se 
encontram nesta ronda: 
Benfica-Belenenses e 
Horta-Sporting. O sor-
teio ditou os seguintes 
jogos, para os oitavos 
de final:

AC Fafe-ABC/UMinho, 
Maia-Ismai-Marienses;  
Águas Santas-Camões; 
Benfica-Belenenses; 
Avanca-FC Porto, Santo 
Tirso-Vitória FC; Zona 
Azul-S. Mamede e SC 
Horta-Sporting CP.

A final four disputa-
-se nos dias 28 e 29 
de março, em Loulé 
(Algarve).
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A25FC Porto vence Boa Hora e garante acesso aos oitavos-de-final da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-01-2015

Meio: Porto Canal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b454e6e2

 
FC Porto vence Boa Hora e garante acesso aos oitavos-de-final da Taça de Portugal O FC Porto venceu
este sábado no pavilhão do Boa Hora, em Lisboa, por 39-27, garantindo assim o acesso aos oitavos-
de-final da Taça de Portugal. FICHA DE JOGO BOA HORA-FC PORTO, 27-39 Taça de Portugal, 16-avos-
de-final 17 de Janeiro de 2015 Pavilhão Fernando Tavares, em Lisboa Árbitros: Gonçalo Santos e Luís
Cardoso BOA HORA: Denis Tiselta e Afonso Ruas (g.r.); André Bravo, Nuno Santos, Daniel Dias (2),
Henrique Gonçalves (1), Tiago Caetano (5), Hugo Carvalho (4), Rafal Kowalczyk, Bruno Chantre (1),
Ivan Dias (2), Sérgio Fonseca (2), Tiago Prata (1), Pedro Costa (2), Pedro Dias (4) e Miguel Barreiros
(3) Treinador: Luís Santana FC PORTO: Alfredo Quintana e Vasco Trindade (g.r.); Babo (2), Gilberto
Duarte (5), Edgar Landim, Yoel Morales (4), João Ferraz (2), Miguel Martins (3), Daymaro Salina (4),
Nuno Gonçalves (3), Ricardo Moreira (5), Hugo Santos (2), Nuno Roque (3), Miguel Alves (3) e Mick
Schubert (3) Treinador: Ljubomir Obradovic Ao intervalo: 14-21
 
 20-01-2015 17:06 |Porto Canal com fcporto.pt
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A26Suécia mantém-se invencível no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7a45d0e

 
Cumprida a terceira jornada do Campeonato do Mundo de andebol, nos grupos A e B, que jogam a
par, permanecem 100% vitoriosas as selecções do anfitrião Qatar, Espanha, Croácia e Macedónia. Nos
grupos C e D, que ontem cumpriram a terceira ronda da competição, apenas a Suécia manteve esse
estatuto. A selecção escandinava, quatro vezes campeã mundial de andebol - a última das quais em
1999 - bateu a Argélia, campeã africana em título (27-19), e já garantiu o acesso à próxima fase do
Mundial. A selecção orientada pela dupla Ola Lindgren e Staffan Olsson esteve sempre na frente do
marcador e, ao intervalo, ameaçava a goleada (15-6). Jonas Källman foi o jogador em evidência no
ataque sueco, com seis golos. A Suécia obteve a terceira vitória em outras tantas partidas no Grupo C
do Mundial graças a uma melhoria drástica da eficácia atacante. Marcou 27 golos em 39 remates
(69,2%), muito melhor do que nos encontros anteriores: 61,5% contra a Islândia e 51,2% frente à
República Checa. Cumprida a terceira jornada, a selecção sueca detém o melhor registo defensivo da
prova, com apenas 57 golos concedidos. A Suécia lidera o Grupo C de forma isolada, graças ao
empate da França diante da Islândia (26-26). Os islandeses estavam na frente do marcador ao
intervalo, mas chegaram aos instantes finais da partida em desvantagem e só garantiram o empate
com golos de Ásgeir Örn Hallgrímsson e Róbert Gunnarsson. No outro jogo do agrupamento, o Egipto
impôs a terceira derrota à República Checa (27-24). O equilíbrio tem sido a nota dominante no Grupo
D, onde a líder Alemanha foi travada pela Dinamarca (30-30). Steffen Weinhold foi o mais
concretizador na equipa alemã, com oito golos marcados, mas o encontro estava destinado ao
empate, que já era o resultado ao intervalo (16-16). Os dinamarqueses têm menos um ponto do que
a Alemanha e seguem a par da Polónia, que ganhou à Rússia (26-25) com contribuição valiosa de
Andrzej Rojewski (seis golos). A Argentina bateu a Arábia Saudita pela diferença mais dilatada do dia
(32-20).
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A27Póvoa Andebol de parabéns com "prenda" anunciada (vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-01-2015

Meio: Rádio Onda Viva Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f1c1bfac

 
Póvoa Andebol de parabéns com "prenda" anunciada (vídeo) Detalhes Visitas: 58 O Póvoa Andebol
soprou as velas do 12º aniversário com a boa nova de que a Câmara irá reforçar o apoio concedido ao
clube. O anúncio foi feito durante o jantar comemorativo que reuniu cerca de duas centenas de
pessoas ligadas à modalidade no pavilhão municipal. Com atletas dos cinco escalões em peso no
evento, também compareceram vários pais e outros familiares, que se juntaram a diretores e
treinadores da coletividade. Presente na festa e atento aos feitos do CAPV, o vice-presidente da
autarquia, Luís Diamantino, perspetivou para breve a celebração de um contrato de desenvolvimento
desportivo. O presidente José Oliveira Pereira apreciou essa revelação e lembrou que o Póvoa Andebol
movimenta mais de 100 jogadores. Com o lema 'Povoa Andebol: o meu clube e a minha cidade', a
aposta futura passa pela criação do escalão sénior e por manter o crescimento sustentado revelado
nos últimos anos, levando ao definitivo ressurgimento do andebol no concelho. As comemorações
incluíram várias homenagens a entidades locais e patrocinadores, eles que têm sido os grandes
sustentáculos da existência do Póvoa Andebol. O clube aproveitou ainda o momento para lançar uma
campanha de angariação de sócios. O presidente da Associação de Andebol do Porto, Paulo Pereira,
reconheceu o mérito do trabalho efetuado e destacou o elevado número de praticantes da modalidade
na Póvoa de Varzim. Esses jovens estiveram em ação no fim-de-semana, com quatro jogos em casa e
quase conseguiram o pleno. Os minis golearam o Gondomar (25x7), os infantis bateram o Boavista
(36x27), os juvenis derrotaram o Santana (39x24) e os juniores empataram com o Penafiel (25x25).
[embedded content]
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A28   
Sport TV4 - Síntese

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: Sport TV4 - Síntese

 
ID: 57579806

 
17-01-2015 09:26

A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=9bf2e19f

 
A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol.
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A29   
Sport TV5 - Notícias

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: Sport TV5 - Notícias

 
ID: 57580810

 
17-01-2015 07:54

A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=906f0386

 
A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol.
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A30   
Sport TV4 - Notícias

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Sport TV4 - Notícias

 
ID: 57579586

 
17-01-2015 06:56

A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=12a74920

 
A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol.
 
 

Página 30



A31   
Sport TV3 - Notícias

 	Duração: 00:00:39

 	OCS: Sport TV3 - Notícias

 
ID: 57578516

 
17-01-2015 05:55

A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=c56d8733

 
A Espanha venceu o Brasil no Mundial de Andebol.
 
 
 
Repetições: Sport TV3 - Notícias , 2015-01-17 20:42
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Faço um balanço positi-
vo. Lançámos novas ativida-
des, como o futsal de forma-
ção, judo e ginástica rítmi-
ca. Organizámos o ADREP 
CUP, torneios, três provas 
de BTT,  grande prémio de 
atletismo, ANIMADREP, 
festival do marisco, provas 
de cicloturismo, que têm 
tido um grande sucesso to-
dos os anos, tal como a Ca-
minhada Rota das Fontes da 
Freguesia da Palhaça, onde 
estiveram presentes mais de 
300 pessoas; duas peças de 
teatro “Frei Luís de Sousa” e 
“Sopa Juliana”. As Marchas 
Populares que, nos últimos 
três anos, tiveram um gran-
de sucesso, a dinamização 
do Grupo de Cantares 
Raízes da Nossa Terra, com 
uma ida ao Luxemburgo em 
2014. A Escola de Teatro não 
avançou porque não conse-

guimos arranjar participan-
tes. Na vertente desportiva, 
no atletismo, reforçámos a 
equipa feminina com seis 
atletas, continuámos na 
senda de campeões e vice-
campeões, tanto distritais, 
regionais e nacionais, com 
uma atleta, Márcia Cardo-
so, a representar a Seleção 
Nacional. No futsal, a equipa 
sénior conseguiu a subida à 
1.ª Divisão da AFA.

Quando entrei na ADREP, 
estava feita a sede social só 
com um salão e cave, onde 
funcionava a direção. Pis-
cina a necessitar de obras 
urgentes e balneários, que 
não tinha, e pavilhão com o 
mínimo de condições para 
a prática do andebol e futsal. 
Era isto que havia na Zona 
Desportiva. Ao longo des-
tes 13 anos, esta direção fez 
inúmeras obras [ver caixa], 
tendo gasto cerca de um mi-
lhão e 200 mil euros. Rece-
bemos da Câmara Muni-

cipal de Oliveira do Bairro 
cerca de 660 mil euros e 33 
mil euros de subsídios esta-
tais, o que contabiliza 693 
mil euros. Dá uma diferença 
de 507 mil euros, sinal que 
tivemos de trabalhar muito 
para fazer as obras.

Quando assumi a dire-
ção, em 2001, a ADREP de-
via cerca de 75 mil euros, 
valores que foram subindo 
gradualmente de ano para 
ano, na casa dos 100/130 mil 
euros, subindo para 175 mil 
euros em 2010, quando co-
meçaram as obras da sede. 
Em 2011 (296 mil euros), 2012 
(306) e 2013 (275). As dívidas 
ainda não foram feitas do úl-
timo ano, mas a nossa esti-
mativa aponta para cerca de 
235 mil euros.

Nestes 13 anos, pagámos 
de juros cerca de 110 mil 
euros a uma instituição 
bancária. Todas as obras re-
alizadas são únicas a nível 
do concelho de Oliveira do 
Bairro e no distrito, e têm os 
seus custos. Por isso, senti-

mos a necessidade de pedir 
um apoio extra à Câmara 
Municipal durante quatro 
anos para abatimento da dí-
vida, o qual foi aprovado.

Desde os princípios da 
ADREP, todas as direções 
se arrojaram na construção 
da Zona Desportiva. Sempre 
foi timbre dos palhacenses 
começar e acabar as obras. E 
não falo só de nós, mas tam-
bém de outras obras existen-
tes na freguesia da Palhaça. 
Para todas as obras realiza-
das nunca houve dinheiro 
suficiente. Sempre foram 
pagas à posteriori pelos pa-
lhacenses, amigos da terra, 
com o apoio camarário, Jun-
ta de Freguesia e estatal, em-
presas e comércio da região, 
sem esquecer o empréstimo 
bancário avalizado pelos 
diretores desde o início da 
Zona Desportiva, em 1991. 

Se assim não tivesse aconte-
cido, hoje não teríamos cer-
tamente as obras que temos 
e que orgulham a Palhaça e 
o concelho.

Contudo, será bom lem-
brar que não somos a única 
Associação no concelho que 
pensa desta maneira, por-
que outros apoios também 
foram dados pela Câmara 
Municipal para pagamen-
to de dívidas assumidas por 
outras associações.

Com o apoio aprovado 
pela Câmara Municipal, 
com a diminuição do paga-
mento de juros, alguns cor-
tes já solicitados, associados 
e amigos da ADREP, da Jun-
ta de Freguesia, espero eu.

Reconheço que a dívida é 
um pouco elevada e era difí-
cil arranjar alguém. No final 
do mandato, se a dívida não 
estiver toda paga, que seja 
pelo menos menor do que 
em 2001. É esse o nosso ob-
jetivo, assim como manter 
todas as atividades, quer a 
nível desportivo quer cultu-
ral, com a mesma qualidade 
ou o melhor possível, sem 
custos adicionais, e manter a 
Zona Desportiva aprazível. 

Na última Assembleia Ge-
ral procedeu-se a uma alte-
ração dos estatutos, tendo 
o órgão da direção, que era 
composto por nove elemen-

tos, passado para 13. O ob-
jetivo é fazer face às muitas 
atividades desportivas e cul-
turais que a ADREP desen-
volve durante o ano, dese-
jando que esta alteração tra-
ga mais apoio humano.

A Direção pretende no 
seu mandato fazer obras de 
manutenção no pavilhão, 
piscina, corredor de atle-
tismo, campo de relva na-
tural e no novo espaço que 
vai ficar para a ADREP ao 
lado do Centro Social, no 
prolongamento da piscina 
aos balneários. Espero con-
tar com o apoio dos sócios, 
dos palhacenses, amigos da 
ADREP, Câmara Municipal, 
Junta de Freguesia da Palha-
ça e apoios estatais.

Manuel Zappa
zappa@jb.pt

As obras que a direção de Mário Braga realizou ao 
longo de 13 anos: remodelação total da piscina, zona en-
volvente e construção de balneários. Piscina para crian-
ças e esplanada com bar. Aplicação do piso do pavilhão; 
impermeabilização do pavilhão interior, pintura exterior 
e bancadas. Conclusão do corredor de atletismo. Polides-
portivo descoberto. Campo de futebol 7 relvado. Arran-
jos urbanísticos em toda a Zona Desportiva e respetiva 
vedação. Campo de voleibol de praia. Construção de uma 
garagem para as carrinhas. Iluminação do campo de fu-
tebol 7 e corredor de atletismo. Asfaltamento de ruas e 
espaços e mural de apresentação da ADREP. Colocação 
de tartan no corredor de atletismo com seis pistas, zona 
de salto em comprimento e altura, lançamento de dardo, 
peso, disco e martelo. Salão por cima dos balneários da 
piscina. Remodelação total da iluminação do recinto de 
jogo. Obras na sede, salão e ampliação. Colocação de pai-
néis solares. Diversas obras de manutenção.

O que foi feito entre 2001 a 2014

“Recandidato-me com o compromisso 
de cumprir com a dívida existente”

ENTREVISTA A MÁRIO BRAGA, PRESIDENTE DA ADREP

Festival do maris-
co. ANIMADREP em 
moldes diferentes, com 
arraial minhoto e mar-
chas populares inte-
gradas. ADREP CUP 
com 30 equipas. Gran-
de Prémio de Atletis-
mo. 2.º Raid BTT. Ani-
versário da ADREP e 
do Grupo de Canta-
res. Manutenção de 
todas as atividades 
desportivas e culturais. 
Nova equipa de futsal 
(juvenis). Eventual 
apresentação de uma 
nova peça de teatro.

Atividades para 2015
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COLETIVIDADES
Mário Braga
candidato a mais
três anos na ADREP
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