Revista de Imprensa

1. ABC empurra Sporting do 2.º lugar, Bola (A), 28-01-2016

1

2. Agenda, Correio da Manhã, 28-01-2016

2

3. ABC mais forte que o leão salta para a vice-liderança, Correio do Minho, 28-01-2016

3

4. Madeira SAD «trabalhou» até ao intervalo, Diário de Notícias da Madeira, 28-01-2016

4

5. ADEF Carregal do Sal perde na folga do Académico, Diário de Viseu, 28-01-2016

5

6. ABC venceu Sporting e isolou-se na 2.ª posição, Diário do Minho, 28-01-2016

6

7. Agenda, Jogo (O), 28-01-2016

8

8. FC Porto chega às 20 vitórias, Jogo (O), 28-01-2016

9

9. Andebol - ISMAI, ABC e FC Porto em alta, Jogo (O), 28-01-2016

10

10. Croácia afasta França e Polónia das "meias", Jogo (O), 28-01-2016

11

11. Spínola em grande tramou os leões, Jogo (O), 28-01-2016

12

12. ABC vence Sporting em Lisboa, Jogo Online (O), 28-01-2016

13

13. Dragão de nota 20 e ABC passa leão, Jornal de Notícias, 28-01-2016

14

14. FC Porto estende melhor arranque para 20 vitórias seguidas, Público, 28-01-2016

15

15. ABC caçou leões, Record, 28-01-2016

16

16. França fica fora das medalhas, Record, 28-01-2016

17

17. ABC vence Sporting e adianta-se na luta pelo segundo lugar, Sapo Online - Sapo Desporto Online, 28-012016

18

18. Noruega afasta França da revalidação do título europeu, Sapo Online - Sapo Desporto Online, 28-012016

20

19. ABC vence Sporting e isola-se no segundo lugar, Bola Online (A), 27-01-2016

22

20. ABC/UMinho visita Sporting na luta pelo segundo lugar, Correio do Minho, 27-01-2016

23

21. Município premiou em gala os melhores de 2015, Diário As Beiras, 27-01-2016

24

22. Primeiro desaire em casa, Diário de Aveiro, 27-01-2016

25

23. Colégio João de Barros vence em jornada dupla, Diário de Leiria, 27-01-2016

26

24. Seniores femininos da SIR sobem ao 1.º lugar, Diário de Leiria, 27-01-2016

27

25. Há andebol hoje em Fafe, Diário de Notícias da Madeira, 27-01-2016

28

26. Spínola e um regresso especial na batalha pelo segundo posto, Diário do Minho, 27-01-2016

29

27. Agenda desportiva, JM, 27-01-2016

30

28. Andebol: FC Porto soma 20ª vitória consecutiva frente ao Belenenses, Mais Futebol Online, 27-01-2016

31

29. Europeu de andebol: Noruega e Croácia afastam França das meias, Mais Futebol Online, 27-01-2016

32

30. FC Porto estende melhor arranque para 20 vitórias seguidas, Público Online, 27-01-2016

33

31. Sporting perde em casa com o ABC e é ultrapassado na classificação, Record Online, 27-01-2016

34

32. FC Porto soma 20.ª vitória seguida no Restelo, Sábado Online, 27-01-2016

35

33. Sporting perde em casa com o ABC e é ultrapassado na classificação, Sábado Online, 27-01-2016

36

34. Benfica apura-se no set de ouro, Sábado Online, 27-01-2016

37

35. Colégio de Gaia fora da Challenge Cup, Gaiense (O), 23-01-2016

38

36. Cedrense de olhos postos na vitória para assegurar a liderança do Campeonato, Incentivo, 22-01-2016

39

37. Andebol. FestAnd trouxe mais de 150 crianças a Alcobaça, Alcoa (O), 21-01-2016

40

38. Infantis ACV com dupla presença em Guimarães, Cidade Hoje, 21-01-2016

41

39. Andebol para crianças em Tomar, Mirante (O), 21-01-2016

42

40. ADA soma a sexta vitória, Reconquista, 21-01-2016

43

41. FestAnd convida crianças a praticar atividade física, Região de Cister, 21-01-2016

44

42. Dom Fuas recebe cerca de duas centenas de atletas, Região de Cister, 21-01-2016

46

43. Andebol: Dois atletas convocados para a seleção, Região de Cister, 21-01-2016

47

44. Xico perdeu e Fermentões ganhou, Comércio de Guimarães (O), 20-01-2016

48

45. A fazer os 35 anos, a presidente do C. D. Campinho, falou, em entrevista..., Correio de Albergaria, 2001-2016

49

46. Póvoa Andebol distingue atletas no aniversário, Mais Semanário, 20-01-2016

52

47. AEDFR levou a efeito um encontro do Desporto Escolar, Região da Nazaré, 20-01-2016

54

48. Seniores femininos de Valongo derrotadas em Ílhavo, Região de Águeda, 20-01-2016

56

49. Excelência No Andebol e Nos Estudos, Voz da Póvoa (A), 20-01-2016

57

A1

ID: 62877906

28-01-2016

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,05 x 21,56 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL - ANDEBOL1- 20.* Xte.
Pavilhão Multiusos.
em Odivelas

SPORTING

•

ABC

16 torrEPRAZALo
Luis Oliveira (GR)
Humberto Gomes (GR)
Aljosa Cudk (GR)
Emanuel Ribeiro (GR)
Daniel Svensson (GR)
Fabio Vidrago (4)
Pedro Portela (7)
Hugo Rocha (6).........,
Bosko Bjelanovic
Pedro Seabra (6) ''''''
Bruno Moreira (2)
Dlogo Branquinho
Sérgio Barros
Miguel Sarmento (1)
Frankls Caro! (8)
Pedro Spinola (9.)
Pedro Solha (4)
João Gonçalves
Carlos Carneiro (2)
Carlos Martins (1)
Samuel Aslanlan (3)
Nuno Grilo (5)
João Antunes (1)
Oleksandr Nekrushets
Frandsco Tavares
André Gomes
João Paulo Pinto
Tomás Albuquerque
Fabio Magalhães (4)
ZUPO EQUISONN

ABC empurra
Sporting do 2.° lugar
Minhotos voltam a Lisboa no sábado em novo encontro com os leões,
para a Taça o Benfica joga hoje na Luz o Passos adia 'play-off'
RUI RAIMUNDO/ASF
Têm

PROBLEMAS GRAVES

CARLOS RESENDE

ÃRBITROS
Gonçalo Aveiro e Hugo Femandes. da Madeira

Temos problemas graves
defensivos, nào é possível que te ganhem
quando marcas 31golos em casa! É a
quarta partida que perdemos por um golo
e se queremos fazer algo temos de
mudar a mentalidade e ser agressivos
como fomos nos últimos 15 minutos

Por

EDITE DIAS

E dúvidas existissem de
que este ABC quer cumprir a promessa de ser
candidato ao título, estas
ficaram ontem desfeitas.
Sem os lesionados Nuno Rebelo e Ricardo Pesqueira, os minhotos viajaram até Lisboa para discutir o segundo lugar, a duas jornadas
do fim da fase regular.
O Sporting até entrou bem, mas
não tardou a que os bracarenses
começassem a dar dores de cabeça a Cudic. Primeiro Seabra e depois Pedro Spínola. Aliás, seria o lateral-direito que há duas semanas
rescindiu com os leões a tornar-se
o melhor marcador do jogo (9 golos) uma eficácia que dificilmente os sportinguistas recordam.
Foi, de resto, ele a colocar o ABC
na frente pela primeira vez (8-9),
aos 12 minutos. E, uma vez na frente, a equipa de Carlos Resende não
mais deixou apanhar-se. Os leões
demoraram muito tempo a acertar
defensivamente, enquanto os minhotos geriram esforços e a van-

a palavra

S

ZUPO EQUISOAIN
Treinador do sporting

SEGUNDO LUGAR
Fizemos um jogo muito
interessante, entrámos bem nas duas
partes, o que obrigou o Sporting a
andar atrás do resultado. Fomos
conseguindo resolver os problemas
que o Sporting nos colocou na defesa.
Estamos mais perto do 2.° lugar, já que
o primeiro está bem entregue

CARLOS RESENDE
Pedro Spfnola brilhou na estreia contra a equipa com a qual rescindiu há duas semanas
tagem que Carol conseguiu reduzir (16-17) em cima do intervalo.
Voltaram, porém, a ser os bracarenses a entrar melhor e, antes
ainda dos 10 minutos, Spfnola voltava a festejar (19-23).
Do lado dos leões, a entrada de
Svensson para a baliza não resolveu nada e Cudic recuperou rapidamente o seu lugar. O russo As-

lanian, por seu lado, ajudava na
defesa mostrava-se, mas nada parecia travar o ABC (20-25). O Sporting tentou, então, reagir, quando
já nem parecia capaz de o fazer
(23-26). Cudic deu uma ajuda na
baliza e Fábio Magalhães reduziu
(28-29) a 8 minutos do fim, mas
Humberto Gomes segurou a vantagem, negou um sete metros a

Treinador do ABC

Aslanian e os minhotos regressaram a casa com três pontos e uma
dúzia de pizzas no autocarro que,
durante as quatro horas seguintes, os levou a casa. No final, Pedro Solha não escondeu o seu descontentamento com a exibição da
dupla madeirense.
Sábado, há mais, para a Taça.
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AGENDA

HOJE
ANDEBOL
20h30

CD Camões-FC Porto, oitavos
de final da Taça de Portugal.
Pavilhão Moniz Pereira, Lisboa
AMANHA

BASQUETEBOL FEMININO
21h30

Algés-Benfica. sub-19, Camp.
Distrital, Pavilhão Municipal
Bairro Padre Cruz, Lisboa
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmiornal.pt
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ABC mais forte que o leão
salta para a vice-liderança
TRIUNFO SUADO MAS MERECIDO. A equipa do ABC/UMinho venceu
ontem o Sporting, por 32-31, em Odivelas, no jogo grande da 20.ª jornada
do campeonato de Andebol 1. Bracarenses subiram ao segundo lugar.

DR

Equipa do ABC/UMinho levou a melhor sobre o Sporting e isolou-se no segundo lugar

ANDEBOL

SPORTING, 31

| Miguel Machado |

O ABC/UM levou, ontem, a melhor sobre o Sporting, na casa
dos leões, vencendo por 32-31,
na 20.ª jornada do campeonato
nacional, e saltou para o segundo lugar isolado da competição,
ainda que de forma provisória
porque o Benfica apenas joga
hoje nos Açores, com o Horta.
Partida realizada em Odivelas
foi muito disputada, mas os academistas lideraram praticamente
o marcador do início ao fim,
chegando a ter algumas boas
vantagens, que o Sporting conseguiu sempre reduzir e manter
a emoção do jogo até ao apito final. Porém, o ABC, com uma
exibição segura e solidária, segurou a vitória merecida.

Luis Oliveira, Pedro Portela (7), Bosko,
Bruno Moreira (2), Sérgio Ramos, Frankis
Marzo (8), Pedro Solha (4), Cudic, Carlos
Carneiro (2), Samvel (3), João Antunes (1),
Francisco Tavares, Svensson, João Pinto e
Fábio Magalhães (4).
Treinador: Francisco Azanza.

ABC/UMINHO, 32
Humberto Gomes, Fábio Antunes (4),
Hugo Rocha (6), Pedro Marques (6), Diogo
Branquinho, Miguel Pereira (1), Pedro
Spinola (9), João Gonçalves, Carlos
Martins (1), Nuno Pereira (5), Oleksandr,
André Gomes e Tomás Albuquerque.
Treinador: Carlos Resende.
Pavilhão Municipal de Odivelas
Árbitros: Gonçalo Aveiro e Hugo
Fernandes (Madeira).
Ao intervalo: 16-17

“As duas equipas são muito
equivalentes em termos de
valor. Em Braga também
vencemos por um. Hoje
voltámos a ser mais felizes.
Não foi um grande jogo,
mas foi um bom espectáculo e julgo que vencemos
bem. Infelizmente o Porto
fez uma fase regular fabulosa, e a nós, juntamente
com o Sporting e Benfica
resta-nos tentar terminar
esta fase no segundo lugar.
Vamos agora preparar-nos
para mais um grande jogo
no sábado para tentarmos
ficar em segundo lugar.”

Carlos Resende
(treinador do ABC/UMinho)

“Tivemos a sorte do jogo
mas acho que acabámos
também por vencer bem.
Temos mais três finais pela
frente, que queremos
vencer, e vamos lutar pelo
segundo lugar, sabendo
que somos três grandes
equipas a querer conseguir
esse objectivo. Amanhã
(hoje) começamos já a
pensar no jogo de sábado
contra o Benfica.”

Humberto Gomes
(guarda-redes do ABC/UMinho)

CAMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL
JORNADA 20

1. FC Porto
2. ABC\UMinho
3. Sporting
4. Benfica
5. Madeira SAD
6. Ág. Santas
7. Avanca
8. Passos Manuel
9. ISMAI
10. Fafe
11. Belenenses
12. SC Horta

60
52
50
49
45
44
34
33
31
26
26
26

TOTAL

CASA

FORA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
19

10
8
7
8
6
6
4
3
2
2
1
1

10
8
8
7
6
6
3
3
3
0
2
2

20
16
15
15
12
12
7
6
5
2
3
3

0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
1

0 623 478
4 619 551
5 654 505
4 555 464
7 568 532
8 515 518
13 466 536
13 510 583
14 536 591
16 482 566
17 472 574
15 449 551

0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0

0 322 252
2 311 274
3 323 249
1 277 220
4 298 262
4 264 265
6 235 273
7 242 278
7 269 303
6 233 269
9 228 272
9 235 295

0 0 301 226
0 2 308 277
0 2 331 256
0 3 278 244
1 3 270 270
0 4 251 253
0 7 231 263
1 6 268 305
0 7 267 288
0 10 249 297
0 8 244 302
1 6 214 256

RESULTADOS
ISMAI, 31; Passos Manuel, 26
Sporting, 31; ABC\UMinho, 32
Belenenses, 26; FC Porto, 30
Avanca, 21; Ág. Santas, 25
Fafe, 26; Madeira SAD, 30
Benfica-SC Horta (HOJE)

PRÓXIMA JORNADA
Sporting - ISMAI
Ág. Santas - Passos Manuel
FC Porto - Avanca
SC Horta - Fafe
ABC\UMinho - Benfica
Madeira SAD - Belenenses
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Madeira SAD 'trabalhou' até ao intervalo
Em jogo a contar para 20.a jornada
do Campeonato Nacional de Andebol, a equipa do Madeira SAD foi
ontem vencer com naturalidade ao
reduto do Fafe, por 26-30, resultado
que permitiu à equipa madeirense
manter o quinto lugar da prova.
A turma orientada por Paulo Fidalgo entrou muito bem no jogo,
trabalhou bem na defesa e esteve
melhor no ataque, chegando ao intervalo a vencer por 9 bolas de di-

ferença (13-22).
No regresso dos balneários, a
turma madeirense procurou acima
de tudo controlar as operações e
permitiu a recuperação ao Fafe,
que conseguiu anular cinco golos
de desvantagem, terminando o encontro com uma diferença de quatro favorável à turma insular.
Nuno Silva, com 8 golos, foi o jogador em maior destaque, no Madeira SAD. F.S.
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ADEF Carregal do Sal perde
na “folga” do Académico
Registos Carregalenses continuam a ocupar a oitava e última posição da tabela
classificativa com nove pontos de desvantagem para o Académico de Viseu (5.º)
ARQUIVO

Andebol
3.ª Divisão Nacional

Silvino Cardoso
No andebol, as equipas só não
pontuam em cada ronda se
não jogarem. Foi o que aconteceu com o Académico de Viseu, que esteve de ‘folga’ face
às ‘exigências’ do calendário
e foi por isso ultrapassado na
classificação pelo Feirense.
O conjunto nortenho recebeu e venceu (28-21) a Associação Desportiva Educação
Física (ADEF) de Carregal do
Sal. Pese embora todo o seu
empenho da formação orientada por Luís Cardantas em
Santa Maria da Feira, não foi
possível evitar a derrota por
sete golos de diferença.
Os carregalenses somaram
um ponto, correspondente à
sua participação no encontro,
mas mantêm a ‘lanterna vermelha’ com menos um ponto
que a Académica de Coimbra.
Nesta altura, a tabela é liderada pela Associação Cultural
e Desportiva do Monte (Mur-

e, em consequência, volta
também a não pontuar.
Já a formação do concelho
de Carregal do Sal vai receber
o Alavarium com condições
para somar o segundo triunfo
na prova, de forma a melhorar
a sua classificação.
Na primeira volta, recordese, os carregalenses foram
vencer ao reduto do conjunto
aveirense. Já em 2016, a
Zona Centro
1.ª Fase - 14.ª Jornada
Académica-Beira-Mar
Feirense-ADEF C. Sal
Alavarium-ACD Monte

Conjunto de Carregal do Sal perdeu em Santa Maria da Feira

tosa), que sem qualquer surpresa foi a Aveiro vencer o Alavarium. No entanto, o actual
comandante tem mais um
jogo que o segundo classificado Beira-Mar, que no acerto
de calendário tem todas as
condições para chegar ao primeiro lugar.
Refira-se que os aveirenses
voltaram a mostrar toda a sua

capacidade ao ganharem no
Pavilhão Universitário n.º 2 à
Académica de Coimbra, ainda
que pela margem mínima,
mas suficiente para somar três
pontos.
Carregalenses com
hipóteses de pontuar
Na próxima jornada o Académico de Viseu volta a folgar

ACD Monte
Beira-Mar
Espinho
Feirense
Académico
Alavarium
Académica
ADEF C. Sal

J
11
10
9
10
10
10
10
10

V
7
7
6
6
5
2
2
2

E
1
1
2
0
0
1
1
0

22-23
28-21
22-26
D GM-GS P
3 298-26126
2 302-25725
1 256-23623
4 286-26222
5 266-28920
7 252-26115
7 262-27915
8 233-30014

Próxima jornada
ACD Monte-Espinho, ADEF C.
Sal-Alavarium, Beira-Mar-Feirense.

equipa conseguiu também
derrotar, em casa, a Académica de Coimbra. |
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Andebol

DR

ABC venceu Sporting
e isolou-se na 2.ª posição

Pedro Spínola esteve em grande frente à sua ex-equipa

O

ABC esteve, ontem,
em destaque ao vencer por 32-21 no pavilhão do Sporting,
em encontro da 21.ª jorna-

da do campeonato de andebol da primeira divisão
e isolou-se na segunda posição, com mais dois pontos que o seu adversário.

Num encontro onde
ao intervalo o conjunto bracarense já vencia
pela margem mínima
(17-16), destaque para o reforço Pedro Spínola que
apontou nove golos à sua
ex-equipa, tornando-se
não só no melhor marcador do ABC, mas também do encontro.
Com seis golos destacaram-se Hugo Rocha e
Pedro Seabra.
Com este triunfo, o
ABC deu um grande passo para garantiu o segundo lugar para a fase final
da competição, numa altura em que apenas falta
receber o Benfica e visitar
o AC Fafe. Neste encontro
o ABC alinhou e marcou:
Humberto Gomes e
Emanuel Ribeiro; Fábio
Vidrago (4), Hugo Rocha
(6), Pedro Seabra (6), Diogo Branquinho, Miguel

Sarmento (1), Pedro Spínola (9), João Gonçalves,
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (5), Oleksander,
André Gomes e Tomás
Albuquerquer.

Novo confronto,
agora para a Taça
Saliente-se que no próximo sábado o ABC regressa a Lisboa, de novo para defrontar o Sporting,
mas agora para a Taça de
Portugal.

Outros resultados
Noutros encontros disputados ontem, o líder
invicto FC Porto venceu
por 30-26 no pavilhão do
Belenenses, o Maia recebeu e bateu o Passos Manuel por 31-26 e o Águas
Santas venceu em Avanca por 25-21, e o Madeira SAD fez o mesmo em
Fafe (30-26).
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ANDEBOL
ABC
VENCEU
NO PAVILHÃO
DO SPORTING
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ASE\

........

i

ANDEBOL
Campeonato Nadonal 20.' jornada: Benfica-Sp.
Horta, 20h00, Pavilhão n.° 2
(Estádio da Luz).
Taça de Portugal - Oitavos
de final - Camães-FC Porto,
20h30, Pavilhão Moniz
Pereira (Lisboa).
OCIJSMO
Challenve de Mahorca
(Espanha). com
a participação de cidistas
portugueses, prova
a decorrer até dia 31.
FUTSAL
Jogo de preparação para
o Europeu (Sérvia) Portugal-Eslováquia.
18h15, Pavilhão Municipal
do Entroncamento.
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RECORDE Dragões foram ao Restelo bater um Belenenses ousado e voltam a jogar hoje para a Taça de Portugal

PC Porto chega
às 20 'vitórias
26
30

BELRNENSES

FC PORTO •
Pavihão Acácio Rosa

ArbItrew Eurico Nicotau (AA Leira),, hran
Caçador (AA Leiria)
IIEÚNI11111115
Miluatlithe Gr
tienrigaCarbte Gr
4
CarkeSkinta
AnáiAhes
•
4
Pedrento

FC PONTO
A/tredoOt~ Gr
Muge Lauren** Gr
Gilberto Duarte
6
GustavoRoririgues
2
Daymaro Salina
2
5
RicardoMoreira
6
HogoSantos

JohoPlob
3
iinSates
5
3
NbloSemedo
Valcolirto
nertquesCaosIrtie •
PechoSeares
FilpeNnho
1
1
DedentSbo
IlegzFonseca
Daidnmira
ri
liegueinitido nj

Cerol hionles
PerneGcnoives
Mecis Borges
NmoRoque
Jordan Pare
H. Remindo
lAgueillartIns
kikhall(asel

Treinador:
JoãoFloréntio Jr.

Treinador
Ricardo Costa

2
1
6

ri
nj

Ao IntenieloIS-15.
10' 2-5,155-8,209-ti.
Marcha.05
25124330'15-15 , 3918-16, 40' 20-19,
4921-23, 50.22.25, 55'23-27, 60.26-30

aumumuUles
aso É avassaladora a caminhada do FC Porto neste campeonato nacional de andeboL
Ontem, no Restelo, frente ao
Belenenses, os dragões somaram a 20.* vitóriaconsecutiva
a abrir a competição, melhorando em cinco jogos vitoriosos o anterior recorde (15), que
já lhes pertencia da época passada. A este ritmo, e quando
faltam disputar apenas duas
jornadas da fase regular, tendo
como adversários Avanca
(Dragão Caixa) e Passos Manuel (fora), o conjunto de Ricardo Costa está cada vez mais
próximo de outro feito inédito: cumprir todo este período

Gilberto Duarte fez mais seis golos
dacompetição apenascom vitórias.
Depois de ter entrado bem e
rapidamente ter chegado aos
quatro golos de vantagem
(6-2, 7-3 e 8-4), o FC Porto ce- "Demos uma boa
deu perante a agressiva defesa réplica à equipa
que João FlorêncioJr. ordenou que tem sido
aos jogadores azuisapósumtiimbatível, mas
me-out. Rápido; atrevido,
com grande acerto e tendo Mi- estamos tristes"
guel Espinha muito bem na Joãolloadado
baliza, o Belenenses aproxi- Treinador do Belenenses
mou-se, foi para intervaloempatado e, na segunda parte, esteve mesmo por duas vezes "O Belenenses fez
com dois golos de vantagem. um bom jogo e isso
No entanto, com mais argu- dá mais valor a
mentosebem comandado por esta nossa
Nuno Roque, o FC Porto deu a
vitória. Tivemos
volta à partida e venceu justide jogar bem"
ficadamente.
Os dragões voltam a jogar já Rlairdo costa
hoje, para os oitavos de final da Treinador do FC Porto
Taça de Portugal, em Lisboa,
frente ao Camões.
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PER!~ MAI SÉRIE 14IAIATOS COM
QUARTO TRIRIFO
VOLTA A SORRIR
ISMAI

MARCA

PASSOS MAMAM

AGUAS SANTAS

Pavilhão Municipal da Maia
Árbitros: Fernando Costa e Diogo
Teixeira
ISNIA1 Manuel Borges (Gr) Hugo Glória,
Pedro Vieira (1), Angel Zulueta (2).
Sérgio Canko (3), Pedro Mala (2), Sérgio
Martins (3), Francisco Leitão (4), Bruno
Borges (1), Tiago Hebe (3). Leandro
Semedo (8) e André Rei (4).
Treinador: Rui Silva
PASSOS MANUEL Alexandre Moura e
Miguei Moreira (Gr), Pedro Sequela (6).
Hugo Fernandes (1), Gilson Correia (1),
Diogo Godinho (4), David Piedade (1),
Gonçalo Valério (4), Ricardo Barrão (3),
João Ferreira (3) e Gonçalo Ribeiro (3).
ltelnadon João Comédias
AO INTERVAL016-1S.

Pavilhão comendador Adelino D. Costa
Arbitros:Vãnia Sá e Marta Sá
AVANCA Luis Sinta e Pedro Carvalho (Gr);
Pedro Velha, Nono Carvalho (2), Victor
lturriza (2), Miguel Batista (5). Ricardo
Moura() (2), .lenison Monteiro. Vasco
Santos (2), Marco Sousa, Diogo Oliveira
(3). Ricardo Ramos (1), Marco Ferreira,
Alberto Silva (1)e Yoan Blanco (3).
Treinador: Carlos Martino°
AGUAS SANTAS João Moniz (Gr);
Gustavo Carneiro (1). Pedro M Cruz Cl),
Jorge Sousa, Pedro Carneiro. Pedro
Cruz (5), Mário Oliveira, Ruben Sousa
(4), Hugo Rosário (5), Pedro Penada (5),
António Ventura (4) e Luis Frade.
Weinador: Paulo Faria
AOINTERVAL09-11.

H

MINHOTOS
COM VI» DIFICIL
AC PAPE

26

30
SAD
Pavilhão Municipal de Fafe
Arbttros: Daniel Martins, Roberto Martins
FAFE Miguel Marinho e Bruno Dias (Gr):
Armando Pinto, Sérgio Ribeiro (1), Cláudio Mota (2), Dario Andrade (6). Vladica
Ancireik (2), César Gonçalves (3). Nuno
Pimenta (5), Nuno Pinheiro, Vítor Ribeiro. Vladirniro Pires (3). Mário Pereira (3).
Felisberto Landim e João Fernandes (1).
Treinador: José António Silva
MADEIRA Yusnier Giron e Luis Carvalho
(Ge), Gonçalo vieira (3). Francisco
Martins, Cláudio Pedroso (6). Daniel
Santos (3). Nuno Silva (8), David Pinto
(3), Nelson Pina (2), João Miranda, Nuno
Carvalhais (5) e João Gomes.
Treinador: Paulo Fidalgo
AO INTERVAL01342.
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Tiragem: 29906

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,25 x 16,60 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

JORNAV ISMAI, ABC
E FC PORTO BI ALTA
Três clubes saíram animados
da antepenúltima jornada da
primeira fase do Nacional,
O ABC, com um importante
triunfo na visita ao Sporting,
a poder valer o segundo lugar, que garantirá se bater o
Benfica, em Braga, dia 3; o
ISMAI, o único visitado vitorioso e que continua a lutar
por um lugar no play-off; e
o FC Porto, a ampliar para 20
o recorde de vitórias.
CAMPEONATO NACIONAL
RESULTADOS
20.1X1RILADA
SUAI-Passos Manual
31.26
Sporting-ABC
31-32
Belottenses.FC Porto
26-30
Avanca-AimasSantas
21-25
ACFM•MideiraSAD
26-30
NOODIenraMMMorta (20h00)
CLASSIMC.AÇÂO
J VED GNKS P
1. FC Porto
2020 0 0 623-478 60
2. ABC
20 16 0 4 619-551 52
3 Sporting
20 15 0 5 654-505 50
0. &rd ka
19 15 0 4 555464 49
5. rirtadeiraSAD 2012 1 7 573-537 45
6. AquasSantas 2012 0 8 515518 44
7. Avenca
X/ 7 013 466-536 34
El Passos Manuel 20 6 1 11 510.583 33
9. ISMAI
20 5 114 541.593 31
10. Belenenses 20 3 017 472-574 26
fl Sp.liorta
19 3 1 15 454-556 26
12. 1CP"
20 2 216 484-571 26
PRÓXIMA JORNADA 21.'
QUARTA-IP:MA.02/02
FCPortc>Aweetcm(21hOC)
59.14arta•ACINIM2/h00)
QUINTA-FEIRA. 03/02
Sporting-ISMAI1.mi .00
ÁguasSantas-Paissos Manuel (.1000)
ABC-Benfica (21000 )
titarkiraSA0-0ofonenses (191,00)
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Cores: Cor
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Corte: 1 de 1

Croácia afasta França
e Polónia das "meias"
Ao bater o país
anfitrião por 14
golos, croatas tornaram-se na sensação
do Europeu
•
AUGUSTO FERRO

••• A Croácia tornou-se a
grande sensação do Europeu
de andebol ao conseguir, de
forma extraordinária e pouco
esperada, apurar-se para as
meias-finais. O sucesso da seleção balcânica passou por
muito mérito próprio, pois
derrotou de forma esmagadora a Polónia, país organizador,
por 23-37 (com10-15 ao intervalo), e aproveitou-se da derrota da França (campeã europeia, mundial e olímpica)
frente à Noruega. Curiosamente, um empate neste jogo
permitiria aos dois paises continuarem a lutar pelo título,
pois ficariam nos dois primeiros postos. A Noruega passou
e a França ficou à espera do
jogo seguinte: se a Croácia
vencesse a Polónia por uma
margem entre cinco e dez go-

los, também passaria.
Mas o jogo que calou 15 milhares de polacos em Cracóvia foi
o destaque. "Isto é incrível,
um sonho. No balneário, tinhamos dito que queríamos
jogarbem e aproveitaras oportunidades. Assim foi!", exclamou Manuel Strlek, que fez 11
golos noutros tantos remates,
embora fosse para Ivan Stevanovic a votação de homem do
jogo - o até ontem guarda-redes suplente fez 13 defesas a
35 bolas. "A Noruega deu-nos
uma oportunidade e nós acreditámos. Fizemos o jogo perfeito", comentou o capitão
croata, Marko Kopljar.
No outro grupo, a Espanha
cumpriu a tarefa derrotando a
Rússia - com 11 golos, Valero
Rivera foi decisivo -, enquanto a Dinamarca, que até há
dois dias tinha ganho todos os
jogos, empatou anteontem
com a Suécia e ontem foi batida pela renovada Alemanha,
que nos sete minutos finais recuperou de 21-23 para 25-23,
conseguindo o lugar na meiafinal.

Strlek cumprimentado pela presidente da Croácia
CAMPEONATO DA EUROPA
fARNAOA

Macedónia-Bielorrilissla

29-30
24-29
23-37

França-Noruega
Pelskela-Croacia

CRU PC2 - 3 » /ORNADA
Sui~ngrla
Alemanlia-DInamarca

EspanhieRgasia
GI p,4 s

4. Polónia

1VED M-5 P
5 4 1 O 153141 9
5 3 O 2 153134 6
5 3 0 2 145.130 6
5 3 O 2 138-142 6

5. Sielorrussia

5

6. Mace:tonta

5 O 1 4 130-149 1

1. Noruega
2. Croácia
3. frança

1 0 4 128 151

2

/Ar,

t Espanha
2 Alemanha
3. Dinamarca

4. Suécia
5. Riissta
6. Hungria

22-14
2S-23
25-Z1

J VED M-5 P
5 4 O 1 135130 8
5 4 0 1 140129 8
5 3 1 1 139 123
5 1 2 2 126.121 4
5 1 1 3 132-140 3
5 O O 5 110-139 o

PRÓXIMOS JOGO: AMANHA

logo para o sétirno boa,'
Polánia-6nida (15h00)

logo para o quinto lugar

França-Dinarnarca (17h 30 )

Molas-finais
h 30 )
ega-Alemanha(17h30
Espanlia-Croacia (70600)
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Corte: 1 de 1

ANDEBOL Lateral que deixara Alvaiade foi o protagonista da vitória do
ABC em casa do Sporting e colocou os bracarenses no segundo lugar

SPINOLA EM GRANDE
TRAMOU OS LEOES
mames_
ABC
Pakrilhba Multrusos de Odliretas
Arbitrxm Gonçalo Aveiro (AA Madeira):
tiupoFernandes (AA Madeira)
MIRIM
AlosaCudir
Gr HunibertoGoraes Cr
DaNelSwnsson —Gr Filbb~ • 4
PidroPortela
7 Pitio~a 6
lininelllarera
2 14~b) 1
Froklitand
8 P480%*ieb
9
1
Peihofiebi
4 Cabularas
088101~ 2 M
urar»;— 5
Filbk) litioliam 4 liugollocha
%si:o *lano* - AnttéGoini4
SarnvelAsiarran 3 91090
1 João GeophIS
Jolio Antunes
nj 0,Nekrus.heis
Séglo Barros
rd
1:148cixoTavares nj T. Albuquerque
ri]
bioPadoPinto nj Emanuel Melro Grinj
Lublivelra Gr/nj
Treinador
Zupo Equisoain

Treinador:
Carlos Resende

Ao intervaio16-17.
Marcha.O5' 4-2,10' 7-7,15' 9-11, 20;1013, 25'12-15,30' 16-17, 35' 18-20, 40' 2024. 45' 2428,50' 26-29,55'28-30, 6'
31-32
MIGUEL AOCIVIZAPIZEIRA
*Mi OABC foi a Odivelas ven-

cer °Sporting, em jogo da 20.a
jornada do Campeonato Nacional, e isolou-se provisoriamente no segundo lugar, ultrapassando o adversário de
ontem e ficando à espera do Pedro Spínola já passou por Fábio Magalhães e prepara-se para rematar perante a oposição de João Antunes
que faz hoje o Benfica, na Luz,
diante do Sporting da Horta.
cia dos visitantes, os leões per- jogo controlado, com uma Com o resultado em 28-29, os
Um bloco defensivo coeso e diam apenas por um golo ao margem de cinco golos, até leões dispuseram de três oporcontra-ataques rápidos foram intervalo, mas não regressa- que nos últimos dez minutos, tunidades para igualar, mas
os segredos da vitória dos bra- rambem do descanso e permi- com a subida de rendimento não as aproveitaram e, depois,
carenses, principalmente du- tiram que o opositor voltasse de Carlos Carneiro e de Fábio a exclusão de Carneiro deitou
rante o primeiro tempo, em a ganhar uma vantagem con- Magalhães, o Sporting ressur- por terra as aspirações dos
que impediram que os dois fortável. OABC chegou a ter o giu e esteve à beira do empate. sportinguistas.
pontas leoninos, Pedro Portela e Pedro Solha, finalizassem
em momentos cruciais. Assim, os comandados de Carlos
Resende obrigaram o adversario a procurar remates na zona
"Sofrendo 32 golos
"Obrigámos o
dos nove metros.
No ataque, oABC apostou na
em casa não é
Sporting a andar
força da primeira linha. Pedro
possível ganhar"
atrás do resultado"
Seabra, além de organizar efiDepois de unxtsaida
cazmente o jogo, mostrou
"Quando sofremos 32 golos
'Fizemos um jogo muito
atribulada do Sporting,
acerto nos remates de meia
em nossa casa não é possível
interessante e tivemos a
Pedro Spínola não podia
distância, ao passo que, no
ganhar. A defesa não esteve
felicidade de entrar bem na
esperar melhor r eenconbem: abriu multes espaços
reencontro com a antiga equiprimeira e na segunda parte.
tro diante da anterior
pa, Pedro Spínola só falhou
durante 45 minutos e só
Obrigámos o Sporting a
equipa. Com nove golos, o
um tiro da zona dos nove meesteve mais agressiva, mais
andar atrás do resultado.
lateral-direito, de 32 anos,
tros. O lateral-direito foi mesintensa e a recuperar bolas,
Não fomos fantásticos a
fa t irou em ; nomentos
Zupo
Carlos
mo a figura e desequilibrou a
nos últimos15 minutos, mas
defender, mas fomos
cruciaise desequilibrou o
Equisoain
Resende
favor dos minhotos.
Já era tarde. Temos de ser
resolvendo os problemas
jogo a favor do ABC.
Treinador do
Treinador do
Apesar da maior consistên- Sporting
mais consistentes"
que surgiram na defesa"
ABC

EtiA' ES

1
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ABC vence Sporting em Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

28-01-2016

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=5002807

AndebolABC vence Sporting em Lisboa Publicado Por Gerardo Santos/Global ImagensCom nove golos
de Pedro Spínola, jogador que deixou os leões e rumou a Braga, o ABC ganhou por 32-31Partilhar
Tamanho Texto Imprimir Email O ABC venceu esta quarta-feira o Sporting, por 32-31, em jogo da 20ª
jornada do campeonato nacional de andebol. Destaque para a exibição de Pedro Spínola, que rescindiu
com os leões, mudou-se para Braga e fez nove golos no reencontro com a antiga equipa. Notícias
RelacionadasFC Porto chega às 20 vitórias"Vim para o ABC porque precisava de ser feliz"Ainda nesta
quarta-feira, o FC Porto jogou no Restelo onde somou a 20ª vitória consecutiva, ao derrotar o
Belenenses, por 30-26. Resultados da 20ª jornada: ISMAI-Passos Manuel, 31-26 Sporting-ABC, 31-32
Belenenses-FC Porto, 26-30 SEGUINTELER ARTIGO COMPLETOPartilhe esta notícia Comentários
2016-01-27T22:53:00Z
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,87 x 19,34 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol la Divisão Nacional

Dragão de nota 20
e ABC passa leão
►O F. C. Porto continua com
o registo imaculado na primeira fase da 1.° Divisão Nacional de andebol, depois de
ontem, ter ido a Lisboa ganhar ao Belenenses, por 3026. em jogo da 20.' jornada,
o mesmo número de vitórias
dos heptacampeões.
No Acácio Rosa, após uma
primeira parte equilibrada,
os dragões apanharam um
susto no recomeço do jogo
(estiveram a perder) antes de
tomarem de novo as rédeas.
Contudo, o jogo grande da
ronda disputou-se um pouco mais ao lado, em Odivelas, onde o ABC se impôs ao
Sporting. por tangente 32-31,
resultado que lhe permitiu
subir à segunda posição e ultrapassar os leões na tabela.
Nesta partida, o equilíbrio
também foi uma constante.
com os bracarenses a sofrerem bastante nos instantes
finais para segurarem os três
pontos. SUSANA SILVA
Sporting

33

ABC

32

Local Padhao ~lusos de OdNeias
'atam Gonçalo Aveio e Hugo Fent:V][1M
Rgio~sa Cu& (GR) Pedro Portela (71
,Bosko Nela» Ekono ~erra (2). Franhos Marno
(R) Pedro Sofia 4)e Fábio Plagahães (4) - sete
nicol - Lua avara (GR) e Danei Svensson (GR)
Sen» Bano!. Carlos Gvrero (215~1 Aslaraan
(3). lodo Antunes (11 Frandsoo Tavares e loa*
Pinta ~odor laser Zupo.

Franids Mano tenta furar a muralha defensiva minhota
AU Humberto Gomes (GR); FRIO Antwes,
Hugo Rocha, Pedro Seabra, Pedro CCarlos
Martins e Nuno Grik) - sete InIdal Ribeiro
Diogo BranqtAnho, Miguel Pereira
kiao Goncalves Neloushets, And& Gomes e
Tomás Albuquerque
Treinador Carlos Reserde.
Ao Intendo 16-17,
1401111191118.10

F. C. Porto

2$
30

Laca' Pavtiao Acato Ros em Usboa
AttiOro Eurko Nicolau e Man
Ro~e• Mguel Feneria ( , Pedro Soares,
André Nves, Dederdc Sibo 011.), lolo Pinto (3), tvo
Santos (5) e Fabio Semedo (3) - sete Inicial Henrique Calota (GR), David Feneka hxgc Pinto
(5), ~fiques Cassange Carlos Slquelra (4), Fikpe
Pinho (1), Pedro Pkito (4111ago Fonseca e Miguel
Reunido Treloador Nono Nvarez
R C. Paria Alfredo Quintana (GR); Cacto
Duarte (61 Gustavo %dogue!, Rui Silva (2),
Dayrnalo Saro
Ricardo Moreira (5)e Pae,as
Borges (1) - sete hiaal - Hugo Laurent:no (GR).
He~e Flguenxto, (uni Morales (2), liguei
Martins, Nono Gonçal." Hugo Santos (61 Nono
Roam (8) e Jardas Proe Treinador Ricardo Costa.
Ao Manai* 15-15

RESULTADOSALASOFICAÇÃO
Avanca
tteknenses
vate
Haia-iSHAr
Snorono
BenOca
I F.O,»
2110
3 Soirlbe
4 ~o
5 tWilaSil
6 Ales Salas
7 baio
8 R lberrel
9 Mda-191,81
10 Fale
O NANO
12 &bem

- RS
Apuas Santas
IS - i0
P. C. Porto
RS NoMSAD
ni,,4
31- Re
9/
Af3C
SP.Hona
(hoie)
P I r
11, Ft
II 20 TI
O 623-478
St
.4-419.911
S 554505
31 28 15
4 555-465
41 IS IS
1 57347
4s n It
44 20 12
8 55-518
34 20 7
19 46096
13 510-933
33 20 8
31 20 5
14 541-583
5 484-5/1
2i 79 2
IS 45655
28 19 3
23 20 3
11 472-94

ns

PRCOOPIASOfiNADA
F C Porto
Horta

02 ,02

Avenca
e

Piadeira
Santas
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Period.: Diária

Área: 4,90 x 12,91 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

FC Porto estende
melhor arranque para
20 vitórias seguidas
Continua imparável a
caminhada do FC Porto
no campeonato nacional
de andebol. Ontem, na
20.ª jornada da prova,
os campeões nacionais
obtiveram o 20.º triunfo,
alargando ainda mais o
recorde de melhor arranque
de sempre que já lhe pertencia
(15), às custas do Belenenses,
em Lisboa (30-26). Também
na capital, o Sporting foi
derrotado pelo ABC (3132) e foi ultrapassado pelos
minhotos no segundo lugar.
Os bracarenses somam
agora 52 pontos, menos
oito que o líder, podendo
hoje ser igualados na
classificação pelo Benfica, se
os “encarnados” derrotarem o
Sporting da Horta. O Madeira
SAD foi outro dos visitantes a
vencer ontem, no pavilhão do
Fafe, por 30-26.
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Period.: Diária

Área: 20,82 x 32,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

ANDEBOL vr

ABC CAÇOU LEÕES
Bracarenses sobem ao 2.°
lugar, com Pedro Spínola
a marcar 9 golos à sua
ex-equipa, o Sporting

ANDEIBOL 1
Jornada 20
SPORTING 31-32 ABC
BELENENSES 26-30 FC PORTO
MAIA ISMAI 31-26 P. MANUEL
AVANCA 21-25 ÁGUAS SANTAS
AC FAFE 26-30 MADEIRA SAD

1

BENFICA 2Oh00 SP. HORTA

31 32

SPORTING ABC

CLASSIFICAÇÃO

Zupo Eguisoidne <>Carlos Resende

P J V E D

GLS EXC

GIS EXC

ALJOSA CUDIC • O O H GOMES •
0 O
PEDRO PORTELA 7 O FABIO ANTUNES 4 1
8. BJELANOVIC O 1 HUGO ROCHA 6 2
BRUNO MOREIRA2 O PEDRO SEABRA 6 O
F. MAGALHÃES 4 O PEDRO SPINOLA 9 O
FRANKIS CARCA 8 1 CARLOS MARTINS1 O
PEDRO SOLHA d 1 NUNO GRILO
5 1

GMGS

111/48C

52 2016 O 4

40 SPORTING

50 2015 O 5

623478
613551
654-505

.
18ENRCA

49 19 15 O 4

555-464

FC PORTO 60 20 20 O O

qpmADeRaswas 20 12 1 7 573-537
'A. SANTAS 44 20 12 O 8 515-518
34 20 7 O 13 466336
IDIAVANCA
IORP.MANUF1 33 20 6 1 13 510-583
«PAINA ISMAI 31 20 5 1 14 541-593

D SVENSSON • O O E RIBEIRO* O O
LUIS OLIVEIRA • O O MIGUEL PEREIRA 1 O
1 D. BRANQUINHO O O
C. CARNEIRO
2
S. ASLANIAN
3 O .1 GONÇALVES O O

-

JOÃO ANTUNES 1 1 O NEKRUSHETS O O
F. TAVARES
O O ANDRÉ GOMES O O
SÉRGIO BARROS O O T ALBUQUERQUEO O
JOÃO PINTO
O O

11108amadsEs 26 20 3 O 17 472-574
11111SP. HORTA

26 19 3 1 15

454-556

AC FAFE

26 20 2 2 16

484-571

Próxima jornada: 2' e 3 de fevereiro

AQ INTERVALO: 16-17
LOCA.: Pavilhão Multiusos de Odivelas
ÁRBITROS:Gonçalo Aveiro

e 1Iy90.femarlItes

RAÇA. ABC conseguiu travar o ataque deAbralade

ALEXANDRE REIS
R Foi como um balde de água
fria para o Sporting, que dispensou o lateral-direito Pedro Spfnola depois do Ano Novo e este
arrasou ontem com os leões , ao
marcar nove golos em Odivelas,
dando o triunfo (32-31) ao ABC,
que sobe ao 2Q lugar da fase regu lar do campeonato. Também o líder FC Porto, que terá o fator
casa no playoff, não vacilou e ganhou (30-26) no Restelo.
A turma de Braga, que já havia
vencido (33-32) os leões na P
volta, apresentou, além de Spi-

41.
<
►
•

nola, mais três ex-sportinguistas
no sete inicial - Humberto Gomes, Pedro Seabra e Hugo Rocha.
E rapidamente passou a controlar a partida, a partir dos 12 minutos, chegando a uma vantagem de três golos (16-13).
O ABC era mais consistente,
cometendo menor número de
falhas técnicas, enquanto o

21 25

2630

BELENENSES PC PORTO

AVANCA

João Florindo. *Ricardo Costa
C.1.5 EXC

IMPLACÁVEL, A TURMA DE
BRAGA APRESENTOU QUATRO
ANTIGOS JOGADORES LEONINOS
NO SEU SETE INICIAL

CES EXC

C. Martingo
,

O

*Paulo Faria
CA5 ExC

AC FAFE MADEIRA SAD

José Silva. *Paulo fidalgo
0.5 ExC

inconformismo. O ABC mante-.
ve a mesma bitola até final e
venceu com justiça.
"Mesmo sem defender bem,
entrámos bem nas duas partes e
isso foi uma mais - valia, porque o
Sporting andou sempre atrás do
resultado", considerou Carlos
Resende, treinador do ABC.
O técnico do Sporting, Javier
Equisoain, ficou insatisfeito.
"Não estivemos bem na defesa,
reagimos nos últimos 15 minutos
mas foi insuficiente. Temos de ter
mais agressividade. Não se podem
perder quatro partidas por um
golo", referiu o espanhol. o

41 ): 31 26

6 30

ÁGUAS SANTAS

,.

Sporting reagiu e minorou os es tragos até ao intervalo (16-17).
O reinicio foi terrível para os
leões, face à defesa (3x2x1) agressiva dos forasteiros e à extrema
eficácia do remate de Spínola,
bem secundado pela primeira linha, com Seabra a organizar e
também a marcar (6 golos) nos
tiros cruzados. Nuno Grilo (5)
complementou a artilharia pesada, que deu uma sólida vantagem
de cinco golos (25-20).
O Sporting tentou inverter o
rumo dos acontecimentos, mas
apenasYrankis Carol (8 golos) e
Pedro Portela (7) demonstravam

FC PORTO-AVANCA'; SP. HORTA-AC FAFE*;
SPORTING-MATA ISMAI; AGUAS SANTAS-PASSOS
MANUEL; ABC-BENFICA; MADEIRA SADBELENENSES

:..i.'> Em_

MAIA ISMAI P. MANUEL

Md Silvai> O Joio Comadas
C45 ExC

CÀ.5 Exc

H CARLOTA • O O A QUINTANA • O O
DAVID FERREIRA O O H FIGUEIREDO O O
JORGE PINTO 5 1 G DUARTE
6 O
H CASSANGE O 1 YOEL MORALES 2 1
PEDRO SOARES O O G. RODRIGUES O O
4 O M. MARTINS O O
C SIQUEIRA
RUPE PINHO 1 O RUI SILVA
2 O

LIAS SILVA • O O T FERREIRAS O O
N CARVALHO 2 O G CARNEIRO 1 O
PEDRO VALDES O O PEDRO CRUZ 1 1
V ALVAREZ
2 2 P CARNEIRO O O
M BAPTISTA 5 1 JORGE SOUSA O 1
R. MOURÃO 2 1 PEDRO CRUZ 5 1
J. MONTEIRO O O BEIMIRO ALVES O O

M MARiNHO • O O Y GIRON • O O
A PINTO
3 O
O O GAFIEIRA
SERGIO RIBEIRO 1 O JOÃO MARTINS O O
CLAUDIO MOTA 2 1 C PEDROSO 6 O
D ANDRADE 6 O JOÃO FREITAS O O
V. ANDREJIC 2 1 DANIEL SANTOS 3 O
C GONÇALVES 3 O NUNO SILVA 8 O

M BORGES• O O R CORREIA • O O
HUGO GLÓRIA O O MIGUEL MOURA O O
PEDRO VIEIRA 1 O P. SEQUEIRA 6 O
MARIO SILVA O O JOÃO LIGEIRO O O
ANGEL ZULLIETA 2 O H FERNANDES 1 O
SÉRGIO CANIÇO 3 1 CASON CORREIA 1 1
PEDRO MATA 2 1 D GODINHO 4 O

M. ESPINHA. O O H AAURENT140110 O
ANDRÉ ALVES O O D. SAUNA
2 O
DECIERCKSEID 1 O N. GONÇALVES O O
PEDRO PINTO 4 O R. MOREIRA 5 O
JOÃO PINTO 3 3V ALEXIS BORGES 1 1
TIAGO FONSECA O O HUGO SANTOS 6 O
IVO SANTOS 5 1 NUNO ROQUE 6 1
FABIO SEMEDO 3 O MICHAL USAI O O
M REINALDO O O JORDAN RTRE O 1

P. CARVALHO.° O J. MONTES O O
VASCO SANTOS 2 O MIGUEL GOMES O O
MARCO SOUSA O 1 JUAN COUTO O O
3 O M OLIVEIRA O 1
D. OLIVEIRA
1 O RUBEM SOUSA 4 O
R. RAMOS
M FERREIRA O O HUGO ROSÁRIO 5 O
ALBERTO SILVA 1 O PEDRO PENEDA 5 O
YOAN BtANCO 3 1 A. VENTURA 4 1
O 2
J. CARVALHO O O 11.115 FRADE

BRUNO DiAS• O O 1 CARVALHO .O o
Ni. FERNANDES 5 O DAVID PINTO 3 O
N PINHEIRO O 1 JOÃO MIRANDA O O
VÍTOR RIBEIRO O O N. CARVALHAIS 5 O
V PIRES
3 O JOÃO GOMES O O
MARIO PEREIRA 3 O NÉLSON PINA 2 1
LUIS PEREIRA O O
F LANDIM
O 1
J FERNANDES 1 O

R NELSON• O O A MOURA 10 O O
S MARTINS 3 O M MOREIRA • O O
F LEITÃO
d O JOÃO CASAL 0 O
BRUNO BORGES 1 O DAVID PIEDADE 1 O
A ALMEIDA
O O G VALERIO
4 O
1 MAGALHÃES 3 O R BARRÃO
3 O
L. SEMEDO
8 2 JOÃO FERREIRA 3 O
ANDRE REI
4 O G RIBEIRO
3 O

AO INTERVALO: 15-15

AO INTERVALO: 9-11
LOCAL: Pavilhão Com. Adelino Costa
ÁRBITROS: Vânia Sá

AO INTERVALO: 13-22

AO INTERVALO: 16-15

LOCAL: Pavilhão Municipal de Faie

LOCAL: Pavilhão Municipal da Mala

ÁRBITROS: Daniel Martins
R'oberto Martins

ÁRBITROS: Fernando Costa
e Drogo Teixeira

LOCAL: Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa
ÁRBITROS: Eurico Nitolau
e Ivan Catador

e Marta Sá
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CAMPEONATO DA EUROPA

França fica fora
das medalhas
ri A última jornada da Main
Round do Europeu da Polónia reservou muitas surpresas, com a
França, detentora do título, bi campeã olímpica e ouro no Mundial, a perder (24-29) frente à No ruega no Grupo 1 e a ficar afastada
da luta pelas medalhas. Tal como
os nórdicos, a Croácia segue
rumo às meias-finais, ao esmagar
(37-23) a seleção anfitriã.
No Grupo 2, a Dinamarca, vice campeã europeia, também cedeu
um empate (28-28) com a Suécia e
ficou pelo caminho, pois a Espanha bateu (25-23) a Rússia.
Coma definição das meias- finais
do Europeu (Noruega-Alemanha e
Espanha-Croácia), Portugal ficou
ontem a conhecer mais dois dos
possíveis adversários no playoff de
qualificação, em Junho, para o
Mundial de França, em 2017. Não
sendo cabeça- de - série, a Seleção
Nacional entra no Pote 2, evitando
Áustria, Bosnia, República Checa,
Letónia, Holanda, Eslovénia,
Montenegro e Sérvia. E no Pote 1,
cabeças-de-série oriundos do Europeu, ficam Polónia, Dinamarca,
Islândia, Bielorrússia, Rússia, Ma cedónia, Suécia e Hungria, mais o
4.° classificado. O sorteio realiza se no domingo. o LR.

GRUPO 1programa em Cracóvia
FRANCA 34-23 BIELORRUSSIA
MACEDÔNIA 24-34 CROÁCIA
FRANÇA 32-24 CROÁCIA
POLÔNIA 28.30 NORUEGA
MACEDÔNIA 31-31 NORUEGA
POLÔNIA 32-27 8IELORRUSSIA
MACEDÔNIA 29-30 BIFLORRUSSIA
FRANÇA 24-29 NORUEGA
POLÔNIA 23-37 CROÁCIA

CLAUDICAÇÃO

P 1 V E 0 ta►c5
0 153.141
2 153-134

9 5 4 1
& NORUEGA
6 5 3 O
CROÁCIA
6 5 3 O
«FRANÇA
6 5 3 O
& POLÓNIA
& INELORRÚSSIA O 5 1 O
1 5 O 1
1' MACEDÓNIA

2145-130
2138-142
41128-151
4130.149

01113110 a programa em Wroclaw
ALEMANHA 29-19 HUNGRIA
SUÉCIA 28-28 RÚSSIA
ALEMANHA 3029 RÚSSIA
ESPANHA 23-27 DINAMARCA
ESPANHA 31-29 HUNGRIA
SUÉCIA 28-28 DINAMARCA
SUÉCIA 22-14 HUNGRIA
ALEMANHA 25-23 DINAMARCA
ESPANHA 25-23 RUSSIA

CLASIIMCAç4P J V E D CiAGs
8 5 4 O 1 135-130
ESPANHA
▪ ~UNHA 8 5 4 O 1140.129

& DINAMARCA 7 5 3 1 1 139-123
3 5 1 1 ì 134-140
&RÚSSIA
126-121
S1
*e SUÉCIA
110.139
O1
0
410. HUNGRIA
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ABC vence Sporting e adianta-se na luta pelo segundo lugar

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

28-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3e282166

28-01-2016 07:28
Nos outros jogos da ronda, o FC Porto suou mas manteve a invencibilidade na deslocação a Belém, o
Madeira SAD triunfou na deslocação a Fafe e o Águas Santas Milaneza passou em Avanca
Foto: ABC Braga
Jogadores do ABC celebram um triunfo
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O ABC venceu esta noite o Sporting Clube de Portugal por tangencial 31-32, no jogo mais aguardado
da 20.ª e antepenúltima jornada da fase regular do Campeonato Fidelidade Andebol 1. Ao intervalo, os
pupilos de Carlos Resende venciam por 16-17, depois de uma primeira parte onde, a partir dos nove
minutos (8-7) nunca mais estiveram atrás no marcador, chegando a usufruir de várias vantagens de
três e quatro golos. O segundo tempo foi muito semelhante ao primeiro, com a formação de Braga a
comandar sempre o marcador, somando três pontos importantes frente a um adversário direto na luta
pelo segundo lugar. Pedro Spinola, com nove golos (em 10 remates) e Frankis Carol, com oito (em
11) foram os melhores marcadores do jogo.
Mais ao lado, em Belém, o FC Porto teve de se aplicar para levar de vencida o Delta Belenenses. Após
o intervalo (15-15), o Belenenses ainda conseguiu dois golos de vantagem (18-16 aos 35 minutos)
mas o FC Porto reagiu bem, empatou a 20 aos 40 minutos e seguiu para a 20.ª vitória neste
campeonato.
Na Maia, o Maia ISMAI venceu o Passos Manuel, de quem ficou agora a dois pontos, enquanto em
Avanca, a Artística não conseguiu impôr-se frente ao Águas Santas Milaneza.
Finalmente, e no que diz respeito aos jogos disputados esta quarta-feira, o Madeira SAD foi a Fafe
vencer o AC Fafe, num jogo que ao intervalo já ganhava por 13-22.
Para esta quinta-feira está agendado o jogo entre o SL Benfica, segundo com os mesmos pontos de
ABC/UMinho e Sporting CP, e o Sporting da Horta, décimo com 26 pts.
Resultados:
- Delta Belenenses-FC Porto, 26-30 (15-15)
- Maia ISMAI-Passos Manuel, 31-26 (16-15)
- Sporting CP-ABC/UMinho, 31-32 (16-17)
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- AA Avanca-Águas Santas Milaneza, 21-25 (9-11)
- AC Fafe-AC Fafe-Madeira SAD, 26-30 (13-22)
Hoje: 20h00 - Pav. Luz - SL Benfica-Sporting Horta - Nuno Marques/João Correia (Aveiro)
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Noruega afasta França da revalidação do título europeu
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

28-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6de4efab

27-01-2016 23:55
Os franceses chegavam ao duelo com os noruegueses com o estatuto de campeões europeus e
mundiais, mas caíram com estrondo.
Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP
França perde a hipótese de repetir o título
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A França perdeu hoje a hipótese de revalidar o título no campeonato europeu de andebol, já que a
derrota frente à Noruega (29-24) e a vitória 'gorda' da Croácia sobre a anfitriã Polónia (37-23)
deixaram-na fora das meias-finais.
Na conclusão da fase principal, Noruega e Croácia terminaram como primeira e segunda do Grupo 1
e, nas meias-finais, vão cruzar-se com Alemanha e Espanha, que se classificaram em segundo e
primeiro do Grupo 2, depois de hoje terem batido a Dinamarca, vice-campeã cessante, e a Rússia,
respetivamente, ambos por 25-23.
Em Cracóvia, os campeões europeus e mundiais tinham o destino nas próprias mãos, mas a Noruega,
que chegou ao intervalo com vantagem de um golo (13-12) e acentuou a superioridade no segundo
tempo, concluiu o seu percurso de forma quase imaculada (apenas um empate) e qualificou-se pela
primeira vez para as meias-finais, deixando a França dependente da Croácia para continuar a defender
o título.
Na luta pela segunda vaga, os polacos precisavam simplesmente de vencer, enquanto os croatas
tinham de ganhar por uma diferença de 10 ou superior, para a anular a vantagem francesa no saldo
de golos. E a França acabou afastada das meias-finais da forma teoricamente mais improvável, já que
a Croácia ganhou com uma vantagem de 14 golos, depois de ter atingido intervalo com um avanço de
cinco.
Na classificação liderada pela Noruega, com nove pontos, os golos fizeram toda a diferença e
colocaram a Croácia na segunda posição, à frente de França e Polónia, todos com seis pontos. Os
gauleses discutem o quinto posto com a Dinamarca, terceiro do Grupo 2, e a seleção da casa disputa o
sétimo lugar perante a Suécia, quarta da outra 'poule'.
No Grupo 2, em Wroclaw, a Alemanha foi a primeira a assegurar um lugar nas 'meias', surpreendendo
a finalista do Euro2014 num encontro muito equilibrado, em que os dinamarqueses chegaram ao
descanso com uma vantagem mínima (13-12). No segundo tempo, a solidez e as variantes defensivas
da seleção alemã foram fatores determinantes para a inversão do resultado (25-23).
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A Dinamarca, que na véspera parecia ter a qualificação no bolso, viu-se assim dependente de uma
derrota da Espanha com a Rússia, mas o conjunto espanhol, depois de algum desacerto que o levou
para o descanso a perder (12-11), melhor a defesa na segunda metade e chegou aos 10 minutos
finais com uma vantagem de cinco golos (24-19). Acabou em 'sofrimento', mas a imprecisão russa
não chegou para impedir a vitória (25-23) nem o primeiro lugar do grupo com oito pontos, tantos
quanto a Alemanha.
Na sexta-feira, em Cracóvia, a Noruega vai tentar chegar à sua primeira final perante uma Alemanha
que já esteve por duas vezes ao encontro decisivo e que procura repetir o título de 2004. Na outra
meia-final, enfrentam-se Espanha e Croácia, a primeira finalista em três ocasiões e a segunda em
duas.
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ABC vence Sporting e isola-se no segundo lugar
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O ABC venceu o Sporting por 32-31, em Odivelas, destacando-se assim no segundo lugar do
campeonato nacional de andebol. A equipa de Braga passa a somar 52 pontos, mais dois que o
Sporting, terceiro, e mais três que o Benfica, embora os encarnados tenham menos um jogo defrontam esta quinta-feira o Sporting da Horta. O FC Porto também venceu fora o Belenenses, por
30-26, e segue invicto no campeonato quando faltam apenas duas jornadas para terminar a primeira
fase. Resultados da 20.ª jornada: Quarta-feira: ISMAI - Passos Manuel, 31-26 Sporting - ABC, 31-32
Belenenses - FC Porto, 26-30 Avanca - Águas Santas, 21-25 Fafe - Madeira SAD, 26-30 Quinta-feira:
Benfica Sp. Horta, 20 horas
27-01-2016
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ABC/UMinho visita Sporting
na luta pelo segundo lugar

Pedro Spínola

“Apenas é um jogo
especial por jogar
contra pessoas a
quem estive ligado”

HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, o ABC/UMinho defronta o Sporting, em jogo
que vai redefinir posições entre clubes que disputam o segundo lugar. Pedro Seabra e Pedro Spínola
fizeram ontem antevisão. Noutro jogo, em fuga à zona de despromoção, AC Fafe recebe Madeira SAD.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Ontem, em conferência de imprensa, Pedro Seabra vincou a
vantagem de garantir o segundo
lugar para atacar o play-off.
“Estamos focados no jogo do
campeonato, porque sabemos da
importância que tem poder ficar
no segundo lugar”— afirmou o
central do ABC/UMinho.
Na 20.ª jornada, antepenúltima
da fase regular do campeonato
nacional Andebol 1, o ABC/
UMinho visita hoje (às 21 horas)
o Sporting e o AC Fafe recebe o
Madeira SAD (21.30). Os dois
jogos com clubes minhotos envolvem questões diversas.
A deslocação dos bracarenses
ao Multiusos de Odivelas para
medir forças com a turma leonina vai redefinir o segundo lugar
da tabela — os dois clubes entram em jogo com os mesmos
49 pontos, tantos como o Benfica, que joga amanhã esta ronda,
em casa, com o SC Horta.
Na recepção do AC Fafe ao
Madeira SAD, a equipa da casa,
que é última com 25 pontos, tenta um derradeiro esforço para
evitar os quatro últimos lugares,
o que ainda é aritmeticamente
possível, mas improvável, devido ao calendário dos fafenses,
que neste encontro de hoje defrontam o quinto classificado
com 42 pontos, a que se seguem
uma deslocação aos Açores para
visitar o SC Horta e finalmente o
exigente jogo em casa com o
ABC/UMinho.

DR

Pedro Spínola é a mais recente
aquisição do ABC e uma nova
opção para Carlos Resende.
Questionado sobre o que sente
ao defrontar o clube do qual acaba de sair, o lateral direito Pedro
Spínola garantiu que “é igual”.
“Sinceramente, jogar contra o
Sporting por ter lá estado... também já estive no Porto e sempre
que jogo contra eles é igual, é
para ganhar. Neste momento represento o ABC e, como tal, é
um jogo para ganhar. É um sentimento especial apenas por jogar contra pessoas que estiveram
ligadas a mim durante um ano e
meio”.
Indagado se sente uma vantagem por conhecer os adversários
ou uma desvantagem porque estes o conhecem, o ex-jogador do
Sporting reconhece essa dupla
perspectiva da questão: “quem
está lá também me conhece, sabe o que é que eu faço bem e
menos bem, como eu sei os pontos fortes e fracos que o Sporting
tem”, constatou.

Pedro Seabra e Pedro Spínola na antevisão ao jogo de hoje à noite, em Odivelas, com o Sporting

A equipa orientada por Carlos
resende visionou vídeos dos últimos jogos do Sporting, com o
SC Horta e com o Madeira SAD
— a formação madeirense venceu no reduto dos leões.
“O Madeira tem uma defesa diferente. O Sporting não fez um
bom jogo, o Madeira esteve
bem, mas não nos podemos basear num jogo, o Sporting vale
pelo todo. Queremos é estar num
dia bom, porque acreditamos
que temos capacidade para vencer este jogo”, considerou ainda
o subcapitão Pedro Seabra.
O conjunto bracarense, que,
nas duas últimas rondas desta fase recebe o Benfica e vai a Fafe,
teve há dias a “prenda” de Pedro

Ricardo Pesqueira e Nuno
Rebelo são duas baixas
na equipa bracarense que
hoje visita o Sporting.
Ainda sem data prevista
para o regresso à
competição, o pivot sofreu
uma luxação e o lateral
continua sob avaliação.
Spínola, penta-campeão para a
posição de lateral direito — que
ontem também esteve na conferência de imprensa. Mas a equipa sofreu mais uma vez o infortúnio das lesões, com Ricardo
Pesqueira e Nuno Rebelo ma-

goados dia 17 no jogo disputado
no Pavilhão Flávio Sá Leite com
o SC Horta.
Questionado sobre as ausências de Nuno Rebelo e Ricardo
Pesqueira, Pedro Seabra respondeu que “todos os que treinam
connosco fazem falta; temos tido algumas lesões e quem está
lesionado faz-nos muita falta”.
“Agora, pelo que fizemos num
passado recente, nós também
mostrámos que não são as lesões
que afectam os nossos resultados” — adiantou, lembrando
que o ABC/UMinho tem continuado a “trilhar um caminho”,
no sentido de “chegar à final do
campeonato, conseguir disputálo e ganhar o campeonato”.

§20.ª jornada
A 20.ª jornada do Campeonato
de Andebol 1 cumpre-se quase
na íntegra esta quarta-feira, com
destaque para o duelo entre os
leões e ABC. O calendário
completo dos jogos desta jornada
é o seguinte:
Hoje
Maia ISMAI - Passos Manuel 21 h
Sporting - ABC/UMinho
21 h
Belenenses-FC Porto
20.30 h
Avanca - Águas Santas
21 h
AC Fafe-Madeira SAD
21.30 h
Amanhã
Benfica-SC Horta
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Mealhada Município premiou
em gala os melhores de 2015

DB-Carlos Jorge Monteiro

1 1 1 O Município da
Mealhada levou a cabo a
10.ª edição da sua Gala do
Desporto.
A Escola de Futsal da Mealhada-Geração Benfica
(associação desportiva do
ano) e a equipa de sub-15

vencedores

Associação Desportiva do Ano:
Geração Benfica/Escola de Futsal da
Mealhada
Equipa do Ano: Sub-15 (hóquei em
patins) do HC Mealhada
Dirigente do Ano: Jorge Coimbra (HC
Mealhada)
Treinador do Ano: José Eduardo
Fernandes (natação, HC Mealhada)
Atleta do Ano: Vasco Góis Bica
(downhill)
Revelação do Ano: Manuel Lino
(atletismo/biatlo/BTT)
PRémios Do JúRi
Alto Prestígio: João Pega
incentivo: Secção de patinagem
artística do HC Mealhada e CCDR
Pedrulha (atletismo)
Dedicação: Joaquim Manuel Lousado
(GD Mealhada), Arlindo Lopes (GD
Mealhada), Futre (CR Antes) e Teresa
Louzada (HC Mealhada)
Carreira: Bebé (Pampilhosa, futebol)

do Hóquei Clube da Mealhada (equipa do ano)
foram talvez os maiores
vencedores da noite.
João Pega (alto prestígio); o jogador do pampilhosa Bebé (carreira);
a patinagem artística do

HC Mealhada e o atletismo
do CCDR Pedrulha (incentivo); Joaquim Lousado e
Arlindo Lopes, do GD Mealhada e Teresa Louzada, do
HC Mealhada (dedicação),
receberam os prémios do
júri. B.G.

méRiTo DEsPoRTivo
Equipas: Seniores masculinos
do Pampilhosa (futebol), juvenis
masculinos da CP Vacariça (andebol),
iniciados masculinos da CP Vacariça
(andebol), iniciados femininos da CP
Vacariça (andebol), infantis femininos
da CP Vacariça (andebol), seniores
femininos do HC Mealhada (hóquei
em patins), sub-20 do HC Mealhada
(hóquei em patins), sub-17 do HC
Mealhada (hóquei em patins), sub-15
do HC Mealhada (hóquei em patins)
e sub-13 do HC Mealhada (hóquei
em patins)
Treinadores: Fernando Niza (seniores masculinos do Pampilhosa,
futebol), Diamantino Fernandes
(seniores femininos do HC Mealhada,
hóquei em patins), Luís Miguel Lima
(sub-20 do HC Mealhada, hóquei em
patins), Miguel Ferraz (sub-17 do HC
Mealhada, hóquei em patins), Filipe
Faria (sub-15 do HC Mealhada, hóquei
em patins) e Rui Lopes (sub-13 do HC
Mealhada, hóquei em patins)
Atletas (desportos coletivos): Ale-

xandre Breda (Académica, hóquei em
patins), Manuel Silva (Académica, hóquei em patins), António Coimbra (HC
Mealhada, hóquei em patins), André
Coimbra (HC Mealhada, hóquei em
patins), Luís Francisco Oliveira (HC
Mealhada, hóquei em patins), Bruno
Caniceiro (HC Mealhada, hóquei em
patins), Daniel Lopes (HC Mealhada,
hóquei em patins) e Ricardo Ferreira
(Benfica, andebol)
Atletas (desportos individuais):
Manuel Maria (Luso Ténis Clube,
ténis), André Abrantes (HC Mealhada,
patinagem artística), Gil Ferreira
(ADERCUS, atletismo), Vasco Góis
Bica (downhill), Manuel Lino (atletismo/biatlo/BTT), David Emanuel
Tomé (HC Mealhada, natação),
Eduardo Gomes Fernandes (HC
Mealhada, natação), Pedro Pereira
(Pampilhosa, pesca), José Pereira
(Pampilhosa, pesca), Adérito Neves
(Pampilhosa, pesca), Marcelo Pereira
(Pampilhosa, pesca), Mário Cardoso
(Pampilhosa, pesca) e Filipe Silva
(Pampilhosa, pesca)
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Primeiro desaire em casa
Espectáculo Num jogo equilibrado, o Alavarium/Love Tiles, que até chegou ao
intervalo na frente, acabou por não conseguir contrariar o Colégio João Barros
ARQUIVO

COLÉGIO JOÃO BARROS

32

Treinador: Paulo Félix.
Ana Silva, Maria Suaré (10), Manuela
Martins, Inês Pires (4), Francisca Marques (6), Neuza Valente (6), Adriana
Lage (3), Leticia Ruiz, Andreia Neves,
Rute Mendes, Joana Biel (1), Lara
Mendes e Gizelle Carvalho (1).

ALAVARIUM

30

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis, Mariana Lopes (3), Maria
Coelho (4), Viviana Rebelo, Ana Neves
(2), Soraia Domingues, Maria Ramos (1),
Inês Moleiro, Filipa Fontes (1), Mónica
Soares (14), Andreia Madaíl, Sara
Sousa, Ana Moreira (1), Carolina Monteiro (1), Soraia Fernandes (3) e Brynhildur Eddudottir.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro. Árbitros: Ana Silva e Ana Afonso (A.A. Porto).
Oficiais de Mesa: Alfredo Monteiro e Joaquim Dias. Ao intervalo: 16-17.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

O Alavarium/Love Tiles disputou, este fim-de-semana, uma
jornada dupla, na qual defrontou, no sábado, o Passos Manuel, e no domingo o Colégio
João de Barros. Se no sábado
brindou os seus adeptos com
uma exibição de gala e com
uma vitória por números expressivos (36-23), no domingo
a história foi outra, apesar de

uma boa exibição (nem sempre
regular). Contudo, não conseguiram escapar ao primeiro desaire da época perante o seu
público.
O jogo (uma partida em
atraso da 10.ª jornada, que por
acordo dos dois clubes se realizou em Aveiro e não no Pavilhão das Meirinhas, em Pombal) entre as duas formações
que são candidatas ao título
proporcionou aos muitos adeptos presentes um espectáculo

Mónica Soares (11) esteve em grande nível, marcando 14 golos

de grande nível, onde a incerteza quanto ao vencedor foi
uma constante.
Depois de uma entrada algo
nervosa no jogo, que permitiu
ao Colégio João de Barros começar na frente (2-0), as pupilas
de Herlander Silva “acertaram
as agulhas”e empataram o jogo

que, diga-se, foi o cenário mais
visto até aos 20 minutos, onde
a alternância no marcador foi
uma constante, o que empolgou o muito público presente.
Uma série de falhas ofensivas
permitiram que a equipa forasteira ganhasse algum ascendente (16-14), mas um excelente

parcial de 3-0 mesmo sobre o
“cair do pano”da primeira parte
levou as aveirenses para as cabines a ganhar apenas por um
golo (16-17).
Na segunda parte, o jogo continuou em grande ritmo e com
muitas alternâncias no marcador, mas o 23-24 foi a última vez
em que as aveirenses estiveram
na frente (aos 17 minutos da segunda parte). Quatro exclusões
quase seguidas condicionaram
completamente o jogo do Alavarium/Love Tiles, que, a perder por quatro golos, tudo fez
para voltar à discussão da partida, mas era tarde demais.
Num jogo muito emotivo,
que teve uma arbitragem muito
irregular, destaque nas forasteiras para Maria Suaré (10 golos)
e para Mónica Soares (14 golos),
no Alavarium.
No próximo sábado, o Alavarium/Love Tiles recebe o Assomada (actual 7.º classificado) e
prevê-se um jogo muito emotivo. A equipa da casa vai tentar
regressar às vitórias e as forasteiras precisam de pontos para
ter acesso ao “play-off”. |
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Colégio João de Barros
vence em jornada dupla
Vitórias Formação de Meirinhas venceu o CALE e as tri-campeãs nacionais Alavarium, aproximando-se dos lugares cimeiros da tabela
D.R.

Andebol
1.ª Div. Feminina

A ADA Colégio João de Barros
(CJB) venceu os dois jogos realizados no fim-de-semana, referentes às jornadas 17 e 10 do
campeonato Multicare 1.ª Divisão feminina, diante de CALE
(31-25) e do tri-campeão Alavarium (32-30), respectivamente.
Mesmo privado da guardaredes Carolina Costa, da extremo-esquerdo Ana Marques
e das primeiras linhas Eduarda
Pinheiro e Ana Temtem em
ambos os jogos e a guarda-redes Luísa Calçada no domingo
em Aveiro, o CJB deu uma resposta cabal às dificuldades conquistando seis pontos que
mantêm a equipa no quarto lugar.
Sábado, nas Meirinhas, o CJB
começou mal o jogo e perdia

Colégio volta a realizar dois jogos no próximo fim-de-semana

por 1-4, contudo reagiu de
pronto e chegou aos 7-5, aumentando posteriormente
para 10-6 e 15-9, resultado que
se verificava ao intervalo. Na
segunda parte, a liderança do
marcador nunca esteve em
causa e a diferença chegou a
cifrar-se nos nove golos, termi-

nando em 31-25.
No domingo, novo jogo mas
em acerto da 10.ª jornada realizado em Aveiro e nova vitória
para CJB perante o tri-campeão nacional Alavarium que
apenas tinha consentido uma
igualdade e uma derrota nos 16
jogos realizados. Um jogo re-

cheado de intensidade e incerteza (registaram-se 20 igualdades durante toda a partida),
com muitos golos e que o CJB
levou a melhor por 32-30, depois de estar a perder ao intervalo por 16-17. A cinco minutos
do descanso, o CJB ganhava
por 16-13, mas permitiu a recuperação e coube ao Alavarium marcar o 16-18 logo no
reatamento. Com três golos
consecutivos, um de Francisca
Marques e dois de Inês Pires, o
CJB voltou à liderança que cimentou após o 23-24 com um
parcial de 5-1 a menos de 10
minutos do fim, com a formação de Paulo Félix a fazer a gestão do resultado até ao apito final.
O CJB joga na Maia nos próximos dias 30 e 31 de Janeiro
as jornadas 18 e 8 diante do ND
Santa Joana e Maiastars, respectivamente.|

Página 26

A27

ID: 62863657

27-01-2016

Tiragem: 2754

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,21 x 8,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Seniores femininos da SIR
sobem ao 1.º lugar
Andebol
2.ª Div. Nacional

As seniores da SIR 1.º de Maio
foram até Oliveira de Frades
para defrontar a equipa local,
tendo de mudar o local do jogo
para o vizinho concelho de São
Pedro do Sul devido ao estado
do piso do Pavilhão Municipal
de Oliveira de Frades não reunir as mínimas condições para
a prática desportiva.
No que respeita ao jogo, e
como era esperado, a equipa
marinhense entrou mais forte
e rapidamente controlou a

partida, com 22-13 ao intervalo
e alcançando um concludente
45-25 no final da partida e a
subida ao 1.º lugar da classificação da sua série da 2.ª Divisão Nacional.
SIR recebe Leça para a Taça
de Portugal
No próximo fim-de-semana,
a SIR terá dois jogos, ambos às
16h00, na Marinha Grande. Sábado recebe o Batalha para o
campeonato e domingo joga
para os 1/8 finais da Taça de
Portugal, frente ao Leça que
compete na I Divisão.|
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Há andebol hoje em Fafe
Três dias depois da derrota no
Funchal frente ao Benfica, o
Madeira Andebol SAD volta
hoje a entrar em campo para defrontar o Fafe, partida agendada
para as 21h30 em Fafe.
Um jogo onde os madeirenses
apesar do factor casa têm todas
as razões e qualidade para trazerem de regresso à Madeira os
três pontos em disputa.
O Madeira Andebol SAD continua na quinta posição com 42
pontos enquanto o Fafe é último
com apenas 25 pontos. Na primeira volta no Pavilhão do Funchal os madeirenses venceram
por 36-29.
Os pupilos de Paulo Fidalgo

são naturalmente favoritos para
vencer o encontro desta noite.
Belenenses em dois dias
Após o jogo de hoje, o fim-de-semana será preenchido com a
maioria dos encontros dos oitavs-de-final da Taça de Portugal, à
excepção da equipa madeirense
que apenas entra em acção na terça-feira, 2 de Fevereiro. Nesta
ronda a SAD defronta o Belenenses numa partida agendada para
as 19 horas, no Pavilhão do Funchal. Já no dia seguinte e à mesma hora os insulares voltam a defrontar o conjuinto do Restelo,
mas agora a contar para a 21 jornada do campeonato. H. D.P.
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ABC/UMINHO JOGA ESTA noite (21h00) com o sporting

Avelino Lima

Spínola e um regresso especial
na batalha pelo segundo posto

Pedro Seabra (à esquerda) com Pedro Spínola (ex-Sporting)

Pedro Vieira da Silva

ste é um jogo que,
pelas razões óbvias,
é especial para Pedro
Spínola, lateral-direito que chegou, na semana
passada, ao ABC/UMinho,
proveniente do Sporting.
Esta noite (21h00), no
Pavilhão Municipal de
Odivelas, defrontam-se
leões e academistas, empatados, com o Benfica,
no segundo lugar do principal campeonato de an-

E

debol em Portugal.
«Não acho que seja especial simplesmente por
que já lá estive. Também
já estive no Porto e sempre que jogo contra eles é
igual: é para ganhar. Neste momento, represento o
ABC/UMinho e quero ganhar. Sentimento especial
apenas por jogar contra
pessoas que estiveram ligadas a mim durante ano
e meio», destacou Pedro
Spínola, ontem, na conferência de imprensa que

serviu para antever o jogo da 20.ª jornada do Andebol 1.
«O treinador do Sporting conhece-me e sabe
o que faço bem e menos
bem. Como eu também
sei os pontos fortes e fracos do Sporting», destaca
o lateral-direito, que revelou, depois, as razões que
o levaram a assinar pelos
amarelos de Braga.
«Tive outras ofertas
mas, nesta altura, convinha-me mais ficar numa

equipa em Portugal que tivesse objetivos iguais aos
chamados grandes, que
lutam por títulos, tal como sucede com o ABC/
/UMinho. Por isso, foi uma
escolha fácil», finalizou.
A seu lado estava Pedro
Seabra, capitão do ABC/
/UMinho, que destacou
a importância do encontro (sábado, recorde-se,
as duas equipas voltam a
medir forças, mas, desta
vez, em partida relativa à
Taça de Portugal).
«Estamos focados neste jogo, apenas no jogo
do campeonato. É um jogo importante, porque
há uma diferença grande entre ser segundo ou
terceiro. Na época passada perdemos com o Passos Manuel e não fomos
segundos e não sabemos
a influência que isso teve
no desfecho do play-off.
Queremos ser segundos
para atacar o play-off e
lutar pelo título de campeão», destacou.
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Agenda desportiva
FUTEBOL
Taça da Liga, 3.ª jornada da fase
de grupos: Marítimo-Famalicão
(A), 20h15 no Estádio do Marítimo; Feirense-FC Porto (A),
20h15 (SportTV1); BelenensesLeixões (D), 16 horas; Rio AveBraga (D), 18h15 (SportTV1).
Treino do Nacional, às 16 horas
na Choupana.
Treino do União, às 10h30 no
Vale Paraíso.
CICLISMO
Apresentação das equipas do
Carvalheiro, 19h15 no Madeira
Medical Center.
ANDEBOL
Árbitros madeirenses Duarte
Santos e Ricardo Fonseca no
Europeu de seniores masculinos, na Polónia.
WINDSURF
Madeirense João Rodrigues na
Taça do Mundo, em Miami.
FUTSAL
Portugal-Eslováquia, em seleções A, no Entroncamento às
19h30.
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Andebol: FC Porto soma 20ª vitória consecutiva frente ao Belenenses

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

27-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=98b515c3

Heptacampeões já contam com onze pontos de vantagem sobre Benfica, Sporting e ABC O FC Porto
somou a 20ª vitória em outras tantas jornadas no campeonato de andebol ao bater o Belenenses, no
Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa, por 30-26, reforçando a impressionante série que lhe permite
comandar aos 60 pontos na classificação, mais onze do que Benfica, Sporting e ABC que estão juntos
na perseguição ao heptacampeão. ? A equipa do Restelo ainda ofereceu boa réplica e conseguiu
chegar ao intervalo com um empate 15-15 e chegou mesmo para a frente do marcador, nos primeiros
instantes da segunda parte (18-16), mas os campeões reagiram em força e, a dez minutos do final, já
venciam por 25-22, acabando por assegurar o 20º triunfo (30-26) de forma confortável. Gilberto
Duarte, Hugo Santos e Nuno Roque, todos com seis golos, foram os melhores marcadores dos
portistas, que voltam a entrar em campo já esta quinta-feira, novamente em Lisboa, mas agora frente
ao Camões, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Resultados da 20ª jornada: Esta quarta-feira
Belenenses-FC Porto, 26-30 Maia/ISMAI-Passos Manuel, 31-26 Sporting-ABC Braga, 31-32 AvancaÁguas Santas, 21-25 AC Fafe-Madeira SAD, 26-30 Quinta-feira Benfica-Sporting da Horta, 20:00
Classificação: FC Porto, 60 pontos/20 jogos; ABC, 52/60; Sporting, 50/20; Benfica, 49/19; Madeira
SAD, 45/20. ?
Há 35 minutos
Redação
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Europeu de andebol: Noruega e Croácia afastam França das meias

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

27-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9c1d1d54

Espanha e Alemanha completam o grupo de semifinalistas Surpresa no Campeonato da Europa de
andebol com a França, detentora do título, a ficar fora das meias-finais, depois de perder diante da
Noruega (24-29) e perante a vitória gorda da Croácia sobre a anfitriã Polónia (37-23). Uma
conjugação de resultados que retirou aos Bleus a possibilidade de lutar pela revalidação do título. ?
Noruega e Croácia classificaram-se nos dois primeiros lugares do Grupo 1 e, nas meias-finais, vão
cruzar-se com Alemanha e Espanha, que se classificaram em segundo e primeiro do Grupo 2, depois
de terem batido a Dinamarca, vice-campeã cessante, e a Rússia, respetivamente, ambos por 25-23. ?
Em Cracóvia, os campeões europeus e mundiais tinham o destino nas próprias mãos, mas a Noruega,
que chegou ao intervalo com vantagem de um golo (13-12), acentuou a superioridade no segundo
tempo, concluiu o seu percurso de forma quase imaculada (apenas um empate) e qualificou-se pela
primeira vez para as meias-finais, deixando a França dependente da Croácia para continuar a defender
o título. ? Na luta pela segunda vaga, os polacos precisavam simplesmente de vencer, enquanto os
croatas tinham de ganhar por uma diferença de dez ou mais, para a anular a vantagem francesa no
saldo de golos. E a França acabou afastada das meias-finais da forma teoricamente mais improvável,
já que a Croácia ganhou com uma vantagem de catorze golos, depois de ter atingido intervalo com um
avanço de cinco. ? Na classificação liderada pela Noruega, com nove pontos, os golos fizeram toda a
diferença e colocaram a Croácia na segunda posição, à frente de França e Polónia, todos com seis
pontos. Os gauleses discutem o quinto posto com a Dinamarca, terceiro do Grupo 2, e a seleção da
casa disputa o sétimo lugar perante a Suécia, quarta da outra poule. ? Espanha e Alemanha também
nas meias ? No Grupo 2, em Wroclaw, a Alemanha foi a primeira a assegurar um lugar nas meias ,
surpreendendo a finalista do Euro2014 num encontro muito equilibrado, em que os dinamarqueses
chegaram ao descanso com uma vantagem mínima (13-12). No segundo tempo, a solidez e as
variantes defensivas da seleção alemã foram fatores determinantes para a inversão do resultado (2523). ? A Dinamarca, que na véspera parecia ter a qualificação no bolso, viu-se assim dependente de
uma derrota da Espanha com a Rússia, mas o conjunto espanhol, depois de algum desacerto que o
levou para o descanso a perder (12-11), melhorou a defesa na segunda metade e chegou aos dez
minutos finais com uma vantagem de cinco golos (24-19). Acabou em sofrimento, mas a imprecisão
russa não chegou para impedir a vitória (25-23) nem o primeiro lugar do grupo com oito pontos,
tantos quanto a Alemanha. ? Na sexta-feira, em Cracóvia, a Noruega vai tentar chegar à sua primeira
final perante uma Alemanha que já esteve por duas vezes no encontro decisivo e que procura repetir o
título de 2004. Na outra meia-final, enfrentam-se Espanha e Croácia, a primeira finalista em três
ocasiões e a segunda em duas. ?
Agora
Redação
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FC Porto estende melhor arranque para 20 vitórias seguidas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

27-01-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=300d9f79

Por PÚBLICO 27/01/2016 - 23:21 Campeões nacionais derrotaram o Belenenses por 30-26 na 20.ª
jornada da Liga de andebol. FC Porto Continua imparável a caminhada do FC Porto no campeonato
nacional de andebol. Nesta quarta-feira, na 20.ª jornada da prova, os campeões nacionais obtiveram o
20.º triunfo, alargando ainda mais o recorde de melhor arranque de sempre que já lhes pertencia
(15). O triunfo dos dragões foi obtido em Lisboa, no pavilhão do Belenenses, por 30-26, resultado
para o qual contribuíram de forma substancial Gilberto Duarte, Hugo Santos e Nuno Roque, todos com
seis golos marcados. Ao intervalo, o marcador assinalava um empate a 15, mas a segunda parte dos
visitantes foi demasiado forte para as pretensões dos "azuis". Também na capital, o Sporting foi
derrotado pelo ABC (31-32) e foi ultrapassado pelos minhotos no segundo lugar da tabela. Os
bracarenses somam agora 52 pontos, menos oito do que o líder invicto, podendo na quinta-feira ser
igualados na classificação pelo Benfica, se os "encarnados" derrotarem o Sporting da Horta. O Madeira
SAD foi outro dos visitantes a vencer nesta 20.ª jornada, impondo-se no pavilhão do Fafe, por 30-26.
27/01/2016 - 23:21
PÚBLICO
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Sporting perde em casa com o ABC e é ultrapassado na classificação

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

27-01-2016

Meio:

Record Online

Autores:

Flávio Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7a610fc1

O ABC surpreendeu esta quarta-feira o Sporting no seu reduto e subiu provisoriamente ao segundo
lugar da classificação. Os bracarenses triunfaram por 32-31 à boleia de Pedro Spínola. No primeiro
jogo contra a antiga equipa, o ex-leão esteve de mão quente e foi mesmo o melhor marcador do
encontro, com nove golos apontados. Com este triunfo, os comandados de Carlos Resende somam
agora 52 pontos, ainda distantes do FC Porto que lidera o campeonato apenas com triunfos e 60
pontos averbados. O Sporting passa para o terceiro lugar com 50 pontos, mais um que o Benfica, no
quarto posto. Autor: Flávio Miguel Silva
22h46
Flávio Miguel Silva
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FC Porto soma 20.ª vitória seguida no Restelo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

27-01-2016

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_soma_20_vitoria_seguida_no_restelo.html

FC Porto soma 20.ª vitória seguida no Restelo Gilberto Duarte, Nuno Roque e Hugo Santos repartiram
entre si o título de melhor marcador da equipa...
22:17 . Record
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Sporting perde em casa com o ABC e é ultrapassado na classificação

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

27-01-2016

URL:
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_perde_em_casa_com_o_abc_e_e_ultrapassado_na_classif
icacao.html

22:46 . Record Por Record O ABC surpreendeu esta quarta-feira o Sporting no seu reduto e subiu
provisoriamente ao segundo lugar da classificação. Os bracarenses triunfaram por 32-31 à boleia de
Pedro Spínola. No primeiro jogo contra a antiga equipa, o ex-leão esteve de mão quente e foi mesmo
o melhor marcador do encontro, com nove golos apontados. Com este triunfo, os comandados de
Carlos Resende somam agora 52 pontos, ainda distantes do FC Porto que lidera o campeonato apenas
com triunfos e 60 pontos averbados. O Sporting passa para o terceiro lugar com 50 pontos, mais um
que o Benfica, no quarto posto.
22:46 . Record
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Benfica apura-se no set de ouro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

27-01-2016

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

Homens de José Jardim sabiam que o 3-0 não chegaria face à derrota por 3-1 na primeira mão 22:28
. Record Por Record O Benfica derrotou esta quarta-feira o Istanbul BBSK no set de ouro, por 4-0, e
qualificou-se para os quartos-de-final da Taça Challenge, competição onde marcou presença na final
respeitante à época 2014/15. As águias sabiam que o 3-0 não bastava face à derrota na Turquia (3-1)
na primeira mão da prova. O 3-0 foi alcançado sem problemas na Luz e no quarto e decisivo set, o
mais renhido de todos, o Benfica fechou a contagem pelos parciais de 25-18, 25-21, 25-19 e 15-13.
22:28 . Record
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Andebol

Colégio de Gaia fora
da Challenge Cup
O Colégio de Gaia foi afastado da Challenge Cup, após ter
perdido as duas mãos dos oitavos de final diante da formação ucraniana do HC Karpaty. Depois de terem perdido
no sábado a primeira mão (14-23), as pupilas de Paula Castro estiveram melhor no segundo jogo, mas foram incapazes de travar o poderio das ucranianas (30-21).
Entretanto, o campeonato continua hoje com as colegiais a jogarem, pelas 19h, no pavilhão do Assomada.
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AGENDA DESPORTIVA

Cedrense de olhos postos na vitória para
assegurar a liderança do Campeonato
Três jogos no Faial na sétima jornada do Campeonato AFH
competições desportivas
voltam a estar na agenda
os faialenses para o fim de
semana que se avizinha.
É já no domingo que será disputada a sétima jornada do Campeonato
AFH em futebol de seniores. Nesta
jornada os olhos estarão postos no
Cedrense já que, após ter vencido o
Flamengos em casa na jornada anterior e também fruto da derrota do
Fayal Sport frente ao Madalena, subiu ao comando da tabela da competição.
O Cedrense entram no Campo do
Atlético para defrontar a equipa da
casa pelas 15h00. Para a equipa dos
Cedros a meta é vencer de forma a
assegurar que mantém a liderança
isolada da tabela. Uma derrota poderá significar, caso o Fayal Sport vença
nesta jornada, a partilha do comando com os verdes da Alagoa. Quanto
ao Atlético, a vitória é igualmente
importante pois permitirá somar
mais pontos e disputar lugares mais
dianteiros já que, atualmente, os alvinegros estão em penúltimo lugar.
Pelas 14h30 está marcado o pon-

As

tapé de partida de um outro jogo
que terá lugar na cidade da Horta,
o encontro entre o Fayal Sport e
o Lajense.
O Estádio da Alagoa será palco de uma partida na qual o Fayal
Sport vai mover todos os seus esforços a fim de vencer e voltar à
posição cimeira da tabela, a par do
Cedrense. Mas o Lajense não vai
facilitar a vida pois, após vencer
o Atlético na jornada anterior, a
equipa das Lajes do Pico entra em
campo a pensar na vitória para subir na tabela.
No Campo dos Flamengos, a
equipa do Vale recebe o Madalena num jogo com pontapé de saída marcado para as 14h30. Ambas
as equipas querem vencer mas a
equipa da ilha vizinha, após impulso conseguido na última jornada onde alcançou a primeira
vitória na edição de 2015/2016
do Campeonato, quer continuar
a seguir uma rota positiva e batera
equipa da casa para arrecadar mais
três pontos.
Os jogos de futsal também não

O Fayal Sport recebe o Lajense no Estadio da Alagoa
DIREITOS RESERVADOS

ficam de fora da agenda para domingo.
Em seniores masculinos, e num jogo integrado na quarta jornada doTorneio Antero Gonçalves, o AV Capelo
recebe o Fayal Sport no Pavilhão de
Castelo Branco pelas 19h00.
Num jogo a contar para a décima
jornada do Campeonato AFH em seniores femininos, o Flamengos, atual
líder isolado da tabela classificativa,

defronta o Vitória, segundo classificado. O encontro está agendado para
as 15h00 no Pavilhão da Horta.
Quanto ao andebol, o Sporting da
Horta recebe, amanhã, o Sporting no
Pavilhão da Horta. O jogo tem início
marcado para as 18h00 e conta para a
193 jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1. •
Susana Silva
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Andebol. FestAnd trouxe mais de 150 crianças a Alcobaça
:k

1'1%1111111

No passado domingo, dia 17, o que reuniu cerca de 150 crianCister Sport de Alcobaça orga- ças 16 equipas de todo o disnizou o FestAnd, uma iniciativa trito de Leiria. De acordo com

António Lorvão, presidente do
clube alcobacense, esta festa
tem como objetivo "divulgar e
promover da atividade física".
A festa do andebol, atividade
inserida no calendário da Associação de Andebol de Leiria, deu
a possibilidade a crianças, com
idades inferiores a dez anos, de
praticar ginástica, corfebol, voleibol e vários exercícios práticos. Este ano, a iniciativa contou
ainda com a participação da S.A.
Marionetas, que animou os presentes. SARA SUSANO
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ANDEBOL

INFANTIS ACV COM
DUPLA PRESENÇA
EM GUIMARÃES
Os infantis masculinos e femininos do Andebol ACV
visitaram, no passado domingo, os vimaranenses do Xico
Andebol, para dois encontros amigáveis englobados na
estratégia de desenvolvimento dos escalões mais jovens.
Tratou-se, deste modo, de mais uma oportunidade de
contacto com a competição para estas jovens formações
e, ainda, para o trabalho dos jovens técnicos Mélanie
Oliveira e João Ferreira, também eles atletas da formação
e agora técnicos do Andebol ACV.
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Andebol para crianças em Tomar
Andebol 4kids é uma iniciativa do Núcleo Sportinguista de Tomar em conjunto com o ATL da Escola Infante D. Henrique que visa divulgar e promover a moda-

lidade junto das crianças entre os 6 e os 10
anos. Os treinos acontecem todos os sábados, das 10h00 às 12h00 e decorrem na Escola Jácome Ratton.
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ADA soma a
sexta vitória
ANDEBOL A Albicastrense resolveu sem diﬁculdade
de maior a deslocação que
tinha a Pombal, na 6.ª jornada da Zona 3 de apuramento do campeonato nacional
da 3.ª divisão de andebol.
Venceu por nove golos de
diferença (34-25).
Foi o sexto triunfo consecutivo da formação de Castelo
Branco, que caminha tranquilamente para conseguir
a qualiﬁcação para a Fase
de Subida.
No próximo sábado a Albicastrense recebe no Pavilhão Municipal, às 19H00,
o Almeirim. Esta equipa
tem duas vitórias em cinco
jogos realizados. Na 1.ª volta a ADA ganhou fora por
14 golos (32-18). Para esta
jornada vão jogar também:
PombalSamora Correia
e Batalha 1.º de Maio da
Marinha Grande.
Na partida de Pombal, alinharam e marcaram pela
ADA: Emanuel Borges e
José Pereira; Henrique Figueiredo, João Mateus, João
Gonçalves, Tiago Carmo
(9), Francisco Nicolau (2),
Tiago Vieitas (7), Filipe Pereira (2), David Tavares (3),
Miguel Aniceto, Ricardo
Oliveira (11), Nuno Leitão.
António Mata e José Curto
lideram tecnicamente a
equipa da Albicastrense.
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iniciativa de divulgação da atividade desportiva

FestAnd reuniu em Alcobaça
centena e meia de atletas
Centena e meia de jovens,
com idades até aos 9 anos,
divertiram-se a praticar andebol no FestAnd, iniciativa do
Cister Sport de Alcobaça que
teve lugar no passado domingo, no pavilhão da escola D.
Pedro I. A ideia, revela o novo
presidente do clube, António
Lorvão, passava por “divulgar
e promover a atividade física”
entre os mais jovens.
Durante a manhã, as crianças, oriundas um pouco de todo

o distrito, experimentaram
exercícios técnicos de andebol e ginástica e modalidades
como o voleibol e o corfebol. E
até tiveram a oportunidade de
assistir a uma peça de teatro
de bonecos interpretada pelo
alcobacense José Gil, da companhia S.A. Marionetas...
O objetivo do Cister SA passa
pelo apelo aos pais e crianças para a necessidade de
atividade desportiva. “Mais
do que promover o andebol”,

adianta António Lorvão, “queremos promover o gosto pelo
desporto e por hábitos de vida
saudáveis”.
Na festa do andebol estiveram, além do Cister SA, atletas
de Dom Fuas AC, Juve Lis, NDA
Pombal, JAC Alcanena, Batalha
AC, Ansião, SIR 1.º de Maio e Mirense. A atividade está inserida
no calendário da Associação
de Andebol de Leiria e esteve
aberto a toda a população.
texto/foto joão neves
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desporto

joão neves

15 FestAnd convida crianças
a praticar atividade física

A iniciativa organizada pelo Cister S.A. acolheu cerca de
uma centena e meia de atletas para praticar desporto
no pavilhão da Escola D. Pedro I, em Alcobaça
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encontro de desporto escolar

Dom Fuas recebe cerca de
duas centenas de atletas

A equipa de desporto escolar
do Externato Dom Fuas Roupinho realizou, na quarta-feira
da semana passada, o segundo
encontro de Andebol da Coordenação Local do Desporto Escolar
do Oeste, da Direção de Serviços
da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
O evento reuniu cerca de duas
centenas de participantes, com
idades entre os 9 e os 17 anos
e decorreu nos dois pavilhões
municipais da Nazaré.
Em simultâneo, decorreu um

curso de árbitros de Andebol, nível I, que contou com a presença
de um responsável pela arbitragem da Federação de Andebol de
Portugal, Professor Pedro Espeçada. Além da ação de formação os
alunos também desempenharam
tarefas de oficial de mesa, secretariado de classificações, som
no pavilhão, registo fotográfico,
acompanhamento das equipas
presentes, entre outras funções
necessárias para o decorrer do
encontro de desporto escolar.

A organização do evento foi
da responsabilidade da própria
estrutura do desporto escolar do
Externato Dom Fuas Roupinho,
coordenado pelo professor Nuno
Florência e posto em prática pelos alunos do curso profissional
de Técnico de Apoio ao Desporto, daquele estabelecimento de
ensino. O encontro contou com
o apoio da Câmara da Nazaré,
Coordenação Local do Desporto
Escolar do Oeste e dos professores
e alunos do Externato.
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Andebol: Dois atletas
convocados para a seleção
O alcobacense André Matos (Cister SA) e
o nazareno Tomaz Chicharro (Dom Fuas) foram convocados para integrar os trabalhos
da seleção regional de iniciados. Os atletas
vão participar no Torneio de Aniversário da
Associação de Andebol da Madeira, entre os
dias 5 e 7 de fevereiro, no Funchal. Até lá, os
jovens vão ser chamados para três treinos
de preparação, no pavilhão das Colmeias,
em Leiria.
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Xico perdeu e Fermentões ganhou
O Xico Andebol começou
a segunda volta do campeonato com uma derrota em
casa, diante do Arsenal
da Devesa, um dos mais
fortes candidatos a estar
na luta pela subida à r
Divisão. Num jogo bem
mais equilibrado que o da
primeira volta, a equipa
comandada por Gustavo
Castro acabou por perder
por apenas dois golos de

diferença (24-26) frente a
um adversário recheado
de jogadores bem mais
experientes, alguns deles
que no passado recente
vestiram a camisola do
Xico Andebol.
Com este resultado, o
Xico Andebol continua na
cauda da classificação, em
122 lugar. No final desta
fase descem de divisão
os dois últimos classifi-

cados.
Já o Fermentões prossegue o bom desempenho
com um triunfo confortável na casa do Boavista,
por 29-35. Defrontaram-se
duas equipas em situação
bem distinta em termos
classificativos neste campeonato. Numa situação
confortável, o Fermentões defrontou o último
classificado. Mesmo com

estas diferenças anteviase muito equilíbrio com
dificuldade de previsão
quanto ao vencedor, pois
a equipa boavisteira vale
mais quando joga no seu
ambiente.
O jogo não trouxe dificuldades de maior ao
Fermentões, que fez uma
primeira parte muito boa,
não dando qualquer hipótese ao seu adversário, e

ao intervalo já vencia por
13-21.
Na próxima jornada
a equipa vimaranense
desloca-se ao terreno do
Estarreja e com certeza
que vai tentar corrigir
o resultado da primeira
volta em que perdeu com
este adversário no seu
pavilhão.
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ALBERGARIA-A-VELHA: Atualmente, é precisamente uma ex-atleta que, em
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01 de setembro de 2015, assumiu a direção do Clube Desportivo de Campinho.

SILVIA GOMES TEXTO

DIREITOS RESERVADOS FOTOS

Fundado em 1981, O Clube
Desportivo de Campinho
prepara-se para celebrar 35
anos de atividade.
Ao longo da sua história,
o clube tem promovido modalidades tão diversas
como o Atletismo, Basquetebol, Futebol de Cinco, a
Natação, a Pesca Desportiva, Campismo, Karaté, Ciclismo, Ténis de mesa,
Culturismo, Kickboxing, Voleibol, e o Kempo.
O Correio de Albergaria
esteve à conversa com a
presidente do Clube Desportivo de Campinho, Sandra Fernandes.
Correio de Albergaria
(CA): Fale-me um pouco do
Clube Desportivo de Campinho.
Sandra Fernandes (SF):
O Clube Desportivo de Campinho foi fundado em 24 de
Março de 1981, no popular
bairro de Albergaria-a-Velha.
A sede social foi erguida num
espaço totalmente degradado, onde antes funcionava
o quartel dos bombeiros. O

prédio, cedido pela Câmara
Municipal, foi recuperado ao
longo de 3 anos, por 2 direções, tendo sido inaugurado
em fins de 1993.
Ao longo da sua história, o
clube tem promovido modalidades muito diversas, tendo
sido o clube que mais modalidades criou na nossa terrra.
CA: Quais as modalidades do Clube Desportivo de
Campinho?
SF: O Atletismo é a modalidade responsável pela criação do clube e por isso
considerada a secção rainha.
Mas outras modalidades
foram ganhando força, nomeadamente a Natação que,
neste momento, é a secção
que mais atletas tem e que,
em termos de resultados, tem
vindo a dar cartas a nível nacional.
A Pesca desportiva existe,
também, há muitos anos, com
atletas federados e que lutam
para os nacionais todos os
anos.
O Kickboxing, o Kempo e
a Capoeira, são as modalidades ligadas às Artes Marciais.
Este ano reiniciou o MiniBasquet, modalidade que já
tinha sido do Clube, bem
como o Voleibol feminino,
este sendo uma estreia, con-

tando já com um elevado número de atletas.
CA: Já foi atleta do
Clube Desportivo de Campinho? Fale-me, também, um
pouco sobre esse tempo.
SF: Sim, fui atleta do
Clube, no Atletismo. Iniciei
como muitos outros, no que
havia em Albergaria. Nesse
tempo e já lá vão muitos
anos, era tudo muito diferente, como devem imaginar.
Não havia as condições de
hoje, ainda me lembro de
todos os meus colegas, que
mesmo sem nada, não nos
tirou a vontade de vencer.
Apesar da melhoria nas
condições dos últimos anos, o
atletismo passa, hoje em dia,
por uma crise, muito devido à
vasta oferta de outras modalidades que se estão a afirmar
perante os jovens.
Confesso-me preocupada
com a redução de atletas filiados, sei que é um desporto
difícil, por isso é importante
que surja um reposicionamento estratégico, para que o
atletismo granjeie novos talentos, a começar pelos mais
pequeninos, de modo a que
volte a ter o protagonismo
que tinha.
CA: Porque se candidatou à presidência?

SF: Nunca integrei um
projeto destes, foi por convicção e por saber que o Clube
estava a precisar de um contributo mais ativo. Só tinha
duas alternativas: ou me ia
embora ou abraçava o projeto.
Terminando assim um
ciclo de 27 anos do antigo
presidente que, com tantos
anos de presidência vale, por
si só uma homenagem, ao
homem, a quem a motivação
não esmoreceu. Com certeza
que todos estes anos, o clube
lhe ofereceu muitas alegrias.
Foi assim que decidi concorrer à presidência. Também
apoiada por algumas pessoas amigas, aceitei o desafio porque entendi que o
Clube merece e também entendi que era capaz de vir a
fazer um bom desempenho.
CA: Quais os seus objetivos enquanto presidente?
SF: Hoje temos uma realidade e amanhã temos outra.
O meu objetivo é estar sempre disponível para trabalhar.
Com apenas 4 meses na
presidência e conhecendo a
realidade do clube, diria que
há um longo caminho a percorrer e muitos aspetos a melhorar. Mas, apesar das
adversidades, sinto-me motivada para dar o meu melhor.

CA: O que mudou/vai
mudar no Clube Desportivo
de Campinho?
SF: Neste momento, o
clube já efetuou algumas mudanças, urgentes e prioritárias.
Os objetivos passam por
obras de beneficiação da
sede, aquisição de uma viatura nova e, obviamente, aumentar o número de sócios,
bem como o leque de parceiros, porque só dessa forma
teremos capacidade financeira para avançar.
O mais importante é não
pensar como um clube pequeno, a mentalidade tem de
mudar.
Quer sejam pequenas
concretizações, ou não,
temos de fazer uma grande
vitória para o Clube, por todo
o passado, pelos ex-dirigentes, aos atletas, aos sócios e
porque Albergaria merece.
CA: À semelhança do
que acontece no país que,
na generalidade, no mundo
do desporto, vê apenas o
futebol, Albergaria não parece ser exceção. Porque
acha que isso acontece e
como acha que se pode
mudar isso?
SF: Não tem comparação
possível entre Futebol e outras modalidades, que são

Página 49

ID: 62780075

muitas. Trata-se do desporto
Rei em Portugal e é óbvio que
é tratado como tal.
Falarei em termos gerais
que devíamos dar muito mais
valor a todos os que praticam
desporto no nosso país, não
só aos que praticam futebol,
até porque se formos a ver
em termos de medalhas e títulos trazidos para Portugal,
não será o Futebol o Rei, tem
estatuto mas não traz resultados brilhantes. Já nos outros
desportos, Atletismo, Andebol, Hóquei, Judo, Natação,
Remo, etc têm sido alcançados resultados brilhantes. No
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entanto, continua a ser o Futebol a fazer as principais noticias nos jornais desportivos
e TV.
É injusto ser pouco valorizado, o esforço que muitos
atletas fazem, do tempo que
abdicam das suas vidas, para
representarem o seu Clube e
o nosso país.
Senão vejamos, Portugal
no Futebol de Seleções não
tem qualquer título Mundial
nem mesmo Europeu, não há
comparação possível entre os
êxitos. Em quase todas as
competições se traz medalhas, nos Mundiais, Europeus
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com alguns encargos que tiveram de ser revistos. Em
suma temos muito trabalho
pela frente.
CA: Quais as maiores dificuldades do Clube Desportivo de Campinho?
SF: Sendo uma associação sem fins lucrativos, a
principal dificuldade é conseguir através de parcerias o
apoio que o clube necessita e
que é urgente. É nosso objetivo trabalhar nesse sentido,
apelar às empresas um contributo para que o clube consiga dar às crianças, futuros
Homens de albergaria, acesso a um vasto leque de modalidades.
CA: Quantos sócios tem
o Clube, atualmente?
SF: O CDC tem cerca de
2000 sócios.
CA: Quais as expetativas
para esta época?
SF: Não tenho espectativas, temos de estabelecer objetivos prioritários, continuando com as nossas obriga-

ções, não correndo riscos
desnecessários, o resto ficará
para o ano que vem, ficando
o clube liberto de determinadas limitações. Fazemos no
dia-a-dia, com os meios que
temos, o melhor que pudemos.
CA: Que mensagem gostaria de deixar aos sócios e
à comunidade em geral?
SF: O CDC sempre personificou garra e dedicação. Eu
acredito plenamente no futuro
do Clube. A mensagem que
posso deixar, neste momento,
para os sócios, atletas, pais,
treinadores, parceiros que
acompanham desde o início a
história do clube, a todos os
ex-dirigentes e ex-atletas que
não deixaram esmorecer o
clube e para os que quiserem
apoiar, é que continuem a
acreditar. O Clube prepara-se
para festejar os seus 35 anos
de atividade, iremos fazer o
habitual jantar comemorativo
e, desde já, convido todos a
estarem presentes.

ou Olimpíadas, isto sem
terem praticamente apoio nenhum. Agora imaginem se tivessem!
No entanto, há que ressalvar que o Município de Albergaria tem um grande papel no
Desporto e Atividade Física,
existindo uma matriz de distribuição de apoios que funcionam como um grande
incentivo e que tem um papel
importante em todos os projetos do clube.
CA: Quando assumiu a
presidência em que situação encontrou o clube?
SF: A situação está como
em qualquer casa, o clube
segue com algumas dificuldades e limitações financeiras e
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Póvoa Andebol distingue atletas
e empresários na comemoração
do 13º aniversário
NI FOTO

Várias distinções, a atletas, empresários e entidades, assinalaram os 13 anos do
Clube de Andebol da Póvoa de Varzim, que reuniu no passado sábado à noite
cerca de 200 pessoas

Atletas distinguidos

Com 7 equipas em competição e
mais de 150 atletas federados, o
clube está a crescer, como esclareceu José Oliveira Pereira, presidente do Póvoa Andebol. “Estamos
a crescer e a fazer algo de relevante
no desporto poveiro”. No entanto,
e apesar do apoio de atletas, treinadores e familiares, “o clube não
consegue manter-se vivo se não
tiver o apoio da comunidade”, esclareceu o dirigente, sublinhando
por isso a importância do apoio da
Câmara Municipal e Junta de Freguesia, além de empresas patrocinadores. “É sinal de estímulo para
continuar a apostar nos jovens”.
José Oliveira Pereira lembrou
ainda que esta época o clube
avançou com um novo escalão,
sénior, considerando que foi “uma
aposta arrojada”. “Sentimos que
foram concretizados os nossos
objetivos. Contra tudo e todos, a
equipa sénior abriu as portas para
a competitividade e crescimento do
clube. Neste sentido vamos continuar com o nosso empenho e dedicação para que o andebol seja uma
opção e uma alternativa no desporto poveiro”, reforçou o dirigente.

“Este é um clube
diferente”
Foi o que sublinhou o presidente
do Clube de Andebol, justificando:
“aqui mistura-se a figura de trei-

nador com dirigente, de atleta com
oficial de mesa, de pai com dirigente de campo, pois as necessidades assim o obrigam, mas a
vontade e o empenho deste grupo
resultam numa clara demonstração que aqui estamos para servir e
ajudar e não para nos servirmos. O
nosso objetivo é claro: dar a oportunidade a muitos jovens de terem
acesso à prática do desporto e a
esta modalidade”.
Por sua vez, Andrea Silva,
vereadora da Câmara da Póvoa
de Varzim, sustentou que o município “olha para o clube com olhos
mais atentos” destacando: “o apoio
do contrato programa da autarquia realizado em 2014 já foi renovado no início deste ano, com um
subsídio anual no valor de 15 mil
euros, porque foi possível perceber que o clube de andebol está
a crescer”. A vereadora lembrou
também o clima dentro do clube,
reforçando que assim as associa-

Atletas distinguidos
também pelo mérito escolar
Na cerimónia de aniversário, o
clube homenageou jovens que
para além do mérito desportivo se destacaram pelos bons
resultados escolares. “Praticar
desporto implica sentido de responsabilidade, pressupõe metas
pessoais, promove espírito de solidariedade, camaradagem, saber trabalhar em equipa. Apoiar
os filhos na prática de desporto
contribui para que adquiram
competências que são extremamente benéficas para o futuro”,
referiu a mãe de dois atletas.
Atletas no Quadro de Honra:
Minis: Vasco Sousa Lima (Grande
Colégio)

Infantis: Filipe Santos, Pedro Balazeiro e Pedro Castro Lopes (Escola Flávio Gonçalves)
Juniores no ensino universitário:
Bruno Silva, Tiago Oliveira, Nuno
Martins, Miguel Matos, Marco
Silva, António Sá,
Os Infantis foram ainda reconhecidos por terem vencido a edição
2015 do torneio internacional Maia
Cup 2015 e ainda conquista do 2º
lugar no campeonato com mesmos pontos que o 1° classificado,
mas menos 1 golo. Neste escalão
foram ainda reconhecidos Vasco
Teixeira (melhor guarda-redes do
MaiaCup) e Jorge Rodrigues (melhor jogador MaiaCup).

Oliveira Pereira (ao centro) acompanhado por autarcas e amigos

ções “fazem a diferença”. “Muitas
pessoas que não fazem parte da
família do andebol não têm noção
do que se passa aqui. As associações podem fazer a diferença se
as pessoas que dela fazem parte
fizerem a diferença”.
Na sua intervenção, a autarca
reforçou o contributo da coletividade “para que cerca de 5 mil
jovens pratiquem desporto em
todos os fins de semana e que o
concelho da Póvoa de Varzim seja

Gala do Andebol
em outubro
Para 21 de outubro está agendado
um espetáculo cultural no CineTeatro Garrett, que tem como finalidade homenagear os atletas
que pertenciam à equipa do CDP
que participou na fase final nacional da época 1981/82. Volvidos
35 anos, este será um momento
importante para lembrar proezas do desporto poveiro.

o que tem menor taxa de toxicodependência no distrito do Porto”.
O Clube de Andebol da Póvoa foi
fundado a 10 de janeiro de 2003,
pela vontade de um grupo de agentes desportivos, outrora com ligações à modalidade e com vontade
de a fazer renascer no concelho.
Contudo, foi nos últimos 6 anos
que o clube estabeleceu um Plano
Estratégico de Desenvolvimento
Desportivo, definindo a sua missão e objetivos.

Minis, Infantis
e Seniores vitoriosos
em fim de semana
de aniversário

Quanto aos jogos no fim de
semana festivo, as equipas de
minis, infantis e seniores venceram o Ismai, São Mamede e o
Penafiel, respetivamente. Menos
felizes foram os iniciados, juvenis e os juniores, que perderam
frente ao Gaia e ao CPN.

Equipa sénior vence Penafiel
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Andebol: AEDFR levou a efeito um encontro
do Desporto Escolar
II No Campeonato Nacional da la dérbi entre os dois concelhos, o Cister
Divisão, 18 Fase- Zona 3 em Juvenis SA recebeu e venceu o Externato Dom
Masculinos, em partida da 148 jornada, o Puas Roupinho, (34-24)
Cister SA regressou aos triunfos ao
Iniciados Femininos
vencer no seu pavilhão, o CD São
Na 168 ronda do Campeonato Nacional
Bernardo, (33-29). A contar para a 138 de Iniciados Femininos, zona 4, o Cister
¡ornada, o Cister SA, foi perder ao reduto SA bateu no seu pavilhão o SIR 10 Maio,
do Estarreja AC, (28-24).
(30-13). Por sua vez, o Externato Dom
Juvenis Femininos
Puas Roupinho recebeu e venceu a Casa
No Campeonato Nacional de Juvenis do Benfica de Castelo Branco, (32-23).
Fbmininos, zona 4, em partidas refe- Em partidas referentes à 158, jornada o
rentes à 128 jornada, o Cister SA perdeu Externato Dom Puas Roupinho, goleou
no seu reduto com a Casa do Benfica de fora de porta o Colégio João Barros, (5Castelo Branco, (16-21), enquanto o 29), enquanto o Cister SA venceu tamExternato Dom Puas Roupinho foi derro- bém fora a Casa do Benfica de Castelo
tada fora de casa pelo Batalha AC, (34- Branco, (26-29). Nos jogos referentes à
18). Na 118 jornada, o Externato Dom 148 jornada, o Cister SA venceu no seu
Puas Roupinho perdeu em casa com a pavilhão o Colégio João Barros (35-25),
Juve Lis (12-28). Por sua vez o Cister SA enquanto o Externato Dom Puas
deslocou-se a Alcanena onde perdeu Roupinho foi derrotada no seu reduto
com a JAC local, (41-22)
pela JAC Alcanena, (26-33). JJE
Iniciados Masculinos
Desporto Escolar - Andebol:
Em jogos da 108 ronda do Campeonato Externato Dom Puas Roupinho reuniu
Nacional de Iniciados Masculinos, zona cerca de duas centenas de andebolistas
5, o Externato Dom Puas Roupinho na Nazaré.
venceu em casa o Batalha AC, (30-15).
A equipa de Desporto Escolar do
Em partida referente à 98 ¡ornada e no Externato Dom Puas Roupinho realizou

DR

AEDFR levou a efeito um encontro do Desporto Escolar
no dia 13 de janeiro o segundo encontro
de Andebol da CLDE Oeste, Coordenação
Local do Desporto Escolar do Oeste,
DSRLVT-Direcção de Serviços Região de
Lisboa e Vale do Tejo. O evento foi realizado nos dois pavilhões municipais da
Nazaré e reuniu cerca de 200 alunos,
com idades compreendidas entre os 9 e
os 17 anos.
Decorreu em simultâneo um curso de
árbitros de Andebol, nível 1, que contou
com a presença de um responsável pela
arbitragem da Fbderação de Andebol de
Portugal, Professor Pedro Espaçada,

recentemente aposentado e que aceitou
o convite para enriquecer esta acção de
formação. Para além da acção de formação os alunos também desempenharam tarefas como: oficiais de mesa,
secretariado de classificações, som no
pavilhão, registo fotográfico, acompanhamento das equipas presentes.
Nos dois pavilhões foram montados
três campos num recinto que reúne
todas as condições para a prática da
modalidade. Participaram no evento, 15
equipas, pertencentes a 8 escolas de
toda a Área Educativa do Oeste, 25

alunos /árbitros e oficiais de mesa e
foram realizados um total de 37 ¡ogos. No
Escalão de Iniciados Masculinos, jogaram a 28 jornada de apuramento para o
Campeonato Regional e o Externato Dom
Puas Roupinho venceu os dois ¡ogos por
(37-12) e (37-15) com as Escolas D. João I
e EB D. João das Regras respectivamente.
Participaram na actividade o
Externato Dom Puas Roupinho; EB.
Pataias, ES. D. Pedro I, EB. Frei Estevão
Martins, EB. J. das Regras, EB D. João 11,
EB. St. Catarina, EB. Ribamar. Il
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Seniores femininos de Valongo derrotadas em Ílhavo
A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de
Valongo do Vouga voltaram a ser derrotadas pelo Ílhavo
Andebol Clube (18-21), na Gafanha da Encarnação, para
o campeonato nacional
AS

VALONGUENSES

já tinham sido derrotadas
em casa pela mesma equipa,
que reassumiu o comando da
classificação desta 1ª fase (38
pontos em 14 jogos), com dois
pontos de avanço sobre o SIR
1º de Maio, da Marinha Grande, e três de vantagem sobre
a CPVV. Estas devem ser as
três equipas apuradas para a
fase seguinte.
No sábado próximo (18h) a
CPVV deve carimbar matematicamente o apuramento na receção ao Salreu. Com o Ílhavo,
jogaram e marcaram: Patrícia
Guarino, Ana Arede (2), Cláudia
Salgueiro, Bruna Santos, Tânia
Veiga, Joana Simões, Nadia Gonçalves (7), Inês Veiga (4), Joana

Santiago (1), Cátia Ferreira (3),
Ana Coutinho, Daniela Santos
(1), Inês Chaves, Inês Alves e
Joana Santos. Treinador: Paulo
Veiga.
JUVENIS PASSAM

Entretanto, as juvenis femininas
da CPVV receberam e venceram
(26-27) a Sanjoanense, ultrapassando esta formação na classificação a uma jornada do fim da
fase regional. O Alavarium tem
37 pontos, mais três que a CPVV
e cinco que a Sanjoanense. Nadia
Gonçalves é a melhor marcadora
com 124 golos em 13 jogos (9,5
de média por jogo).
Frente à Sanjoanense jogaram
e marcaram: Tatiana Santos, Bea-

triz Ribeiro, Tânia Veiga (4), Nadia Gonçalves (12), Inês Chaves
(3), Inês Alves (3), Marta Arede,
Juliana Arede, Joana Santos (4),
Ana Saraiva e Etelvina Santos.
Treinador: Diogo Santos. Sábado
(17h) encerram a primeira fase
em Salreu.
INICIADAS DA CPVV Vi-

tória (34-21) na receção à Ac.
Espinho, contando por vitórias
(3) os jogos disputados nesta
fase de apuramento. Alinharam
e marcaram: Bruna Martins,
Ana Gonçalves, Maria Figueiredo (1), Ana Saraiva (5),
Mariana Morais (13), Catarina
Pires (3), Juliana Marques (5),
Tatiana Figueiredo (1), Bruna
Ladeira (1), Nanci Lopes (1),
Beatriz Teixeira (1) e Verónica
Nelson (3). Treinador: Diogo
Santos. Domingo (15h) jogam
em Canelas.

INFANTIS DA CPVV Derro-

ta (30-36) na Vacariça: Luana
Conceição, Ana Martins, Mariana Mendes, Ana Ferreira,
Ana saraiva (18), Sofia Veiga
(1), Rita Santos, Bruna Martins, Maria Fernandes (1), Lara
Almeida, Naide Gonçalves
(10) e Catarina Rocha. Treinador: Paula Biscaia. A equipa
valonguense é 8ª classificada,
recebendo sábado (15h) a Ac.
Espinho.
JUVENIS DA LAAC Derro-

ta (24-38) com o Alavarium,
tendo alinhado e marcado:
Mariana Marques(3), Luana
Mota, Daniela Sousa(2), Inês
Silva(7), Maria Luís(1), Inês
Mesquita(7),Mafalda Mota(2),
Beatriz Almeida(GR) e Inês
Pontes(2). Treinadores: Daniel
Cardoso e Jorge Mesquita.
Sábado (17h) recebem a Académica de Espinho, naquele

que será o último jogo desta
fase regional do campeonato
nacional.
INFANTIS DA LAACEm-

pate (12-12) com o Arsenal de
Canelas. Jogaram e marcaram:
Joana Oliveira (4), Cátia Cabral,
Catarina Ferreira, Beatriz Figueiredo (1), Juliana Valente
(3), Iara Santos, Lara Santos
(1), Marta Pontes (1), Nicole
Rodrigues, Beatriz Valente (2),
Sara Mergulho e Beatriz Costa.
Sábado (15h) recebem o Monte.
MINIS DA LAAC Derrota
(23-38) com o Feirense, tendo
alinhado: Soraia, Matilde, Iris,
Bárbara, Bianca, Leonor, Margarida Garruço, Margarida, Rita,
Iara, Luana, Adriana, Mariana,
Beatriz, Carolina, Juliana, Marta e Beatriz. Treinador: Daniel
Cardoso. Domingo (14h) jogam
em Espinho.
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O Póvoa Andebol Comemorou o 13° Aniversário Sob o
O Póvoa Andebol comemorou o seu 13' aniversário com
um jantar-convívio, no sábado, que juntou mais de duas
centenas de pessoas, entre dirigentes, patrocinadores,
técnicos, atletas e familiares. Paulo Martins presidente da
Associação de Andebol do Porto, Andrea Silva, vereadora da
Câmara Municipal, e Daniel Bernardo, presidente da Junta de
Freguesia, também compareceram e demonstraram o seu
apreço pela colectividade que proporciona a prática da
modalidade a cerca de 160 jovens poveiros. O evento serviu
também para a direcção homenagear os patrocinadores do
clube, os atletas que mais se distinguiram na vertente
desportiva, os que conseguiram excelentes resultados
escolar e os que entraram para universidades.

Andrea Silva: "apostar no Desporto
é um bom Investimento".

Andrea Silva e Pedro Castro Lopes
Depois de enaltecer o mérito dos dirigentes no
crescimento sustentável do Póvoa Andebol Clube, Andrea
Silva garantiu: "a autarquia vai continuar a apoiar este clube
porque já deu provas de ser merecedor. Fez renascer a
modalidade na Póvoa e tem contribuído para a formação
desportiva e humana de muitos jovens. A câmara municipal
tem apostado no Desporto, e tem sido um excelente
investimento. Hoje temos 5000 jovens a competir nas várias
modalidades e somos o município com menor índice de
toxicodependência, no distrito do Porto".

José Oliveira Pereira: "estamos aqui
para servir e não para nos servimos".
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José Oliveira Pereira. presidente do clube
Após agradecer a todos os presentes e de se confessar
orgulhoso por liderar o grupo de trabalho, o presidente José
Oliveira Pereira falou sobre o ADN do Póvoa Andebol: " este é
um clube diferente, onde se mistura a figura de treinador com
dirigente, de atleta com oficial de mesa, de pai com dirigente
de campo, pois as necessidades assim o obrigam. Mas a
vontade e empenho deste grupo resultam numa clara
demonstração que aqui estamos para servir e não para nos
servimos".
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Signo do Crescimento Desportivo e Relevância Social
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Seniores

Seis Anos
de Crescimento Vertiginoso
Fundado legalmente em 10 de Janeiro de 2003, o
Póvoa Andebol passou por momentos difíceis e
vicissitudes várias. Mas há seis anos, estabeleceu, com
sucesso, um plano estratégico de desenvolvimento
desportivo. E cresceu a um ritmo alucinante de uma
equipa por época. No último ano, com a criação das
equipas Bambi e Sénior preencheu todos os escalões.
Agora conta com 160 atletas e sete equipas.

Moisés. Manuel Francisco e Tielas. Três antigos andebolistas

José Henrique e Paulo Martins.
presidente da associação de andebol do Porto

Daniel Bernardo e os atletas Vasco Teixeira e Jorge Rodrigues dos mini
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