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Âmbito: Regional
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D.R.

RESULTADOS
1.ª Divisão Nacional
Seniores Femininos
17.ª Jornada
Alcanena-Juventude Mar 30-22
Colégio Gaia-Juve Lis
14 Março
CA Leça-Madeira SAD
Sábado
P. Manuel-Col. João Barros 18-31
Maiastars-Alpendorada
27-16
Alavarium-CS Madeira
Sábado
Colégio Gaia-Alavarium
17-23*
*jogo referente à 16.ª jornada
J
Col. João Barros17
Madeira SAD 16
Alavarium
16
Alcanena
17
Colégio Gaia 16
Maiastars
17
CS Madeira
16
Juve Lis
16
Alpendorada 17
CA Leça
16
Passos Manuel 17
Juventude Mar 17

V
15
14
13
12
9
8
7
6
4
4
2
1

E
0
0
1
0
1
1
1
1
2
0
0
1

D GM-GS P
2 439-35547
2 438-32444
2 455-35543
5 505-42541
6 411-39335
8 386-36334
8 427-41831
9 367-41129
11 408-48227
12 360-44224
15 395-50721
15 336-45220

Próxima jornada
Alcanena-Col. João Barros, Juve LisMaiastars, CA Leça-CS Madeira, Juventude Mar-Passos Manuel,
Alpendorada-Colégio Gaia e Alavarium-Madeira SAD.

João Valente, um dos jogadores da formação da Artística, remata para golo

Uma vitória
em ritmo de treino
Superioridade A Artística de Avanca venceu de forma
tranquila o Fermentões e o seu treinador até aproveitou
a partida para dar minutos a todos os jogadores do plantel
ARTÍSTICA

33

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva, Victor Alvarez (4), Miguel
Baptista (5), Ricardo Mourão, Diogo
Oliveira (3), Vasco Santos (4) e João Valente (3) - sete inicial - Hélder Oliveira,
Diogo Carvalho (2), Nuno Carvalho (2),
Marco Sousa (4), Ricardo Ramos (2),
Marco Ferreira (2), Carlos Santos (1) e
Nelson Almeida.

FERMENTÕES

18

Treinador: José Vieira.
Raul Nunes, André Ribeiro (2), Hélder
Cunha (2), João Carvalho, Tiago Cunha
(1), Carlos Fernandes (4) e António Salgado (4) -sete inicial - José Machado,
Armando Silva (3), Bruno Silva, David
Pontes (1) e Pedro Marques (1).
Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 60 espectadores.
Árbitros: Higino Vieira e José Baptista
(A.A. Aveiro).
Oficial de Mesa: António Novo (A.A.
Aveiro).
Ao intervalo: 19-11.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
Esta partida foi tudo menos
um bom espectáculo. Primeiro,

porque a Federação ter-se-á
esquecido de nomear um oficial de mesa; depois o piso extremamente escorregadio, devido à humidade provocada
pela muita chuva, não facilitou
o trabalho dos jogadores; e, por
fim, a equipa de arbitragem,
que tinha tudo para fazer um
trabalho sem mácula, acabou
por ter demasiado protagonismo, castigando em demasia as
equipas com exclusões, muitas
delas erradas.
Diferença de valores dita
resultado desnivelado
No que toca ao jogo, entre o
líder da Zona Norte da 2.ª Divisão Nacional e uma das formações do fundo da tabela, como era expectável não se esperava grande equilíbrio, face a
diferença de valores entre as
duas equipas. Ainda assim, nos
minutos iniciais, o conjunto forasteiro deu alguma réplica,
mas com o passar dos minutos, foi ficando para trás no

marcador e, ao intervalo, já
perdia por oito golos (19-11).
Na segunda metade, e com a
partida totalmente sobre controlo, o técnico Carlos Martingo deu minutos aos jogadores
menos utilizados, o que não
impediu que a sua equipa gerisse e até aumentasse a vantagem no marcador, terminando o encontro com um triunfo
esclarecedor (33-18). AArtística
de Avanca fechou mesmo a
partida com praticamente toda
a “prata da casa”, com destaque para João Valente e Marcelo Ferreira, duas apostas que
têm dado boa resposta.
Numa vitória em ritmo de
treino da Artística de Avanca,
uma palavra também para a
equipa visitante, que apesar de
se ter apresentado apenas com
nove jogadores de campo e
três guarda-redes, ainda assim
deixou uma boa imagem num
jogo em que a equipa de arbitragem esteve longe de fazer
uma boa exibição. |

2.ª Divisão Nacional
Seniores Masculinos
Zona Norte/18.ª Jornada
Arsenal Devesa-Académico 312-4
São Mamede-FC Porto B
32-28
Boavista-Marítimo
30-24
AC Fafe-Sanjoanense
32-22
Santana-S. Paio Oleiros
29-30
Artística Avanca-Fermentões33-18
São Bernardo-FC Gaia
18-18
J
Artística Avanca18
AC Fafe
18
Arsenal Devesa 18
São Mamede 18
Marítimo
19
São Bernardo 18
Sanjoanense 19
FC Gaia
18
FC Porto B
18
Fermentões 18
Boavista
18
S. Paio Oleiros 19
Académico
18
Santana
18

V
16
15
14
11
10
10
9
8
7
7
6
5
4
0

E
1
0
1
1
1
2
3
1
0
0
1
1
0
0

D GM-GS P
1 543-37651
4 539-41349
3 532-44947
6 476-44841
8 509-50340
6 494-44440
7 505-45940
9 518-48035
11 482-50832
11 434-52032
11 457-48731
13 468-57630
14 395-48526
18 366-54018

Próxima jornada
São Mamede-Arsenal Devesa, Boavista-Académico, Santana-FC Gaia, Artística Avanca-Sanjoanense, S. Paio
Oleiros-Fermentões e AC Fafe-Marítimo.
Zona Sul/18.ª Jornada
GS Loures-Benavente
21-29
Camões-V. Setúbal
23-19
Benfica B-Almada
21-15
Ílhavo AC-Torrense
19-19
Vela Tavira-Alto Moinho
25-28
Sismaria-Marienses
27-24
Boa Hora-Samora Correia 38-18
J
Boa Hora
18
Benfica B
18
Marienses
17
Sismaria
18
Camões
18
Benavente
18
Ílhavo AC
18
Torrense
18
GS Loures
18
V. Setúbal
17
Alto Moinho 18
Almada
18
Vela Tavira
18
Samora Correia 18

V
16
15
13
12
11
10
6
6
6
7
5
5
1
2

E
0
1
0
1
3
2
3
2
2
0
2
2
2
0

D GM-GS P
2 507-36750
2 471-36049
4 470-41943
5 486-42143
4 453-41443
6 475-45740
9 441-46433
10 407-44232
10 413-45232
10 439-44931
11 441-47830
11 431-47730
15 378-46922
16 356-49922

Próxima jornada
Marienses-GS Loures, BenaventeCamões, V. Setúbal-Benfica B,
Samora Correia-Ílhavo AC, TorrenseVela Tavira, Alto Moínho-Sismaria e
Almada-Boa Hora.
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Conheça a capa da edição desta semana do Desportivo de Guimarães
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Guimarães Digital.com
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16 de Fevereiro, 2015 23:58
Conheça a capa da edição desta semana do Desportivo de Guimarães Desporto 16 de Fevereiro, 2015
23:58
O Vitória atravessa a sua pior fase de resultados da temporada, mas Rui Vitória não desarma e
acredita numa boa recta final de Liga. Cafú diz que a recuperação vai começar em Paços de Ferreira.
A equipa B do Vitória está imparável, depois do quinto triunfo consecutivo e de mais uma goleada. O
Moreirense empatou em Vila do Conde e no sábado vai ter casa cheia na partida com o Benfica. No
Pró-Nacional, a última semana foi de revolução no Ronfe e o Torcatense perdeu a liderança. No
andebol, o Xico venceu pela primeira vez na época.
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Carlos Resende: «Utilização de Pizzi tem de ser ponderada»
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17-02-2015

carlos resende (técnico do abc) concorda com jJ O treinador de andebol do ABC, Carlos Resende,
confessou que não segue com regularidade o noticiário do futebol, nem a carreira do internacional
português Pizzi. Mas, mesmo assim, dispôs-se a interpretar as declarações do treinador do Benfica,
Jorge Jesus, quando se referiu a uma das táticas do andebol, modalidade em que cada técnico pode
trocar os jogadores da sua equipa em qualquer altura do encontro. "O que Jorge Jesus quis dizer é
que um jogador como Pizzi tem algumas limitações, principalmente nas tarefas defensivas e, por isso,
a sua utilização tem de ser ponderada, de acordo com as características de cada jogo. Se as regras do
futebol fossem como as do andebol, encantado da vida. Porque poderia colocar Pizzi a atacar e tirá-lo
quando a equipa defende", considerou aquele que ainda é considerado o melhor andebolista de
sempre em Portugal. Carlos Resende explicou que no andebol também existem jogadores como
Pizzi:"Há quem tenha mais eficácia a atacar, mas que defende mal. E há quem defenda muito bem,
mas sem conseguir ser tão bom nas ações ofensivas. O ideal é um treinador ter jogadores com boas
qualidades nas duas funções, mas isso nem sempre é possível numa equipa. Mas, atenção, o andebol
nada tem a ver com o futebol. São modalidades muito diferentes." Rui Bento: Rotina irá ajudá-lo "O
aspeto defensivo está relacionado com os movimentos de equilíbrio, como e onde se defende. É muito
mais fácil defender atrás de um bloco baixo e com as linhas juntas, do que fazê-lo numa equipa
grande, pois aí existem mais espaços. Tenho gostado de ver Pizzi. A rotina de posição vai ajudá-lo.
Tem qualidade e capacidade. Depois é uma questão de treino, de conhecimento do posto. Jesus sabe
como ajudá-lo..." Zé Pedro: Adaptação leva tempo "Jesus pedia-me que equilibrasse a equipa
quando ela não tinha a bola, o posicionamento era feito em função da bola. O jogador que alinhasse
naquele posto precisava de ter grande condição física, uma vez que era um 'box-to-box'. Pizzi era um
avançado, mas Jesus considerou que tem capacidade para cumprir a posição 8. Isso leva tempo! Mas
tenho a certeza que Pizzi irá conseguir."
, 17 fevereiro de 201505:46
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Carlos Resende: «Utilização de Pizzi tem de ser ponderada»
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05:46 . Record Por Record O treinador de andebol do ABC, Carlos Resende, confessou que não segue
com regularidade o noticiário do futebol, nem a carreira do internacional português Pizzi. Mas, mesmo
assim, dispôs-se a interpretar as declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, quando se referiu a
uma das táticas do andebol, modalidade em que cada técnico pode trocar os jogadores da sua equipa
em qualquer altura do encontro. "O que Jorge Jesus quis dizer é que um jogador como Pizzi tem
algumas limitações, principalmente nas tarefas defensivas e, por isso, a sua utilização tem de ser
ponderada, de acordo com as características de cada jogo. Se as regras do futebol fossem como as do
andebol, encantado da vida. Porque poderia colocar Pizzi a atacar e tirá-lo quando a equipa defende",
considerou aquele que ainda é considerado o melhor andebolista de sempre em Portugal.Carlos
Resende explicou que no andebol também existem jogadores como Pizzi:"Há quem tenha mais eficácia
a atacar, mas que defende mal. E há quem defenda muito bem, mas sem conseguir ser tão bom nas
ações ofensivas. O ideal é um treinador ter jogadores com boas qualidades nas duas funções, mas isso
nem sempre é possível numa equipa. Mas, atenção, o andebol nada tem a ver com o futebol. São
modalidades muito diferentes."Rui Bento: Rotina irá ajudá-lo "O aspeto defensivo está relacionado
com os movimentos de equilíbrio, como e onde se defende. É muito mais fácil defender atrás de um
bloco baixo e com as linhas juntas, do que fazê-lo numa equipa grande, pois aí existem mais espaços.
Tenho gostado de ver Pizzi. A rotina de posição vai ajudá-lo. Tem qualidade e capacidade. Depois é
uma questão de treino, de conhecimento do posto. Jesus sabe como ajudá-lo..."Zé Pedro: Adaptação
leva tempo "Jesus pedia-me que equilibrasse a equipa quando ela não tinha a bola, o posicionamento
era feito em função da bola. O jogador que alinhasse naquele posto precisava de ter grande condição
física, uma vez que era um 'box-to-box'. Pizzi era um avançado, mas Jesus considerou que tem
capacidade para cumprir a posição 8. Isso leva tempo! Mas tenho a certeza que Pizzi irá conseguir."
05:46 . Record
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ABC/UMinho goleia Dukla de Praga na Taça Challenge
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O ABC de Braga goleou este sábado a equipa checa Dukla de Praga, por 42, 27, num jogo a contar
para a primeira mão dos "oitavos" da Taça Challenge. Com este resultado, a equipa bracarense
coloca-se numa posição confortável para seguir para a próxima eliminatória. A equipa minhota entrou
com pouco ritmo e viu-se surpreendida por uma equipa checa aguerrida que ia causando inúmeras
dificuldades ao conjunto comandado por Carlos Resende. Até aos 14 minutos, a vantagem foi sempre
dos checos que iam aproveitando a inspiração do seu guarda-redes, Tomas Petrzala, que ia fazendo
defesas de alto calibre. Daí em diante, a equipa da casa cresceu e começou a dar mostras que poderia
agarrar a vitória nesta partida. Pouco depois, já víamos um ABC totalmente transformado. Estava
agressivo, letal e seguro a defender. Talvez por isso, até ao intervalo, os bracarenses dominaram a
partida e a diferença de golos começou-se a avolumar. Na segunda parte, já se começou a pensar que
o ABC/UMinho poderia conquistar um resultado confortável para a segunda mão dos "oitavos" da Taça
Challenge". E foi o que realmente aconteceu. Os minhotos entraram a dominar e rapidamente
alcançaram oito golos de diferença (20-12). Pouco depois, a distância no marcador já era de 17 golos
(38-21) e a equipa da casa já conseguia gerir o jogo confortavelmente. Até ao final, o "show"
continuou e o ABC arrancou uma vitória folgada (42-37).
Fevereiro 16, 2015
Telmo Crisostomo
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§ andebol

LM

Jogadores bracarenses festejam triunfo na recepção ao Académico do Porto

II Divisão Nacional

Arsenal da Devesa vence (31-24)
na recepção ao Académico do Porto

O Arsenal da Devesa venceu sábado (31-24) na recepção ao Académico
do Porto, em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato nacional
de andebol da II Divisão (Zona Norte).
Nesta ronda, o Fafe venceu em casa a Sanjoanense (32-22) e o Avanca
também em casa, bateu o Fermentões (33-18).
Com estes resultados, o Avanca mantém o primeiro lugar com 51 pontos,
seguido do Fafe, com 49 e do Arsenal da Devesa, com 47 pontos.
Seguem-se em 4.º S. Mamede, 41; 5.º, Marítimo, 40; 6.º, S. Bernardo, 40;
7.º, Sanjoanense, 40; 8.º, FC Gaia, 35; 9.º, FC Porto B, 32; 10.º, Fermentões, 32; 11.º, Boavista, 31; 12.º, S. Paio Oleiros, 30; 13.º, Académico, 26 e
14.º, CDC Santana, 18.
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MARÍTIMO PERDE COM FAFE
NA 2.ª DIVISÃO DE ANDEBOL
A equipa de andebol do Marítimo perdeu
ontem com o Fafe por 26-20, com 1411 ao intervalo favorável, em jogo ante-
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cipado da 20.ª jornada da 2.ª divisão nacional. Na véspera, os verde-rubros perderam com o Boavista. Com estes
desaires, o Marítimo tem 40 pontos (5.º).
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Tchikoulaev deixa comando técnico do 1º de Agosto
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Andebol geral
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
O técnico Viktor Tchikoulaev foi esta segunda-feira afastado do comando da equipa sénior feminina
de andebol do 1º de Agosto, um ano depois de ter sido contratado.
Segundo apurou a Angop esta noite junto do clube " militar", a direção liderada por Carlos Hendrick
afastou o treinador por algumas incompatibilidades, assim como pela perda da Supertaça Francisco de
Almeida, há 72 horas.
Em um ano que esteve à frente dos destinos do clube rubro-negro, o técnico russo logrou vencer,
pela primeira vez, a Taça dos Clubes Campeões, o Campeonato Nacional e Campeonato Provincial.
Dada a existência de mais um ano de contrato com o técnico russo, foi lhe proposto que ficasse com
a equipa sénior masculina, mas o mesmo rejeitou tal pedido.
A vaga de Tchikoulaev vai ser ocupada por João Florêncio, que até então orientava a Marinha de
Guerra, e regressa ao 1º de Agosto para ocupar a vaga um ano depois.
16-02-2015 22:59O treinador será substituído por João Florêncio, que orientava a Marinha de Guerra.
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Taça Challenge

Salto de Grilo rumo aos quartos
ABC/UMINHO DEU UM PASSO DE GIGANTE rumo aos quartos-de-final da Taça Challenge, ao vencer o Dukla de Praga, em casa,
por categóricos 42-27. Regresso perfeito dos academistas à Europa, com uma exibição de gala de Nuno Grilo e João Pinto.
ABC/UMINHO 42

+ espectáculo

Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes (4),
Hugo Rocha, Pedro Seabra (1), David
Tavares, Ricardo Pesqueira (3) e Nuno
Grilo (11) - sete inicial. Jogaram ainda
Bruno Dias, Diogo Branquinho (1), Carlos
Martins (4), Nuno Rebelo (4), Tomás Albuquerque (4), João Pinto (8) e Gabriel Teka
(2).
Treinador: Carlos Resende.

Grande ambiente nas
bancadas do Flávio Sá
Leite neste regresso das
competições europeias a
Braga. Apoio incondicional
embalou Académico.

DUKLA PRAGA 27
Tomas Petrzala (GR), Jakub Svitak (11), Vit
Reichl (2), Jan Petruzela (1), Stepan
Jenicek (2), Jakub Kastner (3) e David
Sustek (6) - sete inicial. Jogaram ainda
Daniel Rangl, Jakub Kern, Ondrej
Simunek, Filip Brezina (1), Patrik Fulnek e
Diudonne Mubenzem (1).
Treinador: Jan Josef.
Árbitros Lars Jorum e Kim-Rune
Stenhaugmo (Noruega).
Intervalo: 18-12.

OITAVOS-DE-FINAL
| Joana Russo Belo |

Um salto de Grilo rumo aos
quartos-de-final da Taça Challenge. O ABC/UMinho deu um
passo de gigante, ontem, ao vencer o Dukla de Praga, por categóricos 42-27, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final
da competição.
No regresso da equipa bracarense às provas europeias - desde 2011 que o Acdémico não jogava na Europa - o Pavilhão
Flávio Sá Leite encheu para
apoiar a equipa e as exibições
brilhantes de Nuno Grilo e João
Pinto embalaram os academistas
para um triunfo que permite encarar o jogo da segunda mão, na
República Checa, com maior
tranquilidade.
Na bagagem até à capital Praga

FLÁVIO FREITAS

Nuno Grilo fez uma exibição soberba - marcou 11 dos 42 golos - e embalou o ABC/UMinho para o triunfo frente ao Dukla de Praga

vão 15 golos de vantagem, almofada de conforto que deixa
escancaradas as portas dos quartos-de-final.
Apesar do gordo resultado, os
primeiros minutos deixaram em
sentido os adeptos e fizeram
mesmo antever outro desfecho,

perante a passividade com que o
ABC entrou em campo, algo
surpreendido com o poderio físico dos checos, sobretudo com o
guarda-redes, Tomas Petrzala,
que fez um conjunto de grandes
defesas e permitiu a vantagem
no primeiro quarto de hora.

Os bracarenses até entraram a
vencer com golo de Pesqueira e
Grilo, mas os checos empataram
e estiveram na frente do marcador até aos quinze minutos - de
realçar a eficácia de Svitak, com
11 golos - altura em que o ABC
reagiu e deu a volta ao marcador

aos 18 minutos, com o empate
de Fábio Antunes e a reviravolta
de João Pinto, que colocou, pela
primeira vez, o ABC na frente.
A recuperação no final da primeira parte foi notável e nasceu
da irreverência de Nuno Grilo,
que não só esteve eficaz na recuperação de bolas, como letal no
ataque: três golos fulcrais antes
do intervalo (18-12) e um total
de 11 na partida.
Mais agressivo a defender e
veloz no ataque, o ABC reentrou
na partida para uma segunda
parte, verdadeiramente, demolidora, em que disparou em termos ofensivos, sem permitir
qualquer reacção da equipa checa. E os números traduzem bem
a eficácia ofensiva dos bracarenses: 24 golos na segunda etapa.
Rapidamente o ABC/UMinho
chegou aos dez golos de vantagem (24-14 aos 36 minutos), diferença que chegou aos 17, aos
52 minutos (38-21), com um golo de João Pinto. Nem mesmo
em inferioridade numérica, fruto
da suspensão de Pesqueira e Hugo Rocha, o ABC baixou os braços. Pelo contrário, o inevitável
Nuno Grilo fez dois soberbos
golos. E lançou a equipa para os
quartos-de-final da Taça Challenge. Domingo, escreve-se a
segunda parte da história.
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§notas

“É apenas a primeira parte”

APESAR DO TRIUNFO FOLGADO, o discurso de Carlos Resende é cauteloso. Técnico lembra que no
desporto tudo pode acontecer e que só no final das duas mãos se fazem as contas. Vencer a Taça é a meta.
ABC/UMINHO

| Joana Russo Belo |

O passo é de gigante e a vantagem gorda de 15 golos, mas Carlos Resende rejeita deslumbramentos. O treinador bracarense
considera o resultado de 42-27
“bom”, contudo não se deixa
fascinar e lembra que falta ainda
metade do caminho para os
quartos-de-final.
“Foi um bom regresso à Europa, uma boa vitória, mas é claro
que só no final dos dois jogos é
que temos de fazer as contas. Há
que reconhecer que tivemos mérito nesta vitória, os atletas estão
de parabéns. Mas é apenas a primeira parte, apesar de ser um resultado muito interessante. Há
que continuar a trabalhar, sem
deslumbramentos, porque no
desporto tudo pode acontecer”,
frisou o técnico do ABC/UMinho, acrescentando que a equipa
vai encarar o segundo jogo “com
a mesma seriedade com que encarámos este primeiro”.
Resende admitiu que a equipa

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende aponta como meta vencer a Taça Challenge, mas deixa alertas

entrou um pouco receosa, “há
sempre um período inicial de
adaptação das equipas”, porque
“uma coisa é trabalhar com o vídeo, outra é sentir o jogo” e
quanto à vantagem de 15 golos
até brincou com a margem de
conforto: “vamos exactamente

no mesmo voo, não vai haver alteração, a companhia é a mesma,
estou a contar fazer uma viagem
tranquila, da mesma forma se
ganhássemos por cinco ou seis
golos. É com todo o respeito,
humildade por um lado e toda a
ambição por outro, que vamos

Técnico Jiri Kotrc

“Não estivemos bem defensivamente”
DUKLA DE PRAGA

| Joana Russo Belo |

Erros defensivos justificam, de
acordo com o treinador checo,
Jiri Kotrc, a derrota pesada alcançada em Braga, no jogo da
primeira mão da Taça Challenge, frente ao ABC/UMinho.
“O jogo foi bom, um teste elevado para nós. Tivemos um bom
começo, a principal razão foi o

facto de o guarda-redes ter tido
grandes momentos e defesas.
Os primeiros 15 minutos foram
muito equilibrados, mas depois
disso o adversário começou a
marcou golos e nós não conseguimos estar bem na defesa. Foi
o principal motivo para estarem
melhor no jogo. Foi a principal
razão, não estivemos bem defensivamente e não ajudámos o
nosso guarda-redes como que-

ríamos”, explicou o treinador no
final do jogo, traduzido em inglês por Simunek.
Na segunda parte, prosseguiu,
“não estivemos bem em ternos
técnicos e foi por isso que o
ABC marcou tantos golos facilmente e chegou à diferença de
15 golos no final”. Na segunda
mão, Jiri Kotrc quer “tentar fazer melhor” e estar “pelo menos
igual ao ABC no jogo”.

“É normal entrar no jogo
um pouco nervosos, após
essa timidez conseguimos
colocar em campo as ideias
que tínhamos e o resultado
espelha, perfeitamente, o
respeito que temos por esta
equipa. Foi um bom
resultado, mas nada está
garantido. Esperamos um
ambiente hostil em Praga,
entrada forte dos checos,
temos plena consciência
das dificuldades, mas temos
confiança necessária para
passar esta eliminatória.”
Humberto Gomes
(guarda-redes ABC/UMinho)

encontrar um dos principais países do andebol”.
O técnico lembrou que o objectivo do ABC é “ganhar” a Taça
Challenge. Para isso, “temos de
ultrapassar quatro adversários e
a primeira parte foi efectuada
com bastante brilhantismo”.

Segunda mão
Jogo em Praga
no próximo domingo
Depois do triunfo folgado em casa, o ABC/UMinho parte para a
República Checa com uma vantagem gorda de 15 golos para o
duelo da segunda mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge.
O jogo com o Dukla de Praga, na
capital checa, está agendado já
para o próximo domingo, a partir
das 15.30 horas.

Regresso à Europa
Quatro anos depois
a emoção das
provas europeias
Há quatro anos que Braga não
vivia as emoções das competições europeias de andebol.
O ano de 2011 marcou a última
presença do ABC/UMinho na Taça Challenge, competição que
voltou, ontem, a encher o Pavilhão Flávio Sá Leite. Depois de
quatro anos afastado da alta roda do andebol europeu, o ABC
regressou da melhor forma com
um triunfo por 42-27 frente ao
Dukla de Praga. Recorde-se que
em 2005, o Académico marcou
presença na final da Taça, sendo
derrotado pelos suíços do Wacker Thun, por apenas dois golos
de diferença nas duas mãos.

§ambiente
Mais de mil adeptos nas bancadas

Sameiro Araújo no apoio à equipa
O regresso do ABC/UMinho aos
grandes palcos das competições
europeias motivou forte apoio dos
bracarenses, que voltaram a viver
as emoções da Taça Challenge, depois de quatro anos de ausência.
Mais de mil adeptos encheram o
Pavilhão Flávio Sá Leite no apoio à
equipa, entre eles a vereadora do
Desporto, Sameiro Araújo.
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FLÁVIO FREITAS

ABC/UMINHO VENCE
DUKLA DE PRAGA
POR 42-27
NA TAÇA CHALLENGE

REGRESSO
EM GRANDE
À EUROPA
Págs. 20 e 21
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Personalidades externas vencem
Academia Minhota por 6-3

NO 41.º ANIVERSÁRIO DA UMINHO“personalidades externas” não perderam tempo com praxes
e venceram por 6-3 uma turma da Academia Minhota. No futsal, autarca social-democrata Ricardo Rio
e socialista Pedro Sousa mostraram coesão e justificaram vitória sobre académicos.
ACADEMIA MINHOTA, 3
Pedro Camões (GR), António Cunha
Carlos Silva, Carlos Videira,
Rui Vieira de Castro, Filipe Vaz
Paulo Ramísio, Fernando Parente,
Francisco Pimentel, Pedro Dias,
Paulo Tavares (1), Gabriel Oliveira
Anselmo Calais e Luís Rodrigues (2).
Anónimo (1, p.b.).

PERSONALIDADES
EXTERNAS, 6
Joaquim Rocha e Jorge Cristino (GR) (1);
Amadeu Portilha, Pedro Sanches, José
Bastos, Ricardo Rio (2), Pedro Sousa (2),
Pedro Machado, Paulo Resende, Nuno
Reis e Bruno Salgado.
Pavilhão Universitário de Gualtar
Árbitros: Francisco Carvalho e António
Silva (ex-AF Braga)
Ao intervalo: 2-3

UNIVERSIDADE DO MINHO
| Rui Serapicos |

Um auto-golo (anónimo) académico, num canto apontado por
Ricardo Rio e um golo que o
guardião vimaranense Jorge
Cristino marcou de baliza a baliza dilataram a vantagem com
que “personalidades externas”
venceram, ontem, a Academia
Minhota (6-3) em jogo de futsal
inserido no 41.º aniversário da
Universidade do Minho.
O encontro começou bem para

DR

Pedro Sousa, o melhor jogador em campo, com dois golos e uma assistência

os da casa: golo de Luís Rodrigues, que aproveitou a ausência
do guarda-redes visitante, Jorge
Cristino, da Câmara Municipal
de Guimarães (chegou atrasado,
mas viria a redimir-se) surpreendendo Joaquim Rocha, bancário
guardião de recurso.
As “personalidades externas”,
em que o socialista Pedro Sousa
e o presidente social-democrata
da Câmara de Braga, Ricardo
Rio, brilharam com jogadas e
golos de belo efeito, a jogar de
verde, evidenciaram um colecti-

vo mais coeso.
A turma da universidade, que
jogava de azul celeste, com o
cinco inicial composto pelo
guarda-redes Pedro Camões, reitor António Cunha, vice-reitor
Rui Vieira de Castro, presidente
da AAUM Carlos Videira e expresidente da AAUM, Luís Rodrigues, terá acusado rotação do
plantel, falta de condição física
ou, como diria o treinador feito
jogador Paulo Tavares, devido
às “faltas aos treinos”.
Certo é que a qualidade de jogo

§reitor
António Cunha

“Desporto é parte
do nosso projecto
educativo”
“O desporto é parte integrante do
nosso projecto educativo, como
complememto da formação que
aqui damos”, disse ontem ao Correio
do Minho o reitor da Universidade do
Minho.
António Cunha, que suou a camisola
azul da equipa académica, lembrou
que o 41.º aniversário da UMinho
tem momento alto na sessão solene,
dia 17 e eventos de natureza científica, com a presença, amanhã, da secretária de Estado da Ciência.

da equipa universitária viria a
decompor-se, a partir do instante
exacto em que Pedro Camões
comete aos 5 minutos carga dura
sobre o vereador vimaranense
Amadeu Portilha (afastado temporariamente de jogo). Grande
penalidade, que Pedro Sousa
converteu com pontapé forte e
ao ângulo.
O mesmo Pedro Sousa construiu, minutos volvidos, em sucessão de dribles, o lance que
culminou com passe de ruptura
para isolar o avançado Ricardo

Rio, que marcou o segundo da
equipa forasteira, aos 9 minutos.
Os da casa chegam à igualdade, por Paulo Tavares (2-2) aos
14 minutos, mas Pedro Sousa,
com um remate cruzado, desequilibrou (2-3) aos 23 minutos.
Ao intervalo, o resultado já
reflectia entre os socialistas e
os social-democratas das “personalidades externas” mais coesão do que entre ciências exactas
e sociais da Academia Minhota.
Na etapa complementar, Ricardo Rio elevou (2-4). Os académicos reagiram por Luís Rodrigues, aos 37 minutos (3-4). Foi o
canto do cisne: aos 48 minutos,
num canto apontado por Ricardo
Rio, um académico anónimo introduziu a bola na própria baliza
(3-5) e, nos minutos finais, Jorge
Cristino marcou golo de costa a
costa, surpreendendo o adiantamento de Pedro Camões.
A Academia vai avaliar causas
da derrota. Entre outros factores,
além da crónica falta de financiamento, podem considerar-se
dois remates de Paulo Tavares
ao poste (falta de treino?), mas
também as ausências de Fernando Parente, do Departamento
Desportivo e Cultural, e de Rui
Reis, vice-reitor, que não compareceram, apesar de convocados (não se sabe se por lesão ou
motivos disciplinares).
Nas personalidades externas,
José Bastos e Amadeu Portilha
revelavam mais cultura (táctica
e desportiva) que se acentuou
quando Cristino ocupou, finalmente o lugar na baliza, transmitindo confiança à equipa, em
correlação com saídas de Pedro
Machado — com dificuldades
na triagem, factores que conferiram qualidade à equipa.

§autarca
Referindo-se ao jogo de futsal ontem disputado, realçou a função do
encontro que reúne “amigos, a estrutura da universidade e pessoas que
estão em diferentes lugares da vida
política ou económica que, de algum
modo, interactuam com a Universidade”. António Cunha vincou que o
encontro de futsal é também “um
momento para convivermos, depois
do jogo, um almoço e aproveitamos
para conversar e reforçar as relações
da Universidade com pessoas com
responsabilidades na gestão de diferentes organismos”.
Questionado sobre a representação
da UMinho através da prática desportiva, frisou que esta é “uma universidade completa, que cobre qua-

Ricardo Rio

“Câmara e UMinho
de braços dados”
DR

Reitor António Cunha

se todas as áreas do conhecimento”.
Embora não tendo oferta de 1.º ciclo
na área do desporto, prosseguiu,
“nós fomos em 2012 a melhor universidade europeia de desporto no
ranking da Federação Europeia de
Desporto Universitário e temos estado sempre nos primeiros lugares
desse ranking.”

O presidente da Câmara Municipal
de Braga, Ricardo Rio, salientou a
existência de projectos comuns
entre a autarquia e a Universidade
do Minho no âmbito desportivo.
“Ao nível da gestão de equipamentos, como dos apoios à prática
desportiva, temos vindo a colaborar, assim como na organização de
evntos: vamos ter este ano o campeonato europeu de andebol universitário. São muitas as circunstâncias em que a câmara e a
universidade estão de braços da-

DR

Ricardo Rio, presidente da Câmara

dos, assim como com a própria associação académica.
Ricardo Rio, que recentemente
disputou a Meia Maratona de Viana do Castelo, reconhece que gosta mais do futsal. “A corrida é um
hábito recente, mas espero continuar nestes encontros mais alguns
anios”.
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Jogos das ilhas
Ilha Terceira acolhe
19.ª edição em maio
A ilha Terceira vai receber a 19.ª edição dos Jogos Desportivos das Ilhas, evento que reúne anualmente centenas de jovens, provenientes de diversas
regiões. O evento deve acontecer entre 29 e 31 de
maio, englobando as modalidades de judo, atletismo, natação, vela, ténis, ténis de mesa, basquetebol,
andebol, voleibol e patinagem artística.
Sublinhe-se que esta é a terceira vez que os Açores recebem o prestigiado acontecimento, sendo que
a primeira aconteceu em 2003 e a segunda em 2010.
A conﬁrmação oﬁcial deve ser dada a conhecer nos
próximos dias.
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ANDEBOL: VENCEU EM SANTO TIRSO
Xico alcançou 1.ª vitória
O Xico Andebol recebeu e venceu o Santo Tirso
por 31-28, em encontro da penúltima jornada da
primeira fase do campeonato de andebol. Foi, de
resto, a primeira vitória conseguida pelos vimaranenses na competição.
Em destaque no jogo de ontem esteve João Santos,
com nove golos, enquanto pelo Santo Tirso, Daniel
Costa e Pedro Machado marcaram seis golos cada um.
Também ontem, o Águas Santas recebeu e bateu o
Horta por 29-25, com 15-11 ao intervalo.
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Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

RESISTÊNCIA CHECA DUROU APENAS 20 MINUTOS

ABC viaja para Praga
com 15 golos de vantagem
AVELINO LIMA

Árbitros: Lars Jorun e Kim-Rune

Stenhaugmo (Noruega)

ABC/UMinho

42

Humberto Gomes (GR), Fábio
Antunes (4), Hugo Rocha, Pedro
Seabra (1), David Tavares, Ricardo
Pesqueira (3) e Nuno Grilo (11).
Jogaram ainda: Bruno Dias (GR),
Tomás Albuquerque (4), João Pinto
(8), Diogo Branquinho (1), Gabriel
Teka (2), Nuno Rebelo (4), Carlos
Martins (4).
Treinador: Carlos Resende

Dukla Praga

27

Tomas Petrzala (GR), Jakub Svitak
(11), Vit Reichl (3), Jan Petruzela (1),
Stepan Jenicek (2), Jakub Kastner (3)
e David Sustek (5). Jogaram ainda:
Daniel Rangl (GR), Jakub Kern,
Ondrej Simunek, Patrick Fulnek,
Dieudonne Mubemzem (1), Filip
Brezina (1).
Treinador: Kotrc Jiri
Ao intervalo: 18-12

Perto de
1000 pessoas
assistiram
à goleada do
ABC
sobre a equipa
do
Dukla Praga
Nuno Grilo, com a bola, fez uma boa exibição e marcou 11 golos aos checos

ANTÓNIO VALDEMAR

O ABC/UMinho construiu um resultado volumoso (42-27) frente ao
Dukla, o que lhe permite viajar para o jogo da
segunda mão dos oitavos
de final da Taça Challenge, em Praga, com outra
tranquilidade.
Nos primeiros 20 minutos os checos ainda assustaram, mantendo sempre o
resultado nivelado. Mas,

depois, a equipa orientada
por Carlos Resende agigantou-se e com uma grande
exibição de Nuno Grilo (11
golos) e João Pinto (8), ficou às portas dos quartos
de final desta competição.
Foi um regresso em
grande dos bracarenses
às competições europeias,
onde não faltou também
o ambiente que carateriza estes jogos, com perto
de um milhar de adeptos
nas bancadas do pavilhão

Flávio Sá Leite.
Os checos entraram bem
no jogo, muito por culpa
do seu guarda-redes, Tomas Petrzala, que fez um
punhado de grandes defesas e guiou a sua equipa
para uma vantagem que
durou até aos 14 minutos.
Fábio Antunes voltou
a colocar o ABC na frente e, depois, a equipa da
casa “disparou” para uma
grande exibição.
Uma maior agressivida-

de defensiva e mais rapidez no ataque permitiram
que a equipa da casa chegasse ao intervalo a vencer por uma diferença de
seis golos.

24 golos na 2.ª parte
No regresso dos balneários, os minhotos entraram
com o gás todo, aumentando rapidamente para oito
golos a diferença (20-12).
Com o andar do relógio a
marcha do marcador foi-se

dilatando cada vez mais e
chegou mesmo aos 17 golos (maior diferença), aos
51 minutos (38-21).
Os checos ficaram “atordoados” e nem com menos dois jogadores em
campo conseguiram impedir o adversário de
marcar mais dois golos, pelo melhor homem
em campo, Nuno Grilo.
Depois, até ao final os bracarenses controlaram o
jogo e terminaram com um
resultado já pouco usual
no andebol, mas que ninguém imaginava nos primeiros vinte minutos da
partida. Um resultado que
deixa o ABC às portas dos
quartos de final da Taça
Challenge.

KOTRC JIRI
«Melhorar
em casa»
O treinador do Dukla
analisou assim, a derrota da sua equipa.
«O jogo foi bom,
um teste elevado para
nós. Tivemos um bom
começo, a principal
razão foi o facto de o
guarda-redes ter tido
grandes momentos e
defesas. Os primeiros
15 minutos foram muito
equilibrados, mas depois disso o ABC começou a marcar golos
e nós não conseguimos
estar bem na defesa.
Na segunda parte, não
estivemos bem em
termos técnicos, não
conseguiram seguir as
ordens do treinador e
foi por isso que o ABC
marcou tantos golos
facilmente e chegou
à diferença de 15 no
final. Definitivamente,
em casa vamos tentar
fazer melhor e estar
pelo menos igual ao
ABC», disse.

Humberto Gomes

«Foi um bom resultado, mas nada está
garantido. Esperamos
um ambiente hostil e
uma entrada forte deles no segundo jogo.
Sabemos que vamos
encontrar dificuldades,
mas temos confiança
no nosso valor para
passar esta eliminatória», disse.

Carlos Resende não quer deslumbramentos
Carlos Resende estava contente com a
exibição e resultado frente aos checos. No
entanto, não entrou em grandes euforias e
lembrou que o adversário pertence a um país
com grande tradição no andebol.
«Foi um bom regresso e uma boa vitória,
mas apenas no final dos dois jogos é que
podemos fazer as contas. Os jogadores estão
de parabéns, mas é apenas a primeira parte
da eliminatória.
A diferença de 15 golos é um resultado interessante, mas não nos podemos deslumbrar
e temos de encarar o segundo jogo com o
mesmo espírito que encaramos este. Existe
sempre um período inicial de adaptação e eles
também estavam a tentar conhecer o ABC.

AVELINO LIMA

Uma coisa é trabalhar com o vídeo outra é
sentir o jogo. Demorou um pouco a passar
do trabalho teórico para o prático», frisou.
Apesar do resultado volumoso, o treinador
do ABC, diz que as contas fazem apenas no
final dos dois jogos.
«Vamos jogar num país dos mais fortes
no andebol. Ainda existe algumas dúvidas
se não foi na antiga República Checa que o
andebol nasceu.
Temos como objetivo vencer este troféu
e por isso temos de ultrapassar todos os
obstáculos. O que posso dizer é que a
primeira parte desta eliminatória foi efetuada com bastante brilhantismo», finalizou
Carlos Resende
ABC contou com um forte apoio do público
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ABC “cilindra”
Dukla de Praga

O ABC venceu, ontem, o Dukla
de Praga por 42-27, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge e ficou com as portas abertas para os quartos de final.
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MARÍTIMO PERDE COM BOAVISTA
E HOJE DEFRONTA O FAFE
A equipa de andebol do Marítimo não foi feliz e perdeu em casa do Boavista por 30-24, com 14-10
ao intervalo favorável aos axedrezados, em jogo da
18.ª jornada da 2.ª divisão. Nos verde-rubros estiveram em plano de destaque José Santos com 9
golos e Márcio Abreu com oito, mas esta eficácia
concretizadora não foi acompanhada pela restante
equipa, acabando por averbar uma derrota no primerio jogo da jornada dupla fora de portas. Hoje, o
Marítimo defronta o Fafe, equipa que ocupa a segunda posição da Zona Norte.
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Arsenal aposta tudo na vitória

JOGO DA 18.ª JORNADA da II divisão nacional de andebol, onde o Arsenal da Devesa aposta tudo na
vitória no duelo com o Académico do Porto. Desafio realiza-se hoje, às 21 horas, no Flávio Sá Leite.
ANDEBOL

| Paulo Machado |

O Arsenal da Devesa defronta
hoje o Académico do Porto, em
jogo da 18.ª jornada da II divisão
nacional. A confiança está patente no clube bracarense, com o
objectivo de garantir o apuramento para a fase final. No jogo
desta noite aposta-se tudo em
mais uma vitória.
“Em termos práticos temos a
obrigação de ganhar, mas vamos
ver como será a reacção dos jogadores adversários uma vez
que estão em lugares muito baixos na tabela e a motivação não

DR

Arsenal Andebol defronta hoje o Académico do Porto

é muito grande”, avisou o director do clube bracarense. Carlos
Saraiva salienta que a equipa está a dar uma resposta e a confiança continua intacta. “Para
nós todos os jogos são difíceis e
os adversários merecem todos o
nosso respeito. O primeiro objectivo passa por ganhar o jogo
e depois continuamos na luta para garantir a participação na fase
final”, acrescentou o director do
clube bracarense. Carlos Saraiva
faz um balanço positivo e não
esmorece a confiança em relação ao futuro. “Neste momento
contamos com seis pontos de
avanço para o quarto classifica-

+ hoje
Jogos da II Divisão
Nacional:
Arsenal - Académico 21 h
S. Mamede - Porto 17 h
Boavista - Marítimo 18 h
Fafe - Sanjoanense 18 h
Santana - SP Oleiros 19 h
Avanca - Fermentões 18 h
S. Bernardo - Gaia 18 h
do e é uma vantagem confortável, sabemos que podemos ficar
entre os primeiros para passar à
próxima fase”. Na preparação
para o jogo desta noite, o Arsenal da Devesa depara-se com
duas baixas. Carlos Osório e
Virgílio Pereira, ambos pivots,
não podem dar o contributo à
equipa. O jogo realiza-se a partir
das 21 horas no Pavilhão Flávio
Sá Leite.
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ABC/UMinho quer casa cheia
hoje contra o Dukla de Praga

TODOS À CATEDRAL. Após ausência de quatro anos, o ABC está de volta aos
grandes jogos europeus, e quer hoje uma equipa unida na recepção aos checos do Dukla, na primeira ‘mão’ dos oitavos-de-final da Taça Challenge.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo, internacional português, está confiante na vitória do ABC contra os checos

Nuno Grilo, lateral-esquerdo do ABC/UMinho

“O melhor resultado é ganhar
e vamos dar tudo pela vitória”
PLANTEL

| Miguel Machado |

“Só a vitória interessa” ao
ABC/UMinho no jogo de hoje,
frente ao Dukla de Praga, nos oitavos-de-final da Taça Challenge. Regresso à Europa do andebol “é um momento importante”
para os jogadores comandados
pelo técnico Carlos Resende, e o
lateral-esquerdo da equipa bracarense, Nuno Grilo, afirma que
a equipa do ABC está preparada
para corresponder às expectativas e somar o triunfo desejado.
A confiança é muita, mas a motivação é ainda maior, afirma o
internacional português.
“Todos os jogos que entramos
é para ganhar. Às vezes podemos não conseguir, mas o nosso
espírito aqui no ABC é lutar
sempre pelas vitórias. Não sabemos jogar de outra forma. Estamos muito confiantes para este

jogo importante e queremos entrar a ganhar nesta competição,
como o Carlos Resende já disse,
vamos tentar ganhar esta Taça
Challenge”, afirmou Nuno Grilo
na antevisão do jogo.
Quanto ao melhor resultado a
alcançar neste jogo, que é o primeiro da eliminatória, Nuno
Grilo foi categórico: “o melhor
resultado é ganhar e vamos dar
tudo pela vitória. O nosso objectivo nesta eliminatória é mesmo
ganhar os dois jogos”, frisou.
Nuno Grilo deixou ainda um
apelo aos adeptos bracarenses
para encher hoje o pavilhão. “O
nosso público é para mim o melhor do país. É um público que
gosta de andebol, sabe apoiar e
está sempre do nosso lado quando precisamos. Só lhes peço que
voltem a aparecer porque o
apoio deles neste jogo é fundamental”, destacou ainda o jogador do ABC/UMinho.

ROSA SANTOS

Carlos Resende tem o plantel do ABC/UMinho na máxima força para a partida desta tarde (15 horas)

ANDEBOL

| Miguel Machado |

Uma equipa unida em torno de
um sonho: vencer esta época a
Taça Challenge. Este é o mote
do ABC/UMinho para a partida
de hoje com o Dukla de Praga,
da República Checa, da primeira
‘mão’ dos oitavos-de-final da
competição. Imbuídos num espírito de conquista neste regresso
à Europa, a direcção do clube
bracarense quer fazer deste jogo
uma festa na ‘catedral do andebol’. Nesse sentido, estão con-

vocados todos os bracarenses
para a partida: sócios, simpatizantes e adeptos em geral. Objectivo é encher o pavilhão Flávio Sá Leite. Sócios e alunos da
UM têm entrada gratuita. Sócios
do Sp. Braga, HC Braga e Arsenal pagam 5 euros. Os bilhetes
para o público custam 8 euros.
Após ausência de quatro anos
nas provas europeias, o ABC
quer regressar em grande estilo à
Europa e, para além do triunfo,
deseja recuperar também o ‘inferno amarelo’ no mítico Sá Leite. Duelo começa às 15 horas.

A equipa do Dukla de Praga
ocupa, actualmente, o segundo lugar no campeonato da República Checa.
Quando estão disputadas
17 jornadas, o Dukla é
segundo a três pontos do
líder Talent MAT. Na eliminatória anterior da Taça
Challenge (que o ABC esteve isento devido ao ranking), os checos afastaram
os os macedónios do Plister.

§Challenge Cup
A 20 de Novembro de 2010 contra o Radnicki (Macedónia)

Quatro jogadores do ABC resistem
da última aparição europeia em casa

Depois de uma ausência de quatro anos, o
ABC/UMinho está de volta às provas europeias.
Recorde-se que o último jogo europeu no Sá
Leite remonta a 20 de Novembro de 2010 quando o ABC recebeu e perdeu (17-20) com os macedónios do Radnicki Kragujevac, para a Taça
Challenge. Dessa equipa, mantêm-se no plantel apenas quatro atletas: Humberto Gomes,
Bruno Dias, Nuno Rebelo e Fábio Antunes.
De referir, que para além do ABC/UMinho mais
duas equipas entram hoje em acção no andebol
europeu. O Benfica vai defrontar os luxemburgueses do HB Dudelange,
também para os oitavos da Challenge. Já o FC Porto inicia a sua participação na fase de grupos da Taça EHF, frente aos alemães do Fuchse Berlim.
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DE REGRESSO À EUROPA

ABC/UMinho
quer encher
hoje o Sá Leite
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ARSENAL DA DEVESA RECEBE HOJE O ACADÉMICO FC, ÀS 21H00

«Temos que tornar o jogo fácil»
ARQUIVO DM

Rui Ferreira, técnico do Arsenal da Devesa Andebol

LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal da Devesa Andebol recebe hoje, a partir das 21h00, no pavilhão

Flávio Sá Leite, o Académico FC, em partida a
contar para a 18.ª jornada do campeonato nacional de andebol da II Divi-

são (Zona Norte).
Apesar do adversário
estar na cauda da tabela classificativa (é penúltimo), o técnico Rui Ferreira pede «atenção máxima» aos seus atletas e
lembra as dificuldades vividas no jogo da primeira
volta, onde o Arsenal ganhou apenas por três golos de diferença.
«Nós é que teremos de
tornar o jogo fácil, por isso,
não podemos substimar o
Académico», disse.

Quatro ausências
E para o jogo desta
noite, o Arsenal até vai
atuar desfalcado de alguns atletas influentes.
Vírgilio lesionou-se num
dos últimos treinos e não
vai poder dar hoje o seu
contributo à equipa, assim como Carlos Osório,

este por motivos de orclassificado, recebe hoje
o Sanjoanense, que vem
dem profissional.
logo atrás na tabela classiEduardo Salgado e Jaificativa, mas tem mais um
me Barreiros são as oujogo disputado. Esta partras baixas confirmadas
tida é deveras importanno clube bracarense.
te para as aspirações dos
«Temos algumas baixas,
fafenses que também
mas os jogadores que
lutam por passar
temos dão garanArsenal
à fase final do
tias suficientes
da Devesa lu
ta
campeonato.
para que o Arpela passagem
à
Já o Ferfa
se final do ca
senal lute pela
mpeona
mentões
desto
vitória neste
de andebol da
loca-se
ao
camII
jogo», concluiu
Divisão
po do líder
o técnico Rui
Avanca.
Ferreira.
Os jogos para hoje:
O Arsenal da DeveA
r
senal-Académico
sa ocupa a segunda po(21h00),
São Mamedesição no campeonato na-FC
Porto
B
(17h00), Boacional da II Divisão, com
vista-Marítimo
(18h00),
44 pontos, a quatro do líAC
Fafe-Sanjoanense
der Avanca.
(18h00), Santana-S. Paio
AC Fafe recebe
Oleiros (19h00), AvancaSanjoanense
-Fermentões (18h00) e
Entretanto, o Andebol
São Bernardo-FC Gaia
Clube de Fafe, terceiro
(18h00).

Página 27

A28

ID: 57943673

14-02-2015

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,63 x 17,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ABC DEFRONTA HOJE DUKLA PARA A TAÇA CHALLENGE NO SÁ LEITE

“Catedral” volta a receber
grandes jogos europeus
DR

ABC
recebe hoje o
Dukla de Prag
a, às
15h00,
no Pavilhão Fl
ávio
Sá Leite
Nuno Grilo apela à presença do público hoje em apoio ao ABC

LUÍS FILIPE SILVA

O dia de hoje tem um
significado para os adeptos do ABC em particular e para os amantes da
modalidade em Braga em
geral. O ABC está de vol-

tas às competições internacionais e o mítico pavilhão Flávio Sá Leite,
conhecido como «Catedral» do andebol português volta às grandes tardes europeias, hoje, a partir das 15h00, com a rece-

ção aos checos do Dukla
de Praga, em jogo da 1.ª
mão dos oitavos de final
da Taça Challenge.
Depois de quatro anos
de ausência, o ABC regressa às lides europeias e os
responsáveis academistas

pediram “casa cheia” para
este desafio especial.
Nuno Grilo, jogador do
ABC sublinhou a vantagem de ter hoje um pavilhão cheio em apoio ao
ABC, considerando o jogo
«muito importante».

«O nosso público
é dos melhores
jogadores do país»
Na sexta-feira, o técnico Carlos Resende apelou à presença massiva
dos adeptos ao Sá Leite
para ajudar a ultrapassar
o Dukla de Praga, considerando o público como «o
melhor jogador do ABC».
Ao seu lado, Nuno Grilo
foi ainda mais longe. «O
nosso público além de ser

um bom jogador, na minha
opinião, é dos melhores
jogadores do país, porque
é um público que sabe
apoiar e sabe estar. É um
público que está ao nosso
lado quando mais precisamos», destacou.
Sobre a preparação do
encontro, Nuno Grilo destacou que a mesma foi feita dentro dos parâmetros
normais.
«Eu, na minha maneira
de estar e posso falar pelos meus colegas de equipa, todos os jogos em que o
ABC/UMinho entra é para
ganhar. Às vezes podemos
não conseguir».
Grilo sublinhou «a qualidade e experiência internacional» dos atletas do ABC.
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ABC inicia hoje
campanha europeia
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DUKLA DE PRAGA JÁ TREINOU NO SÁ LEITE

Altos, rápidos e amarelos
ANTÓNIO SILVA

Andebolistas do Dukla ensaiaram, ontem, a estratégia para o jogo de hoje no Sá Leite

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O Dukla de Praga, equipa checa que esta tarde
joga na catedral do andebol com o ABC/UMinho,
realizou, ontem à tarde, o
habitual treino de adapta-

ção ao piso e iluminação
do palco do jogo.
A sessão durou cerca
de uma hora e foi espiada por alguns andebolistas da turma academista
que esperavam, junto ao
bar do Sá Leite.

Estes viram uma equipa
do Dukla composta por
jogadores altos, rápidos
e que mostraram boa capacidade de finalização. E
gostariam, certamente, do
equipamento: também vestem de amarelo e preto.
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ID: 57946071

FUTEBOL
• Treino do Marítimo, às 10:00 nos Barreiros e
conferência de imprensa em Santo António,
pelas 12:00. Viagem à tarde para o Porto.
• Treino do Nacional, às 10:00 na Choupana.
• I Liga, 21.ª jornada: Gil Vicente – Paços Ferreira, João Capela, às 18:00; Belenenses –
Sporting, Paulo Baptista às 20:15.
• II Liga, 27.ª jornada: Portimonense – União
Madeira, André Narciso (Setúbal), Desportivo
Chaves – Marítimo B, Jorge Sousa (Porto),
Vitória Guimarães B – Atlético, Freamunde –
Sporting Braga B, Olhanense – Sporting Covilhã, Tondela – Leixões, Luís Godinho
(Évora), Beira-Mar – Santa Clara, Farense –
Oriental e Trofense – Académico Viseu,
Marco Ferreira (Madeira), todos às 15:00. FC
Porto B – Feirense, ) e Benfica B – Olivei-

14-02-2015

rense, às 16:00.
• Fase intermédia do "nacional" de iniciados
/ Zona Norte, 3.ª jornada: Marítimo-Rio Ave
às 11:00 em Santo António.
• Divisão de Honra Regional, 12.ª jornada:
Santacruzense-Pontassolense (16:00), Câmara de Lobos-Portosantense (16:30).
• I Divisão Regional, 5.ª jornada: Carvalheiro1.º de Maio (16:00), São Vicente-Choupana
(16:00).
BASQUETEBOL
• Liga masculina, 15.ª jornada: CAB-Benfica,
às 15:30 no pavilhão da Nazaré.
• Liga feminina, 16.ª jornada: Olivais-CAB, às
17:00 em Coimbra.
• I Divisão feminina, 15.ª jornada: MarítimoSporting, às 17:30 no pavilhão da Nazaré.
VOLEIBOL
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• Campeonato Nacional da II Divisão Masculina, fase final, 2.ª jornada: Famalicense-Marítimo, às 17:00 em Famalicão.
TRAIL
• Ultra Trail São Vicente - Porto Moniz 2015:
partida do UT (44 kms) às 07:00 em São Vicente; partida do T (21 kms) às 10:00 no Lameirão; partida do MT (11 kms) às 12:00 no
Fanal. Entrega de prémios às 17:00 no CCV
Porto Moniz.
SQUASH
• Primeiro do Circuito Regional de Duplas,
nos courts do Onda Revital Clube.
TÉNIS DE MESA
• Madeirense Marcos Freitas participa até
amanhã no Open Internacional do Kuwait,
segunda prova do World Tour, no Kuwait.
TÉNIS

• Regional Sub 14 de 2015 no Centro Desportivo da Madeira na Ribeira Brava.
• O Smash Ténis Clube organiza no Centro
Desportivo da Madeira na Ribeira Brava o
Torneio Abertura de 2015, nas variantes de
Seniores e Veteranos +40, +50 e +60.
ANDEBOL
• Campeonato Nacional da II divisão, Zona
Norte, 18.ª jornada: Boavista-Marítimo, às
18:00 no Porto.
• XXVII Torneio AAM (juvenis femininos), 2.ª
jornada: AA Lisboa-Sports Madeira (15:30) e
AA Madeira-AA Porto (17:30), ambos no pavilhão do Funchal.
• XXV Clínic AAM, a partir das 10:00 no auditório da escola Horácio Bento Gouveia.
FUTSAL
• Regional de Honra, seniores: Sporting

Porto Santo-Pontassolense (14:30), Francisco Franco - São Roque do Faial (18:00) e
Canicense - Porto Moniz (19:00).
ATLETISMO
• Madeirenses no Campeonato Portugal em
pista coberta, na Cidade de Pombal.
ESGRIMA
• Campeonato Individual e Equipas de Juniores Masculinos e Femininos, com a participação de atletas do CD Unidos da Camacha,
CD 1.º Maio e CD Santanense), ao longo do
dia na sala de Esgrima do Funchal.
VELA
• Naval do Funchal e a ARVM leva a efeito na
baía do Funchal, o primeiro dia do Torneio
Caixa Geral de Depósitos, 4.ª prova do Campeonato da Madeira. As primeiras regatas
estão agendados para as 14:00.
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O Pavilhão de Santa Maria, na cidade
de Beja, recebe na tarde de amanhã (17
horas) o jogo entre a equipas de seniores
da ACR Zona Azul e da Académica de
São Mamede, partida a contar para a
4ª eliminatória da Taça de Portugal
Seniores Masculinos em Andebol.
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Seniores Masculinos (5.ª jornada): CCP SerpaRedondo, 33-32; Lagoa-Zona Azul, 19-19. Classificação: 1.º Zona Azul, 12 pontos. 2.º
Lagoa, 10. 3.º Redondo, nove. 4.º CCP Serpa,
nove. Próxima jornada (14/2): Redondo-Lagoa;
Zona Azul-CCP Serpa. A Zona Azul apurou-se
já para a segunda fase do campeonato.
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ANDEBOL
CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO DE ANDEBOL

Instantes finais ditaram desfecho
Sanjoanense/Mário Rui, 19
S. Bernardo, 21
Jogo no Pavilhão das Travessas, em S.
João da Madeira.
Árbitros: André Andrade e Temo Neves.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Fábio
Fernandes, António Brandão, Hélder
Santos, Eduardo Carneiro, Fábio Cardoso,
Hugo Terra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho,
Emanuel Silva, Pedro Amorim, Xavier
Costa, Bruno Pinho, Eduardo Pereira,
Ricardo Pinho.
Treinador: Nuno Baptista.
S. Bernardo: João Pinho, Luís Santos,
Diogo batalha, João Esteves, Augusto
Pereira, Tiago Sousa, Ulisses Ribeiro,
Tiago Gonçalves, Tiago Filipe, Rui Silva,
Fernando Marques, Rodrigo Gouveia,
Sérgio Gouveia, Leandro Rodrigues, João
Pinto, Albano Lopes.
Treinador: Ulisses Pereira.
Ao intervalo: 11-13.

Com ambas as equipas a entrarem em campo com o mesmo
número de pontos, não se previa
um jogo fácil para nenhuma das
formações, e foi isso que acabou
por acontecer, no entanto foi o
S. Bernardo que saiu de S. João
da Madeira com três pontos na

CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADAS FEMININAS

SANJOANENSE
BATE VACARIÇA
E CONQUISTA
TÍTULO
Sanjoanense, 46
Vacariça, 20
Jogo no Pavilhão das Travessas.
Árbitros: Joaquim Machado e Fábio
Fernandes.
Sanjoanense: Carla Moreira, Cláudia
Moreira, Joana Pinho, Ana Vieira, Catarina
Arrojado, Rita Leite, Eulália Silva, Mariana
Rocha, Carolina Pereira, Francisca Silva,
Beatriz Moreira, Patrícia Pereira, Joana
Alves, Ana Tavares, Patrícia Faria.
Treinador: Rui Andrade.
Vacariça: Rute Mora, Carolina Correia,
Matilde Simões, Rita Mota, Iris Ferreira,
Ana Simões, Joana Inácio, Mariana Lopes,
Lara Figueiredo, Daniel Queiro, Carolina
Direito, Andreia Godinho.
Treinador: Carlos Correia.
Ao intervalo: 25-9.

Depois de um campeonato
imaculado, em que a única
“nódoa” é a derrota com o
Alavarium, na 12.ª jornada, a
Sanjoanense confirmou a sua superioridade no último encontro,
com a vitória frente ao Vacariça
e a conquista do título distrital.
À semelhança da maioria
dos jogos, as alvinegras não tiveram grandes dificuldades para
ultrapassar a equipa adversária,
de tal forma que ao intervalo a
vantagem das locais era já de 16
golos (25-9).
Na segunda parte as visitantes conseguiram equilibrar mais o
encontro mas, ainda assim, sem
colocar em causa a superioridade
da Sanjoanense, que alcançou

JORNADA 17

Fermentões 25-21 Académico
FC Porto B 24-25 Arsenal C. Devesa
Marítimo Madeira 24-27 S.Mamede
Sanjoanense 19-21 S. Bernardo
SP Oleiros 14-37 Fafe
Avanca 31-12 Santana
Gaia 33-20 Boavista
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bagagem.
Num encontro que acabou
por ser bastante equilibrado,
entraram melhor os locais, conseguindo uma ligeira vantagem no
marcador. Mas a equipa aveirense
acabaria por conseguir impor o
seu jogo e inverter a marcha do
marcador, que ao intervalo já era
favorável aos visitantes (11-13).
Na segunda parte o equilíbrio foi uma constante, mas
nos últimos minutos da partida

a sua 17.ª vitória em 18 jogos
realizados.
As alvinegras terminam,
assim, o campeonato com um
total de 52 pontos, à frente do
Alavarium, equipa que impôs a
única derrota à formação alvinegra (32-30).
CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADOS MASCULINOS

SANJOANENSE
NÃO TEVE
ARGUMENTOS
CAI Conceição, 33
Sanjoanense B, 18
Sanjoanense: Ramiro Pinho, André Silva,
Paulo Bastos, Manuel Mateus, José Santos, Bernardo leite, Tiago Godinho, Tiago
Almeida, Luís Fernandes, Marcos Carvalho.
Treinador: Pedro Tavares.

A Sanjoanense partiu para
Cernache com a firme vontade de
regressar com uma vitória, mas
o adversário, mesmo jogando em
inferioridade numérica, mostrou
sempre ter mais valia técnica. Os
alvinegros tentaram lutar sempre
contra o resultado, mas não
conseguiu alcançar o objetivo e
regressou com uma derrota.
CAMPEONATO NACIONAL DE
INICIADOS MASCULINOS

VITÓRIA DEIXA
TÍTULO MAIS
PERTO
Águeda, 23
Sanjoanense A, 45

alguma ansiedade e descontrolo
emocional, face a um jogo mais
duro, deixaram a Sanjoanense
em inferioridade numérica. Os
alvinegros acabariam por ver o
S. Bernardo, no último “fôlego”,
chegar à vitória nos últimos
segundos da partida.
Com este resultado a
Sanjoanense caiu para sétima
posição por troca com o seu
adversário.

Sanjoanense: Francisco Silva, Luís Martins,
Daniel Andrade, Gonçalo Fernandes,
Guilherme Novo, Rodolfo Silva, José
Pereira, Alexandre Tavares, João Freitas,
Gonçalo Oliveira.
Treinador: José Fonseca.

A Sanjoanense entrou decidida neste encontro e rapidamente alcançou uma margem de
segurança que lhe permitiu gerir
o jogo de forma equilibrada e
rodar o plantel. Isso era evidente
logo ao intervalo, com os alvinegros com uma vantagem de 13
golos (12-25).
Na segunda parte, com
um jogo assente na velocidade
e numa defesa mais profunda,
a Sanjoanense não deu qualquer hipótese ao adversário,
mostrando em Águeda que está
determinada em vencer o Campeonato Distrital.
CAMPEONATO NACIONAL DE
INFANTIS FEMININAS

ALVINEGRAS
CONTINUAM A
EVOLUIR
Vacariça, 31
Sanjoanense, 5
Sanjoanense: Beatriz Rodrigues, Nádia
Correia, Daniel Sebastião, Leonor Silva,
Maria Pinho, Mariana Pinho, Patrícia Faria,
Leonor Silva, Inês Lima, Inês Moreira.
Treinador: Manuel António.

Já se sabia, à partida, das
dificuldades que esperavam a
Sanjoanense, pois defrontava
uma das melhores equipas da
sua série. Apesar do resultado,
as atletas revelaram pormenores
interessantes, que fazem crer que

1 Avanca
2 Ars. Cl. Devesa
3 Ac Fafe
4 Sao Mamede
5 M. Madeira
6 São Bernardo
7 Sanjoanense
8 Fc Gaia
9 Fc Porto ‘B’
10 Fermentões
11 Boavista Fc
12 S. P. Oleiros
13 Academico
14 Cdc Santana

48
44
43
38
38
38
36
33
31
31
28
26
25
17

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
13
13
10
10
10
8
8
7
7
5
4
4
0

1
1
0
1
1
1
3
0
0
0
1
1
0
0

1 510 358
3 501 425
4 481 371
6 444 420
6 465 447
6 476 426
6 450 429
9 500 462
10 454 476
10 416 487
11 427 463
12 410 514 13 371 454
17 337 51

JORNADA 18

Arsenal C. Devesa - Académico
S. Mamede - FC Porto B
Boavista - Marítimo Madeira
Fafe - Sanjoanense
Santana - S. Paio Oleiros
Avanca - Fermentões
S. Bernardo - Gaia

o futuro para esta equipa será
certamente de desenvolvimento,
quer individual, quer colectivo.
CAMPEONATO REGIONAL DE
MINIS FEMININAS

ADS SOMA
PRIMEIRA
DERROTA NO
CAMPEONATO
Sanjoanense, 12
LAAC, 13
Sanjoanense: Laura Tavares, Mariana
Barata, Ana Duarte, Inês Moreira, Leonor
Silva, Mariana Pinho, Maria Pinho, Daniel
Sebastião, Nádia Soares, Andreia Correia,
Joana Faria, Inês Lima.
Treinador: Manuel António.

Primeira derrota no campeonato para a Sanjoanense.
Contudo, nada está perdido para
a jovem formação alvinegra,
que se mantém na liderança da
tabela classificativa.

AGENDA
Seniores masculinos
Sanjoanense-S. Paio Oleiros
Dia 7, às 21h00, Pavilhão Travessas
Iniciados masculinos
Sanjoanense-S. Paio Oleiros
Dia 6, às 21h30, Pavilhão Travessas
Iniciados masculinos
Sanjoanense-SC Espinho
Dia 8, às 11h00, Pavilhão Travessas
Minis femininas
Valongo Vouga-Sanjoanense
Dia 8, às 15h00, Casa Povo V. Vouga
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fase final do regional disputa-se na nazaré

Cister SA e Dom Fuas disputam
acesso à final de iniciadas
Cister SA e Dom Fuas disputam no próximo domingo, no
pavilhão Gimnodesportivo da
Nazaré, uma das meias-finais
do campeonato regional de iniciados femininos. A partida está
agendada para as 11:45 horas.
Na outra semi-final, enfrentam-se, às 10 horas, Juvelis e
o Colégio de João de Barros. A
final do campeonato começa
às a final às 16:30 horas.
Na derradeira jornada da 1.ª

fase do nacional de iniciadas, o
Cister derrotou o 3 AAA (44-23),
enquanto o Dom Fuas perdeu
em Alcanena (46-25).
Entretanto, os seniores femininos do Cister SA fecharam a 1.ª
fase da 2.ª Divisão nacional com
mais uma derrota, desta feita
na receção ao Ílhavo (17-28).
No nacional de juniores femininos, o Dom Fuas foi derrotado
no pavilhão do Passos Manuel
(29-13) na última jornada, en-

quanto em juvenis femininos,
o Cister SA venceu o dérbi Com
o Dom Fuas (29-14).
O fim de semana também
foi de dérbi nas infantis, com
o triunfo, neste caso, a sorrir às
jovens nazarenas (36-22), que
lideram o nacional só com vitórias. Nos infantis masculinos,
o Cister acertou o calendário com
um desaire pesado diante do Sismaria (52-7), equipa que também
venceu o Dom Fuas (22-35).
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