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> rui serapicos

O FC Porto entrou para o jo-
go em primeiro, com 32 pon-
tos, (como o Benfica), e o
ABC/UMinho em quarto, com
25, fruto da divisão por dois das
pontuações da primeira fase. As
bancadas, apesar da qualidade
dos praticantes, estavam meio
vazias e o velho Flávio Sá Leite
a ouvir cânticos animados dos
adeptos portistas. O locutor
aproveitou a primeira paragem
no jogo para apelar ao público
de Braga. 

Aos 10 minutos os bracarenses
fizeram ouvir as vozes, o ABC
vencia por 4-3, fruto de boa con-
centração defensiva, com atitude
agressiva, fazendo recuar a boa
“artilharia” portista. 

Também as boas intervenções
do guarda-redes Humberto
Gomes, que engatou a defender
perante adversários isolados aos
6 metros e um castigo máximo
deram confiança aos pupilos de
Carlos Resende, também a jogar
com eficácia ofensiva, tanto na
acção organizada como em con-
tra-ataque. 

O avanço bracarense evoluiu
para 5-3 aos11 minutos. O ABC
ficou a jogar com menos um, por
exclusão a José Pedro Coelho e
a atacar sem guarda-redes, não
tendo, assim, sofrido qualquer
golo. 

Repostos os sete contra sete jo-
gadores, voltou o ABC a jogar
com seis, agora por exclusão de
Luis Bogas. Voltou o ABC a
atacar sem guarda-redes. Logo a
seguir ficou o FC Porto a jogar
com seis, por exclusão de Day-

maro Salina e o ABC chegou à
vantagem de 6-3 com 17 minu-
tos de jogo e elevou (7-3) aos 19
minutos. José Pedro Coelho acu-
mula segunda exclusão mas
Humberto Gomes defende um
livre de sete metros e a jogar
com menos um, Fábio Vidrago
em contra-ataque eleva para 8-3.
Gilberto Duarte reduziu aos 22
minutos. 

Os portistas haviam estado 13
minutos sem marcar.

Nos últimos minutos da pri-
meira parte o jogo abrandou de
intensidade, o ABC baixou a
eficácia no ataque, parecendo
dar prioridade à gestão do tempo
e da vantagem: 9-5 aos 28 minu-
tos, 10-5 aos 29, num contra-
ataque de Fábio Antunes, o

avanço dilatava.
A vencer por cinco
ABC falha livre de 7 metros

Na segunda  parte, viu-se
primeiro uma conservação da
diferença de cinco golos, mesmo
quando, aos 34 minutos o ABC
perdeu um livre de sete metros
que podia ter dado avanço de
seis e na resposta o FC Porto re-
duziu para 12-8. Havia distância
de quatro golos com  24 minutos
para jogar. O  desnível, 14-10,
mantinha-se com 20 minutos
para disputar. Neste período,
Wilson Davies, um dos mais in-
fluentes no jogo portista, foi ex-
cluído por palavras ao árbitro. O
FC Porto reduziu para 14-11 e
depois para 15-13. 

Os portistas mudam de guarda-

redes e, com a primeira linha
neutralizada no remate, jogam
para o pivot. Tiago Rocha, eficaz
na recepção com uma só mão:
marcou oito golos e conseguiu
vários livres de sete metros.

Com 12 minutos para o fim, a
diferença voltava a ser mínima
(16-15) e seguiu-se o empate
(16-16, com  sete minutos pela
frente). Nesta fase, as equipas
acusaram nervosismo e cometer-
am falhas. Miguel Sarmento de
ângulo impossível faz 17-16. A
seguir o FC Porto beneficia de
um castigo máximo duvidoso e
restabelece o 17-17. José Rolo
de meia distância faz 18-17. Tia-
go Rocha com uma palmada faz
18-18 e Gilberto Duarte o 18-

19,com dois minutos e meio pela
frente. José Coelho empata. Os
dois minutos finais são dramáti-
cos. Fabio Antunes, um dos mais
eficazes na concretização, agora
falha para o ABC, isolado. 

Depois o FC Porto beneficia de
um castigo máximo, Miguel
Sarmento é expulso por chutar a
bola. 

Com 19-20, há doze segundos
para jogar, bola para o ABC,
paragem de tempo.

A três segundos, um livre de 9
metros. Pedro Seabra falha o úl-

ANDEBOL

> Bracarenses controlaram quase sempre a vantagem no marcador.

I DIVISÃONA SEGUNDA PARTE FC PORTO EXPLOROU MELHOR O PIVOT

ABC perde à tangente
ABC/UMinho comandou quase todo o jogo, chegou à vantagem de cinco golos, teve à vista
o avanço de seis — mas perdeu por um —, ontem, em Braga, diante do FC Porto.

FLÁVIO FREITAS

ABC/UMinho muito personalizado nos primeiros 50 minutos

lll

“Este adversário tem muita
qualidade. No jogo da Taça
houve demérito da nossa
parte. Neste jogo foi visível
a prestação que a equipa
teve, na primeira parte. 
Tivemos a falta de sorte
de ver os laterais esquer-
dos com quatro exclusões,
o que acaba por limitar. 
A segunda parte foi mais
difícil para nós defender-
mos”.

Carlos Resende
(Treinador do ABC)

lll

“A equipa do Porto luta
sempre até ao fim. O ABC
entrou muito bem. Nós há
duas semanas tínhamos
ganho para a Taça e se
calhar pensámos que seria
fácil. Mas nada é fácil. O
ABC mostrou bom andebol
e equipa para esta fase do
campeonato. Eles jogaram
bem à defesa”.

Ljubomir Obradovic
(Treinador do FC Porto)

ABC/UMINHO  191 

Humberto Gomes e Bruno Dias; José
Rolo (4), Fábio Vidrago (5), Pedro
Seabra (4),Miguel Sarmento (3),
Ricardo Pesqueira, José Ricardo Costa,
José Pedro Coelho (3), Bruno Dias, Luis
Bogas e Nuno Rebelo.
Treinador: Carlos Resende

FC PORTO  201 

Alfredo Quintana e Hugo Lautentino;
João Ramos , Gilberto Duarte (3), João
Ferrraz, Filipe Mota, Belmiro Alves,
Pedro Spinola (6), Daymaro Salina,
Hugo Laurentino, Tiago Rocha (8),
Ricardo Moreira (2), Elias António, e
Wilson Davyes (1).
Treinador: Ljubomir Obradovic

Pavi lhão Flávio Sá Leite
Árbitros:Daniel Freitas e César Carvalho
Intervalo: 10-5
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> redacção

A equipa do Andebol Clube de
Fafe surpreendeu, ontem, o Xico
Andebol, por 27-24, na jornada
inaugural do Grupo B da fase fi-
nal, pela manutenção no cam-
peonato nacional de andebol da I
divisão. Com este triunfo em

Guimarães, os fafenses de Nuno
Santos ganham direito a sonhar
com a permanência.

Resultados completos dos jo-
gos da 1.ª jornada da fase final
do grupo B:

Madeira SAD-Camões, 25-22 
Avanca-Belenenses, 30-29 
Xico Andebol-AC Fafe, 24-27. 

Benfica recebe Águas Santas
Na luta pelo título nacional de

andebol, o Benfica defronta ho-
je, em casa, os maiatos do Águas
Santas, às 18 horas, onde vai
tentar vencer para colar-se nova-
mente ao FC Porto que venceu
ontem, em Braga, o ABC.

ANDEBOL - FASE DA MANUTENÇÃO

AC Fafe surpreende Xico (27-24) 
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Yoel Morales 
assina até ao 
final da época 
A Artística de Avanca aca-
bava de contratar um
novo jogador para o seu
plantel, para “atacar” a
permanência. Trata-se do
cubano Yoel Morales, late-
ral direito e esquerdo, que
é internacional pelo seu
país. Yoel Morales veio
para Portugal para refor-
çar o FC Porto, mas, de-
pois de algum tempo pa-
rado, devido a uma lesão,
foi agora cedido a título de
empréstimo ao clube de
Avanca, pelo qual já jogou
ontem. Deixou boas indi-
cações (marcou quatro
golos), ficando a ideia de
que pode ser um bom re-
forço para ajudar a equipa
nesta fase decisiva. |

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

João Santos garante 
vitória com exibição de gala

Avelino Conceição

A fase de todas decisões, no que
diz respeito à manutenção na
1.ª Divisão Nacional, arrancou
ontem, com a Artística de
Avanca obrigada a fazer de cada
jogo uma autêntica final. 

Fruto de alguma ansiedade, a
equipa da casa entrou muito
apática, dando ao adversário a
possibilidade de, aos 10 minu-
tos, ter uma vantagem de seis
golos (8-2). Depois de um des-
conto de tempo pedido por Luís
Santos, a Artística tornou-se
mais agressiva a defender, difi-
cultando ao máximo as acções

Andebol A Artística de Avanca entrou a vencer na decisiva segunda fase 
ao bater o forte conjunto do Belenenses

ART. AVANCA                               30

Treinador: Luís Santos.
Luís Silva; Pedro Silva (1), Alberto Silva
(1), João Vilar (6), Vítor Valente, Diogo
Tabuada e Pedro Maia (7) – sete inicial –
João Santos, José Silva, Nuno Carvalho
(5), Tiago Cunha (6), João Valente e Yoel
Morales (4). 

BELENENSES                                  29

Treinador: António Lopes.
João Moniz; Carlos Siqueira (1), Rui
Silva (2), Belone Moreira (5), Pedro Del-
gado (3), Nelson Pina (8) e João Pinto
(9) – sete inicial – André Vilhena, Edgar
Landin (1), Vasco Ribeiro, Tiago Fon-
seca, Diogo Domingos, Diogo Santos,
Tiago Gil e Felisberto Landin. 

Local: Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Árbitros: Eurico Nicolau (AA Leiria) e
Pedro Fontes (AA Porto).
Oficiais de mesa: Carlos Lourenço e
Miguel Figueiredo (AA Aveiro).
Por períodos: 16-17. atacantes da equipa do Restelo,

que sentia agora muitas dificul-
dades para chegar ao golo.

Também mais eficaz em ata-
que, a Artística foi encurtando
a distância, acabando, no en-
tanto, por chegar ao intervalo
com um golo de desvantagem
(16-17).

Neste período já estava na ba-
liza da equipa da casa João San-
tos (uma “pérola da casa”), que
foi, sem dúvida, o grande herói
desta partida, estatuto que con-
firmou na segunda metade, na
qual o Avanca conseguiu passar
para a frente do marcador. Por
volta dos dez minutos partiu
mesmo para uma exibição de
gala, também “empurrado” por

um público que foi importan-
tíssimo na vitória.

Este era o melhor período da
equipa da casa, com os joga-
dores a transcenderem-se. Ima-
gine-se que, a dez minutos do
fim, vencia por 28-23, levando
ao rubro um pavilhão que pra-
ticamente esteve cheio, numa
altura em que todo o apoio é
importante.

Alguma desconcentração (e
também cansaço) levou a que
a equipa da Cruz de Cristo se
aproximasse no marcador, mas
sem nunca colocar em causa
uma vitória que foi justíssima.

Apesar da grande exibição na
segunda metade de toda a
equipa, merece nota de desta-

Yoel Morales estreou-se ontem na Artística de Avanca 

que o bom desempenho de
Tiago Cunha (seis golos) e Pe-
dro Maia (sete), para além do já
citado João Santos, que foi uma
autêntica “parede”. 

Esta vitória, num jogo com
excelente arbitragem, cimenta
as aspirações da equipa da casa
em permanecer entre a elite do
andebol nacional. |
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Artística entra na 
segunda fase a vencer  
Andebol | P22
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ANDEBOL

> ABC/UMinho recebe, hoje, FC Porto, na 1.ª jornada da fase final da luta pelo título.

FASE FINALJOGO COMEÇA ÀS 15.30 HORAS, NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE

> miguel machado

O ABC/UMinho recebe este sá-
bado, e pela segunda vez num
espaço de quinze dias, o FC Por-
to, depois de terem medido for-
ças para a Taça de Portugal, que
terminou com o triunfo favorá-
vel aos dragões. Desta vez a par-
tida é a contar para o campeona-
to e trata-se do jogo referente à
1.ª jornada da fase final, da luta
pelo título nacional de andebol.
FC Porto e ABC/UMinho en-
tram nesta fase final (grupo A)
separados por sete pontos. Os
portistas lideram com 32 pontos
(em parceria com o Benfica), en-
quanto os bracarenses são quar-
tos, com 25 pontos (os mesmos
que o Águas Santas).

Na antevisão da partida, Carlos
Resende, técnico do ABC refe-
riu que a sua equipa está entre as
melhores e aguarda um grande

jogo, apesar das dificuldades.
“As perspetivas são boas, esta-

mos onde queríamos estar, entre
os melhores. Ainda por cima re-
cebemos em nossa casa o princi-
pal candidato ao título nacional.
De qualquer forma temos pela
frente enormes dificuldades e a
comprovar isso são os últimos
resultados. Em três jogos ofici-
ais esta época frente ao FC Porto
ainda não conseguimos ganhar,
por outro lado é sempre mais
uma possibilidade que nós
temos, de tentar contrariar esse
favoritismo inicial que a equipa
do FC Porto tem”, afirmou o
treinador dos academistas, em
declarações no site oficial do
ABC/UMinho.

Carlos Resende destacou ainda
que, desta vez, pretende levar de
vencida os ‘dragões’, mas real-
çou que a equipa do ABC “tem
de jogar num patamar mais ele-
vado”. O jogo começa às 15.30
horas na catedral do andebol.

Entrada livre para os 
sócios do ABC/UMinho 

A direcção do ABC/UMinho
apela ao apoio dos adeptos.

Para os sócios do clube a entra-
da é livre mediante levantamen-
to do bilhete. Para os sócios do
Sp. Braga e HC Braga os bi-
lhetes custam dois euros. e Para
os alunos da Universidade do
Minho custam um euro.

Para o público em geral os bi-
lhetes custam oito euros.

“Vamos tentar contrariar
o favoritismo do FC Porto”
O pavilhão Flávio Sá Leite recebe, hoje, o jogo mais apetecido da ronda inaugural da fase 
final do campeonato. Frente-a-frente, ABC e FC Porto, medem forças na luta pelo título 
nacional. Carlos Resende, treinador dos bracarenses, quer surpreender os ‘dragões’.

DR

Carlos Resende destaca ambição da equipa do ABC e acredita que é possível contrariar o favoritismo do FC Porto
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ABC/UMinho recebe 
hoje FC Porto (15h30) 
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Avelino Conceição

A Artística de Avanca, depois
de uma fase regular mais ou
menos dentro das expectativas
iniciais - classificou-se na 11.ª
posição, com 31 pontos -, vai
iniciar a segunda fase com 16
pon tos, tantos quantos a equi -
pa do Fafe e menos dois do que
o Xico Andebol. Ainda que
ciente das dificuldades sentidas
na primeira metade da época,
poder-se-á dizer que está tudo
em aberto para uma segunda
fase, onde cada jogo será, cer-
tamente, uma autêntica final.

O Diário de Aveiro foi sentir
o pulsar da formação de Avan -
ca, que inicia hoje, frente ao Be-
lenenses - quiçá o jogo mais
difícil para a equipa avanca-
nense -, a sua participação nes -
ta fase. O jogo está agendado
para as 18 horas. 

Treinador quer manter
equipa entre os melhores

Luís Santos, treinador da
equipa, faz um balanço posi-
tivo da época até ao momento
e olha para esta fase com prag-
matismo, consciente das difi-
culdades, mas também con-
fiante no valor da equipa. “Ten -
do em conta que está pela pri-
meira vez na sua história na 1.ª
Divisão, o nosso grupo, que é
um dos mais inexperientes,
conseguiu quatro vitórias, um
empate e duas derrotas por um

golo na primeira fase. Foi bom.
Comparando com o campeo-
nato do ano passado, com es-
tes pontos tínhamos ficado em
nono, o que seria extraordiná-
rio”, começou por analisar o
técnico, que acredita que o
grupo “cresceu” e que, com al-
guns jogadores recuperados,
irá, agora, apresentar-se mais
forte e com mais soluções.

A presença constante de pú-
blico em Avanca tem sido uma
mais-valia, algo que o técnico
não esquece. “Queremos ter
um público como até aqui… fer-
voroso e apaixonado pelo clu -
be. Tem sido fiel à equipa, mes -
mo quando não ganha. Será
importante nestas cinco finais
que vamos jogar em casa”, fez
questão de vincar Luís Santos.

Olhando aos adversários, o
treinador considera que “o
jogo mais difícil será com o Be-
lenenses. Primeiro porque é
uma forte equipa e depois por-
que é o primeiro jogo. Seria
muito importante entrar a ga-
nhar perante um adversário di-
fícil, até porque, ganhando os
nossos jogos em casa, as pro-
babilidades de garantirmos a

manutenção aumentam”. Para
Luís Santos, este será um jogo
decidido “em pormenores e
pequenos detalhes”. 

O treinador, por fim, confessa
que gostaria de um “trajecto
sem derrotas em casa”, ten-
tando, depois, “somar alguns
pontos fora”, de forma a tentar
manter a equipa “entre os
grandes da modalidade”. |

Artística de Avanca ambiciona
a manutenção entre a elite
Andebol A formação de Avanca inicia, esta tarde, frente ao Belenenses, a participação na segunda metade
da época, que vai definir as formações que permanecem na 1.ª Divisão Nacional 

Quem também tem sido im-
portante nesta longa cami-
nhada é o guardião Luís Silva,
que, entre as 12 equipas da
prova, foi o sexto melhor da
primeira fase. O guarda-redes
espera, agora, “um grupo uni -
do e forte para enfrentar a ár-
dua tarefa que temos pela
frente, que acredite que é pos-
sível chegar ao nosso objectivo,
para que, no próximo ano, já
com mais experiência, possa-
mos tentar outras metas”.

A nível individual, Luís
Silva ambiciona “dar o
melhor contributo à
equipa, ajudando-a a alcan-
çar vitórias”. Por fim,
o guardião deixou um
forte apelo aos
adeptos: “Com-
pareçam aos
nossos jo gos,
pois eles
têm sido
fantás-
ticos”. |

João Vilar foi o melhor mar-
cador da Artística de Avanca
na primeira fase do campeo-
nato, acabando por ser, simul-
taneamente, um dos melhores

“artilheiros” da 1.ª Divisão
Nacional, com 100 re-

mates certeiros. 
Para o experien

te jogador, nes
ta fase deci-

siva da
época, o
g r a n d e

objectivo é mesmo a manuten-
ção, pelo que já está concen-
trado no embate de hoje. 

“Frente ao Belenenses é
muito importante entrar com
o ‘pé direito’”, revela mesmo o
jogador, que acredita, ainda, ser
possível “chegar ao sétimo/oi-
tavo lugares”.

O central conta com um
forte apoio  dos adeptos do
clube para que, esta época, que
é de estreia, “possa também ser
histórica”. |

Formação do Avanca que pretende assegurar a manutenção da Artística de Avanca entre a elite nacional 

Treinador
avalia equipas

O técnico da Artística de
Avanca, que considera a
sua equipa a “surpresa da
prova”, avaliou, de forma
sucinta, cada um dos ad-
versários que a sua for-
mação terá pela frente na
segunda fase.
Belenenses: “Osso duro
de roer”
Madeira SAD: Incógnita
Xico Andebol: Equipa
mais rápida
Fafe: Maior desafio
Camões: Rouba pontos 

Luís Silva quer
ajudar o grupo

João Vilar é o
artilheiro da equipa

Luís Silva
e João Vilar
são duas impor-
tantes “pedras”
da equipa avan-
canense  

“Queremos
ter um público 
como até aqui… 
fervoroso e 
apaixonado
pelo clu be”

DR
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