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Sorteio

ABC/UMinho arranca Fase Final
no Flávio Sá Leite com o Benfica
O sorteio da Fase Final da Andebol 1 ditou um ABC/UMinho-Benfica na pri-
meira jornada. Os academistas recebem a equipa de Jorge Rito no Pavilhão
Flávio Sá Leite, no dia 8 de Março.
Segue-se a viagem à ilha da Horta e na terceira jornada é a vez do ABC/UMi-
nho receber o Sporting CP. Na quarta jornada os academistas visitam o Dra-
gão Caixa, onde defrontam os actuais campeões nacionais, e à quinta jorna-
da recebem no Flávio Sá Leite o Águas Santas treinado por Paulo Faria.
Para a última jornada, a disputar em 24 de Abril, está calendarizado um dos
mais apetecidos clássicos da modalidade, o FC Porto-Benfica, que terá como
cenário o Dragão Caixa.  O sorteio dos grupos A e B contou com a presença
do director executivo e presidente do Conselho de Disciplina da FAP, Miguel
Fernandes e foi conduzido por Luís Pacheco. Marcaram presença represen-
tantes de diversos clubes, nomeadamente o FC Porto, através de José Maga-
lhães; Sporting Clube de Portugal , na pessoa de Helena Duarte; Benfica,
através de Luís Gomes; Passos Manuel, por intermédio de Nuno Vaz, e Bele-
nenses, na pessoa de José António Guimarães.

§andebol 
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Andebol

ABC-Benfica abre 2ª fase

O ABC Braga-Benfica vai ser o jogo
cartaz da primeira jornada da segun-
da fase do campeonato nacional de
andebol, enquanto o primeiro “clás-
sico” surge logo na ronda seguinte,
com o Sporting-FC Porto. Segundo
o sorteio realizado ontem, depois de
terem sido anfitriões do FC Porto,
os “leões” voltam a jogar em casa
no “clássico” seguinte, ao recebe-
rem o Benfica na quarta jornada.
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:.: Sporting e Benfica defendem playoff - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7d537169

/

 
O novo formato da fase final do campeonato, disputado em sistema de playoff já na próxima época, é
assunto encerrado, mas o sorteio de ontem, realizado no Alto da Ajuda (Lisboa), para a fase final
(Grupo A e B em poule) da presente temporada, serviu para clarificar a posição dos clubes, com o
FCPorto a demonstrar aversão pelas mudanças, enquanto Sporting e Benfica estão a favor. "O atual
formato é o mais lógico, pois as diferentes equipas têm mais possibilidades de competir. Mas não
vamos pôr em causa o que está decidido", defendeu José Magalhães, diretor dos pentacampeões FC
Porto. ABC, Águas Santas, Madeira SAD, ACFafe, Maia ISMAI e Avanca também defendem que o
formato do campeonato se mantenha. Já Sporting e Benfica, assim como os restantes clubes de
Lisboa da 1.ªDivisão, Belenenses e Passos Manuel, estão a favor do playoff. Quanto ao Sporting da
Horta, não se pronunciou sobre o assunto. Filipe Gomes, diretor do Benfica, recusa polémicas:"O
assunto foi mais do que discutido e houve tempo para os clubes se pronunciarem. Não percebo por
que foi levantada esta celeuma." Leões com vantagem No que diz respeito ao sorteio para a fase final
do campeonato, os leões, que partem no Grupo A com um ponto de vantagem em relação a FC Porto
e Benfica, tiveram o sortilégio de receber os rivais na 1.ª volta, enquanto os encarnados terão como
contrariedade o facto de jogarem em rondas consecutivas contra o Sporting e azuis e brancos,
disputando a derradeira jornada (24 de maio) no Dragão Caixa. A 1.ª jornada começa a 8 de março,
com as águias a terem uma difícil deslocação a Braga, defrontando o temível ABC. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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ABC-Benfica abre segunda fase do andebol, Sporting-FC Porto na segunda jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Antena Minho.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2161d98

/

 
25-02-2014
 
 O ABC Braga-Benfica vai ser o jogo cartaz da primeira jornada da segunda fase do campeonato
nacional de andebol, enquanto o primeiro clássico surge logo na ronda seguinte, com o Sporting-FC
Porto.
 
 Segundo o sorteio realizado hoje nas instalações da Federação de Andebol de Portugal (FAP), em
Lisboa, depois de terem sido anfitriões do FC Porto, os leões voltam a jogar em casa no clássico
seguinte, ao receberem o Benfica na quarta jornada.
 
 A primeira volta desta fase fecha na quinta jornada, com a receção do Benfica aos dragões, pelo que
o campeonato vai fechar com mais este clássico, quando os azuis e brancos receberem os encarnados
na décima jornada.
 
 O grupo A - de onde sairá o campeão nacional - é composto pelos seis primeiros classificados da
primeira fase, formações que entram na fase final com metade dos pontos conquistados: Sporting
(31), FC Porto (30), Benfica (30), ABC (28), Águas Santas (27) e Sporting Clube da Horta (20).
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FC Porto-Benfica na última jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9052d93e

/

 
O sorteio da fase final do campeonato nacional de andebol, realizado esta terça-feira na sede da
Federação, ditou um clássico entre FC Porto e Benfica, no Dragão, na última jornada do Grupo A,
marcada para 24 de maio, que decide o campeão.
Na penúltima ronda, prevista para 17 de março, o Benfica recebe o Sporting enquanto o FC Porto joga
em Braga com o ABC.
No final do sorteio, José Magalhães, representante do FC Porto, não escondeu a ambição dos
campeões em título: Conseguir fazer história no andebol português, ultrapassar o penta e fazer hexa.
Não é um ponto que vai alterar isso. Temos de ter atenção a todas as equipas, todas têm excelente
qualidade, claro que há umas com mais potencial do que outras, mas todas elas têm potencialidade
para poder incomodar todos. Umas vezes mais em casa do que fora. O Sporting é por mérito próprio o
campeão desta primeira fase, espero que não seja o campeão da segunda.
Helena Duarte deixou claro que esse também é o objetivo do Sporting: Estamos nesta competição
claramente para ganhar. Só dependemos de nós, isso já é uma vantagem e vamos jogar jogo a jogo,
sempre para ganhar e sempre com o objetivo de ser campeão nacional. Temos de jogar com todos,
em casa e fora e, portanto, vamos ter de gerir todas as deslocações de uma maneira que nos seja
favorável e de certeza que vamos chegar ao fim com o nosso objetivo atingido, que é ser campeão
nacional.
O representante do Benfica, Luís Gomes, não escondeu que o título é também uma meta para os
encarnados: O Benfica assumiu-se logo desde o início como candidato ao título. O sorteio desta fase
final é um sorteio que nos faz ter de estar preparado para qualquer tipo de adversário que nos
calhasse e em que circunstância fosse. Há que encarar todos os jogos como uma final para conseguir
chegar ao fim e atingir o objetivo a que nos propusemos desde o início.
 Calendário da segunda fase:
1ª Jornada, 8 de março:
Sporting - Águas Santas
ABC - Benfica
FC Porto - Sp. Horta
2ª Jornada, 15 de março:
Águas Santas - Benfica
Sporting - FC Porto
Sp. Horta - ABC
3ª Jornada, 22 de março:
FC Porto - Águas Santas
Benfica - Sp. Horta
ABC - Sporting
4ª Jornada, 29 de março:
Águas Santas - Sp. Horta
FC Porto - ABC
Sporting - Benfica
5ª Jornada, 19 de abril:
ABC - Águas Santas
Sp. Horta - Sporting
Benfica - FC Porto
6ª Jornada, 26 de abril:
Águas Santas - Sporting
Benfica - ABC
Sp. Horta - FC Porto
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7ª Jornada, 3 de maio:
Benfica - Águas Santas
FC Porto - Sporting
ABC - Sp. Horta
8ª Jornada, 10 de maio:
Águas Santas - FC Porto
Sp. Horta - Benfica
Sporting - ABC
9ª Jornada, 17 de maio:
Sp. Horta - Águas Santas
ABC - FC Porto
Benfica - Sporting
10ª Jornada, 24 de abril:
Águas Santas - ABC
Sporting - Sp. Horta
FC Porto - Benfica
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Romenos no caminho do Águas Santas na Challenge Cup
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=904cd94b

/

 
O sorteio dos quartos de final da Challenge Cup de andebol colocou os romenos do HC Odorheiu no
caminho do Águas Santas.
A equipa do concelho da Maia começa por jogar em casa a 15/16 de março, estando a segunda mão
agendada para uma semana depois na Roménia.
Caso consiga apurar-se para as meias-finais, o Águas Santas vai defrontar o vencedor da eliminatória
que coloca frente a frente os finlandeses do Coks e os suecos do Metaloplastika Sabac.
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SÃO LÁZARO
| Redacção | 

A Praça dos Arsenalistas, na fre-
guesia de São Lázaro, no Fuja-
cal, tem a partir de agora um no-
vo motivo de atracção para os
mais jovens e para os amantes
de desporto. O polidesportivo,
localizado no interior da praça,
foi alvo de uma requalificação,
estando agora equipado com pi-
so sintético e dispondo de todas
as condições de segurança para a
prática desportiva. 

Sameiro Araújo, vereadora do
Desporto, e João Pires, presiden-
te da União de Freguesia de S.
Lázaro e S. João de Souto, esti-
veram presentes na cerimónia de
reabertura daquele requalificado
espaço.

Segundo Sameiro Araújo, este
é um local que se encontrava
muito danificado e cuja requali-
ficação era ‘premente’. “É im-
portante que as crianças da zona
pratiquem desporto e tenham um
espaço onde possam conviver,
fazer amigos e passar o tempo
de forma saudável”, considerou,
salientando que o polidesportivo
irá servir a escola do Fujacal e a
escola de andebol do Arsenal da
Devesa: “outras associações po-
derão utilizar o espaço se assim

o entenderam, que está ainda
equipado para a prática do bas-
quetebol”.

Nesse sentido, João Pires des-
tacou que, finalmente, os jovens
poderão usufruir com segurança
e de forma divertida deste espa-
ço. “A freguesia estava muito

preocupada com este espaço,
que é fundamental até em ter-
mos de coesão social. Agora,
com a requalificação, temos um
motivo de enorme satisfação”.

Para o presidente da junta, os
maiores beneficiados são os
mais novos e as famílias que vi-

vem nesta zona. “Estou certo de
que as famílias sentem que esta
praça é agora mais acolhedora e
tem outra vida, ajudando inclu-
sivamente no processo de inte-
gração social dos cidadãos de
várias origens que aqui vivem”,
garantiu.

Município requalifica 
polidesportivo do Fujacal
SAMEIRO ARAÚJO, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga, marcou presença na
reabertura do polidesportivo do Fujacal. Equipamento ganhou piso sintético e condições de segurança.

DR

Vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, marcou presença na cerimónia de reabertura do polidesportivo
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Entrevista

“Não sei o que querem 
da Sanjoanense!”
Aniversário Luís Vargas da Cruz, o presidente da Direcção, avisa que
São João da Madeira vai ter de definir que clube pretende para o futuro.
A colectividade festeja hoje 90 anos entre a glória e a incerteza
Alberto Oliveira e Silva

Como de-
fine a Sanjoanense que com-
pleta 90 anos de história?

A San-
joanense continua a primar pelo
ecletismo, contando com cinco
modalidades – Andebol, Bas-
quetebol, Futebol, Ginástica e
Hóquei em Patins. Não saliento
a quantidade, mas, sim, a quali-
dade. É a maior instituição des-
portiva da cidade de São João
da Madeira, com 1.005 atletas
distribuídos por 65 equipas.

O ecletismo é o traço domi-
nante da personalidade do
clube…
Após uma fase menos boa, há
cinco anos, e com todas as di-
ficuldades da actualidade, hou -
ve que traçar um rumo, que
passou por uma aposta no aba-
timento do passivo financeiro.
Apesar disso, temos conse-
guido manter o eclectismo de
qualidade, em especial em ter-
mos de equipas de formação.
De 2004 a 2013, contabilizámos
11 títulos nacionais - todos eles
nessa área. No ano passado,
conseguimos regressar a um tí-
tulo de seniores, com a nossa
equipa feminina de Hóquei em
Patins, que conquistou a Taça
de Portugal.

Como define a actualidade
da vertente sénior do clube?
Neste momento, temos a com-
petir duas equipas de Andebol
- masculina e feminina, ambas
na Segunda Divisão Nacional
e a lutar pela permanência nos
respectivos campeonatos. No
Basquetebol, a equipa sénior
masculina está a lutar pelo pri-
meiro lugar da Zona Centro
Norte do Nacional da 1ª Divi-
são e está praticamente apu-
rada para a fase seguinte; no
Futebol, a Sanjoanense está no
primeiro lugar da I Divisão Dis-
trital de Aveiro. A equipa mas-
culina de Hóquei em Patins
está em segundo lugar na Se-
gunda Divisão Nacional - Zona
Norte, e a equipa feminina fi-

cou em primeiro lugar da Zona
Norte do Campeonato Nacio-
nal e está a disputa a fase final.
G ginástica é uma modalidade
de exibição.

Qual é o principal objectivo
desportivo para esta época?
Atendendo a todos os condi-
cionalismos, apenas pedimos
a todas as equipas que lutas-
sem, jogo a jogo, pelo melhor
resultado possível. Ao fim de
meio ano de competições, ve-
rificámos que “o melhor resul-
tado” pode ser o primeiro ou o
segundo lugar das tabelas
competitivas; logo, esse objec-
tivo está a ser mais do que
cumprido.

Mas, por exemplo, no Hóquei
em Patins, não será natural
apontar a luta pela subida à
Primeira Divisão nos mascu-
linos e a luta pelo título na-
cional relativamente à equi -
pa feminina?
Mantenho a aposta no jogo a
jogo… Para já, estamos a lutar
pelos primeiros lugares. Vol-
tando à formação, sublinho a
qualidade. Na época passada,
o clube conseguiu um feito iné-
dito: ter 26 equipas, nas diver-
sas modalidades, a competir
em campeonatos nacionais.
Ainda na temporada transacta,
relativamente ao Basquetebol,
acentue-se que só o Benfica e
a Sanjoanense é que consegui-
ram classificar todas as suas
equipas - masculinas e femi-
ninas - para os campeonatos
nacionais.

E o Futebol? O plantel é o su-
ficiente para subir ao Nacio-
nal de Seniores? Há quem
diga que é curto…
O plantel é à medida das pou-
cas possibilidades da Sanjoa-
nense. Também aí a tal filosofia
do jogo a jogo tem garantido
vitórias e o primeiro lugar. Os
bons resultados têm sido con-
seguidos com muito mérito e
através de espírito de grupo, de
uma boa atitude nos jogos e
pelo trabalho do nosso treina-

dor (Pêpa), que foi uma aposta
acertada, apesar das críticas no
início de época. Disseram que
era inexperiente e que tinha
uma equipa para não descer.
Passado este tempo, verifica-
se que dá boa conta do recado.
E note-se que o plantel é com-
posto maioritariamente por jo-
gadores oriundos da nos sa for-
mação - à volta de 70 por cento.
Claro que tivemos de ir buscar
alguns atletas com experiência
para nos darem algum equilí-
brio. Os resultados estão à vista:
primeiro lugar isolado do Dis-
trital da AFA. Mais não pode-
mos exigir.

Conclusão inevitável de que
há que assumir a subida co -
mo objectivo…
Preferimos manter a postura
de disputar cada jogo com total
entrega. Porque temos de aten-
der a outras questões: estou
muito preocupado com o fu-
turo da Sanjoanense. E falo de
futuro a curto-prazo. Neste
momento, em que comemo-
ramos 90 anos, a situação fi-
nanceira é muito grave. Apesar
de todos os apelos à cidade e
aos sócios, dos primeiros luga-
res das equipas e dos eventos
para angariação de fundos, con-
tinuamos a assistir a um desin-
teresse das forças vivas de S.
João da Madeira pelo clube. Fi-
quei bastante magoado quan -
do, no jogo de futebol com o
Paivense [da 20.ª jornada do
Distrital] - porque as coisas não
nos estavam a correr de feição
-, parte dos nossos apoiantes
virou as costas à equipa, indo-
se embora. E até acabámos por
vencer a partida. Foi uma ati-
tude lamentável. Não sei o que

os sócios pretendem, nem o
que a cidade e a autarquia que-
rem da Sanjoanense.

O clube estaria preparado
para disputar o Nacional de
Seniores?
Desportivamente está prepa-
rado. Contudo, em termos de
estruturas, não está. Precisa-
mos urgentemente de obras
nos balneários do Estádio Con -
de Dias Garcia, que são - posso
afirmá-lo - os piores do distrito.
Mas não temos condições fi-
nanceiras para arrancar com
essa intervenção.

Quanto custaria essa inter-
venção?
À volta de 100 mil euros. Os
problemas financeiros impe-
dem-nos de realizar as me-
lhorias necessárias no está-
dio e no pavilhão [infra-es-
trutura histórica do clube, si-
tuada na Avenida Benjamim
Araújo], que está a precisar
de um piso novo e de uma
cobertura.

Uma subida ao nacional não
poderia proporcionar uma
nova dinâmica e receitas adi-
cionais?
Há dois ou três anos competi-
mos no Nacional da III Divisão
e até vi menos pessoas a as-
sistir aos jogos. Não será por aí
que iremos congregar maior
entusiasmo em torno da equi -
pa de futebol e do clube. Sabe-
mos que as questões financei-
ras de cada lar e de cada em-
presa condicionam.

S. João da Madeira não tem
condições para ter uma
equipa no topo do futebol
português…
Neste momento, não. Desde lo -
go, devido ao estado das infra-
estruturas. Como disse, os bal-
neários estão a cair, as banca-
das são desconfortáveis… Hou -
ve uma pequena intervenção
- a pintura das bancadas. Mas
foi apenas “um lavar da cara”,
que não atendeu às questões
de fundo.

E para uma intervenção nas
bancadas quanto é que seria
preciso?
Outros 100 mil euros. Porque
as pessoas exigem um mínimo
de conforto. Temos um estádio
com 60 anos - mesmo a ban-
cada central teria de ser redi-
mensionada, teríamos de pro-
jectar camarotes, de requalifi-
car as bancadas laterais, do-
tando esse espaço de mais co-
modidade. Devido aos muitos
lugares de bancada existentes
no estádio - e que não são ne-
cessários hoje em dia -, tenho
o sonho de eliminar a parte su-
perior Norte, mais ou menos
até à baliza, e construir aí um
pavilhão e balneários.

Uma solução integrada para
as modalidades?
Sim, porque o nosso pavilhão
está cercado e não pode ex-
pandir-se. Assim, construiría-
mos um novo, que juntaria as
modalidades que estão espa-
lhadas pela cidade. Reforçaria
a identificação dos atletas com
o clube. Seria uma infra-estru-
tura moderna, devidamente
adaptada aos regulamentos das
várias modalidades. Faria sen-
tido, mas a situação económica
condiciona. Teria de ser apro-

vada em assembleia e é uma si-
tuação que iria mexer com os
sentimentos de muitos associa-
dos. Recordo que o nosso pa-
vilhão tem mais de 50 anos…

Que possibilidades há para
obras a curto-prazo no está-
dio, só para requalificar bal-
neários e bancadas?
Nenhumas.

Nem mesmo com apoio da
autarquia?
O protocolo para este ano
ainda não foi assinado. Con-
templa a intervenção prioritá-
ria no balneário e a intervenção
no pavilhão, nomeadamente
ao nível de pisos, iluminação e
de cobertura, representando
um investimento superior a
200 mil euros. Este documento
foi apresentado na Câmara
Municipal, mas ainda não reu-
nimos.

Qual é, actualmente, o valor
do passivo do clube?
Anda à volta dos 700 mil eu-
ros. Estou no clube há cinco
anos - dois como vice-presi-
dente e três como presidente
- e, nesse período, o passivo
foi reduzido em mais de 50
por cento. Foi uma vitória.

O clube de São João
da Madeira está
a necessitar de uma
intervenção de
fundo ao nível das
infra-estruturas
deesportivas

Luís Vargas da Cruz salienta que os títulos são muitos, mas
que os problemas também abundam na colectividade
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PALMARÉS Entre 2004 e
2013, os escalões de formação
conquistaram 11 títulos ou pro-
vas nacionais. De 1965 a 2013,
as equipas seniores tinham
conquistado 12 títulos. Em ter-
mos globais, a Sanjoanense
contabiliza 22 títulos nacionais
e um título europeu, assim dis-
tribuídos por secções: Andebol
- oito títulos; Atletismo - um;
Basquetebol - nove, Futebol –
um; Hóquei em Patins - Qua-
tro. Destaque-se ainda o título
nacional da Segunda Divisão
de Futebol, conquistado na
época de 1965/ 66, que elevou
o clube à principal divisão do
desporto-rei.

Triunfo marcante foi, tam-
bém, a Taça da Europa dos Ven-
cedores de Taças - vulgo Taça
das Taças -, conquistada em
1986, pela equipa sénior mas-
culina de Hóquei em Patins. Na
época transacta, a formação fe-
minina arrebatou a Taça de Por-
tugal da modalidade.

O Andebol tem 210 atletas,

em 17 equipas; o Basquetebol
185 jogadores em 13 forma-
ções; o Futebol conta 370 atle-
tas em 18 equipas; a Ginástica
integra 155 elementos em nove
agrupamentos; e o Hóquei em
Patins contabiliza 85 jogadores
e oito formações.

Formação de talentos
A formação de talentos tem

sido a imagem de marca do
clube de São João da Madeira,
sendo de destacar, nos últi-
mos tempos, o basquetebo-
lista juvenil David Dias, que
está no Centro de Alto Rendi-
mento da Federação Portu-
guesa de Basquetebol, a ho-
quista internacional Marlene
Sousa e Gil Dias, um promis-
sor futebolista, que o Braga já
veio buscar ao clube. Ainda
relativamente ao Futebol, re-
giste-se o dado histórico de
que a Associação Desportiva
Sanjoanense é sócia funda-
dora da Associação de Fute-
bol de Aveiro.AOS

O passivo é o principal enfo-
que estratégico?
Não me aflige tanto quanto há
cinco anos. Há uma distribui-
ção dos 700 mil euros em dí-
vida: metade é afecta ao “To-
tonegócio” [enquadramento
das dívidas ao fisco] e grande
parte do restante diz respeito
a créditos pessoais de ex-pre-
sidentes, que não têm exigido
o pagamento. Resta uma par-
cela de 150 mil euros em dívi-
das à banca.

Qual é o valor do orçamento
do clube para a época?
Cada secção tem uma certa
autonomia e os orçamentos
são falíveis, pois temos moda-
lidades que passarão da com-
petição distrital para o nacio-
nal, o que faz disparar as des-
pesas. Na negociação do pro-
tocolo desportivo com a au-
tarquia esta situação também
está em cima da mesa.

Que apoio concedeu a autar-
quia, por exemplo, na época
passada?
Uns 200 mil euros.

E o orçamento do clube é de…
Anda à volta dos 700 mil euros
por época.

Quantos sócios tem a San-
joanense?
Cerca de 1.700 sócios pagantes
- 2.200 no total. A quota vai de
quatro a oito euros.

Sobre a envolvência, o clube
tem-se esforçado: campa-
nhas, eventos, etc?
Sim, mas não temos tido re-
torno… a comunidade não tem
aderido. Ainda há uma semana
[refere-se a concerto com Ban -
da da GNR no dia 15], aten-
dendo à celebração dos 90
anos, pretendemos dignificar
as comemorações com um
concerto de abertura. Trouxe-
mos uma das melhores bandas
sinfónicas do país, mas a res-
posta dos sanjoanenses ficou
aquém da expectativa.

Face às dificuldades, a extin-
ção de secções está em cima
da mesa?
Vai estar, porque a situação é
muito grave. Estamos a pers-
pectivar a convocação de uma
Assembleia-Geral extraordiná-
ria, pendente das respostas que
esperamos ter - penso que bre-
vemente - da Câmara relativa-
mente a alguns pontos, rela-
cionados com a reformulação
do protocolo autarquia-clube,

como a necessária intervenção
nos espaços desportivos da au-
tarquia, uma vez que estamos
com problemas no piso e nos
balneários do Centro de For-
mação Desportiva, no Pavi-
lhão das Travessas, que está
degradado, e no Pavilhão Pau -
lo Pinto, que também tem ir-
regularidades no piso e uma
deficiente iluminação. Quere-
mos saber o que a autarquia
pretende do clube e o que pre-
tende fazer às suas instalações.
É urgente que tenhamos uma
definição.

Ainda sobre as secções, há
candidatas ao encerramento?
Os sócios decidirão. Neste mo-
mento, estarão todas em risco.

O seu actual mandato é até
que ano?
Mais um ano. |

Década de “ouro” engradece
história da Sanjoanense

Gala de
aniversário
na sexta-feira
Os “Dr1ve”, o humorista
Pedro Neves, a Tuna Aca-
démica do ESEIG [Escola
Superior de Estudos In-
dustriais e de Gestão] e a
Secção de Ginástica do
clube são as atracções da
“Gala de Aniversário” da
Sanjoanense, que se rea-
lizará na próxima sexta-
feira, a partir das 21.30
horas, na Casa da Criati-
vidade. “Que as pessoas
comprem o seu bilhete”,
pediu o presidente, acen-
tuando que o clube “me-
rece todo o reconheci-
mento” por parte da ci-
dade. A sessão incluirá a
apresentação do Troféu
“Os Melhores de 2013” do
universo desportivo da
Sanjoanense. |

Tributo à última grande conquista: a Taça de Portugal de Hóquei em Patins pela equipa feminina

D.R.

D.R.

A Sanjoanense é uma
das colectividades
mais antigas do
concelho e com uma
história e um palmarès
de fazer inveja a
outros clubes
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O clube comemora hoje nove décadas de história, mas o futuro preocupa o presidente  Páginas 10 e 11

DR

iSanjoanense: 90 anosi

ia primar pelo eclectismoi
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campo decididas a marcar a
diferença e adoptaram um sis-
tema defensivo 3x2x1, com
uma enorme profundidade e
que se revelou de uma eficácia
notável, anulando o ataque das
maiatas, que não conseguiam
ultrapassar a defesa. As rápidas
transições ofensivas faziam o
resto e o Alavarium/Love Tiles
acabaria por dominar a pri-
meira parte, resolvendo prati-
camente o jogo (22-8).

Na segunda parte, Ulisses Pe-
reira recuou o sistema defen-
sivo das campeãs nacionais
para um 6x0, mas a suprema-
cia aveirense manteve-se, ape-

Aveirenses apuradas 
para a “Final Four”
ALAVARIUM                                  40

Treinador: Ulisses Pereira
Andreia Madail e Diana Roque; Mari-
ana Lopes (6), Viviana Rebelo (2), Ana
Neves (3), Soraia Domingues (6), Ivete
Marques, Ana Marques (6), Mónica
Soares (4), Elisa Moreira (5), Inês
Branco (6) e Soraia Fernandes (2).

SANTA JOANA                             19

Treinador: Serafim Borges.
Ana Lopes e Lia Pinheiro; Mariana Go -
mes (3), Ana Mendes (2), Ana Carvalho
(2), Mariana Regadas (4), Ana Coelho (1),
Sílvia Silva, Patrícia Carvalho, Catarina
Sequeira, Eva Vieira, Beatriz Gomes, Ana
Capela (6) e Patrícia Dias (1).

Pavilhão Alavarium.
Árbitros: Francisco Leite e Porfírio
Tavares.

Oficiais de mesa: Filipe Silva e Alfredo
Monteiro.
Ao intervalo: 22-8.

sar da constante rotação do
plantel. O Santa Joana adap-
tou-se melhor a este novo sis-
tema defensivo, mas não impe-
diu o alargar da vantagem no
marcador por parte da equipa
da casa, que voltou a contar
com o apoio do seu público
neste momento importante.

O resultado final (40-19) elu-
cida bem a supremacia do Ala-
varium/Love Tiles, onde desta-
caram Inês Branco e Soraia Do-
mingues, enquanto nas maiatas
Ana Capela foi a única que des-
cobriu soluções para ultrapas-
sar a defensiva da equipa de
Aveiro. Madeira SAD (derrotou
o São Bernardo, por 32-15), Co-
légio João de Barros e Alcanena
são as outras três equipas apu-
radas e que, nos dias 12 e 13 de
Abril, vão lutar pela conquista
da Taça de Portugal. |

Andebol
Taça de Portugal

INÉDITO O Alavarium/Love
Tiles voltou a fazer história, ao
tornar-se a primeira equipa de
Aveiro a apurar-se para a “Final
Four” da Taça de Portugal de Se-

niores Femininos. No jogo dos
quartos-de-final defrontou o
Santa Joana, da Maia, e não per-
deu a oportunidade de carimbar
a passagem para um dos mo-
mentos mais importantes da
época do andebol feminino.

As aveirenses entraram em
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Alavarium faz história
com a presença na “final
four” da Taça de Portugal
Andebol Feminino| P30
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Campeonato arranca
no fim-de-semana

EQUIPASJá são conhecidas as
quatro formações do distrito
que, no próximo fim-de-sema -
na, vão iniciar a sua participação
na 2.ª fase do Campeonato Na-
cional de Iniciados, que arranca
no próximo fim-de-semana e
se prolonga até 25 de Maio.

O Feirense e a Sanjoanense
ficaram integrados na Zona 2

da prova, onde irão medir for-
ças com o AC Lamego, Acadé-
mico do Porto, Boavista, Colé-
gio dos Carvalhos, Tarouca e
Penedono.

Já na Zona 3 ficaram inseri-
dos o Arsenal de Canelas e CD
Pateira. Os jovens atletas des-
tas equipas vão defrontar o Sis-
maria, o Benavente, o Batalha,
o Samora Correia e os dois
grandes clubes da capital, Ben-
fica e Sporting. |

Andebol
Nacional de Iniciados

Página 22



A23

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 16,79 x 19,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52556071 25-02-2014

Estarreja “rouba”
liderança ao Benfica
Expressiva A vitória do conjunto estarrejense, que contou
com a inspiração de Tomás Almeida, é inquestionável

ESTARREJA AC                             35

Treinador: Carlos Tavares.
Daniel Castro; André Lima (7), Tiago
Marreiros (7), Francisco Feiteira (3),
Luís Tavares (1), Pedro Silva (1) e Tomás
Almeida (15) - sete inicial - João Silveira
(1) e Jorge Silva.

BENFICA                                           27

Treinador: Hugo Costa.
Gustavo, Pedro Padre (4), André
Oliveira (1), Rodrigues (3), João Martins
(6), Francisco Lopes (2) e João Alcântara
(3) - sete inicial - Aranda (5), Guimarães
(1), João Marques (1), Tomás Recatia,
João Viegas e Miguel Soares (1).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: 550 espectadores.
Árbitros: Carlos Capela e Bruno Ro-
drigues (A.A. Aveiro).
Cronometristas: Luís Costa e Carlos
Marreiros.
Ao intervalo: 15-10.

Andebol
Nacional de Juvenis

Avelino Conceição

De surpresa em surpresa, o Es-
tarreja AC vai “dando cartas” no
Grupo A – Zona 2 da 2.ª Fase
do Campeonato Nacional de
Juvenis, onde à quarta jornada
lidera sozinho, após a estron-
dosa vitória do último sábado,
frente ao poderoso Benfica, que
há muitos jogos não conhecia
o sabor amargo da derrota.

Neste jogo, frente a um dos

mais sérios candidatos ao tí-
tulo nacional, a chave da vitó-
ria da formação estarrejense
esteve no respeito que os seus
jogadores evidenciaram pelo
opositor, o que não os impediu,
contudo, de jogar “olhos nos
olhos” com o conjunto lisboeta.
Muita apoiada - o pavilhão es-
teve cheio -, a equipa de Carlos
Tavares cedo deu mostras de
que iria discutir a vitória.

Com uma organização ofen-
siva muito eficaz, o Estarreja
deu sempre réplica ao Benfica,
que esteve na frente do mar-
cador durante grande parte do
primeiro tempo. Mas depois
de, aos 21 minutos, estar a per-
der por 8-10, a equipa local
partiu para nove minutos de
sonho, que resultaram num
parcial de 7-0, que lhe permitiu
“virar” o jogo e chegar ao inter -

valo com cinco golos de van-
tagem (15-10).

Durante o primeiro tempo,
para além do poder colectivo
do Estarreja, sobressaiu “a mão
certeira” (11 golos) de Tomás Al-
meida, que, verdadeiramente
endiabrado, “destroçou” a de-
fensiva benfiquista.

Público foi importante
Ciente de que seria muito di-

fícil vencer em Estarreja, o téc-
nico benfiquista jogou todas as
“fichas” no início da segunda
parte e “encostou” no marca-
dor a 20-19, por volta dos 14
minutos, pairando no ar a pos-
sibilidade da equipa da casa vir
a ceder. Puro engano. A reacção
foi estrondosa e a equipa, “car-
regada” por um público entu-
siasta, “fugiu” no marcador
com quatro golos de rajada,
passando novamente para seis
golos de vantagem, quando
faltavam dez minutos para fim.

As tentativas de reacção do
Benfica foram aniquiladas por
uma ambição inexcedível de
um grupo coeso, que passa a
ser um forte candidatos a algo
mais. No próximo fim-de-se-
mana, a equipa terá o primeiro
teste à liderança, com uma lon -
ga viagem até ao Algarve, pa ra
defrontar a equipa do Lagoa.

De registar os 29 golos apon-
tados pelo trio Tiago Marreiros
(7), André Lima (7) e Tomás Al-
meida (15). Já na equipa da Luz,
João Martins, com seis golos,
foi o mais certeiro de um jogo
que contou com um magnífico
trabalho da dupla de arbitra-
gem aveirense, que dirigiu esta
partida sem qualquer influên-
cia no resultado. |

O Estarreja já derrotou em casa o Sporting e o Benfica

PEDRO ALVES
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Madeira SAD desloca-se a Avanca no arranque da 2.ª fase do Nacional de andebol
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Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt
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A primeira jornada do grupo B do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino fica
marcada pelo jogo entre o AVanca e a formação madeirense do Madeira Andebol SAD, ditou ontem o
sorteio realizado na Federação de Andebol de Portugal. Nesta primeira ronda, da segunda fase do
campeonato, e onde se luta pela manutenção, constam ainda os encontros entre o Maia ISMAI-AC
Fafe e Delta Belenenses Passos Manuel. De referir que do Grupo B fazem parte os clubes que se
classificaram entre o 7º e o 12º lugar na primeira fase. E que também transitam para a fase final com
metade dos pontos obtidos: Delta Belenenses (19), Madeira SAD (19); Passos Manuel (17); ADA Maia-
Ismai (17); AC Fafe (16) e AA Avanca (13).
 
 25/02/2014 18:49
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Galiza consagrou melhores minhotos, 
campeões da Europa e do mundo

Realizou-se, ontem à noi-
te, a grande festa do des-
porto minhoto, com a en-
trega dos troféus desporti-
vos “O Minhoto”. Pela pri-
meira vez, o local escolhido 
para acolher a XVII Gala foi 
o Teatro Municipal de Tui, 
na Eurocidade Valença-Tui. 
Uma forma de internacio-
nalizar o evento e de refor-
çar os laços que ligam as 
duas cidades irmãs. 

A organização aproveitou 
a oportunidade para home-
nagear cerca de duas deze-
nas de minhotos, campeões 
do mundo e da Europa em 
2013, independentemente 
de terem sido premiados 
ontem com o troféu “O Mi-
nhoto”. E as mais de 500 

pessoas presentes no anfi-
teatro fizeram questão de 
aplaudir estes atletas que, 
no estrangeiro, nas mais 
variadas modalidades des-
portivas, vão divulgando e 
engrandecendo o nome do 
Minho e de Portugal.

E muitos deles fizeram 
questão de estar presen-
tes na homenagem. Eis os 
vencedores da edição 2014 
de “O Minhoto”.

Carlos Sá e Vieirinha 
“Minhotos”

No atletismo, Carlos Sá 
foi, sem surpresa, o ven-
cedor de o “Minhoto”. O 
barcelense é um dos me-
lhores do mundo na sua 
categoria. 

Em futebol, Vieirinha, 
jogador vimaranense que 
joga no Wolfsburg, foi o 
grande vencedor, deixan-
do para trás Nelson Oli-
veira e Alan. No 
futebol amador, 
o vencedor foi 
Vítor Correia, 
do Vianense. 
A futsalista Pa-
trícia Magalhães, 
do Vermoim, supe-
riorizou-se aos concor-
rentes. Em hóquei em pa-
tins, o troféu foi para o bra-
carense Hélder Nunes. 

O troféu consagração foi 
para o hoquista Luís Viana, 
do Juventude de Viana. “O 
Minhoto” em andebol foi 
para Fábio Magalhães, do 

Sporting; nas artes mar-
ciais, foi Júlio Ferreira, em 
taekwondo do SC Braga. 
O basquetebolista de Pon-

te de Lima, Miguel Ma-
ria Cardoso, que 

joga em França, 
venceu nes-
ta modalida-
de. No des-
porto adapta-

do, João Ma-
chado, da Cer-

cifaf, venceu “O Mi-
nhoto”.

“Minhoto” revelação 
para Paulo Oliveira 

“O Minhoto” para a reve-
lação do ano foi para Pau-
lo Oliveira, central do Vitó-
ria, que disputava o troféu 

com Paulo Rosário e Hugo 
Rosário.

Regressando às moda-
lidades, Bárbara Ribeiro, 
venceu nas  danças despor-
tivas; João Pinto, no remo; 
Rui Lacerda, na canoagem; 
no ciclismo, foi David Vaz; 
no voleibol, Vítor Silva, do 
Vitória; nos desportos mo-
torizados, Miguel Barbosa 
foi o premiado; e na na-
tação, Diana Durães foi a 
consagrada. O troféu para 
melhor árbitro foi para Rui 
Torres; o dirigente do ano 
foi Luís Teles, do ABC/
UMinho.

Guimarães CED 2013
A categoria de Eventos 

foi para Guimarães Cida-

de Europeia do Desporto 
2013; Clube Desporto jo-
vem para ED Viana; Liga-
ção Desporto Cultura, foi 
para o Centro Social Ju-
ventude de Belinho; Des-
porto Escolar, para a Uni-
versidade do Minho; a As-
sociação de Basquetebol 
de Braga venceu na cate-
goria, Associação Clubes: 
Evento: Guimarães Cidade 
Europeia Desporto.

O Grande Prémio do Júri 
foi para o Basquete Clube 
de Barcelos, a nível coleti-
vo; e a nível individual para 
Paulo Gonçalves, campeão 
do mundo de motociclismo.  
“O Minhoto” para treinador 
do ano foi para José Sou-
sa, na canoagem.

GALA “O MINHOTO” ONTEM, COM PAULO OLIVEIRA, CARLOS SÁ E HÉLDER NUNES EM DESTAQUE

Rui Lage e José Ferreira, com os presidentes da Câmara de Valença e Tui Canoístas, campeões do mundo, receberam diplomas 

 Carlos Sá, 
ultramaratonista; Hélder Nunes, hóquei em patins; e Paulo Oli-veira, futebol, entre os premiados

Vítor Correia (Vianense), Associação de Basquetebol de Braga e Carlos Sá foram alguns dos galardoados

FOTOS REVISTA ALTO MINHO
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Juniores do ABC
com novo triunfo

A equipa de juniores do ABC recebeu e venceu o Águas 
Santas por 28-21, em encontro da 19.ª jornada da prova, 
e continua na frente da tabela classificativa do campeonato 
nacional.
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Polidesportivo do Fujacal apresenta agora um relvado sintético

Polidesportivo do Fujacal
requalificado

BRAGA

A Praça dos Arsenalis-
tas, no Fujacal, fregue-
sia de São Lázaro, tem 
um novo motivo de atra-
ção para os mais jovens e 
para os amantes de des-
porto. O polidesportivo, 
localizado no interior da 
Praça, foi alvo de uma re-

qualificação, estando ago-
ra equipado com piso sin-
tético e dispondo de todas 
as condições de seguran-
ça para a prática desporti-
va. Sameiro Araújo, verea-
dora do Desporto e João 
Pires, presidente da União 
de Freguesia de S. Lázaro 

e S. João de Souto, estive-
ram presentes na cerimó-
nia de reabertura.

Segundo Sameiro Araú-
jo, este é um local que se 
encontrava muito danifica-
do e cuja requalificação 
era premente.

«É importante que as 

crianças da zona prati-
quem desporto e tenham 
um espaço onde possam 
conviver, fazer amigos e 
passar o tempo de forma 
saudável», considerou, sa-
lientando que o Polides-
portivo irá servir a Escola 
do Fujacal e a Escola de 
Andebol do Arsenal da De-
vesa, mas, salientou, «ou-
tras associações poderão 
utilizar o espaço se assim 
o entenderam, que está ain-
da equipado para a práti-
ca do basquetebol».

Nesse sentido, João Pi-
res destacou que, final-
mente, os jovens poderão 
usufruir com segurança 
deste espaço. «A fregue-
sia estava preocupada com 
este espaço, que é funda-
mental até em termos de 
coesão social. Agora, com 
a requalificação, temos um 
motivo de enorme satisfa-
ção», afirmou.

DR
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ABC-Benfica abre segunda fase do andebol, Sporting-FC Porto na segunda jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49f6eda9

/

 
Terça feira, 25 de fevereiro de 2014
 
 Lisboa, 25 fev (Lusa) - O ABC Braga-Benfica vai ser o jogo cartaz da primeira jornada da segunda
fase do campeonato nacional de andebol, enquanto o primeiro "clássico" surge logo na ronda seguinte,
com o Sporting-FC Porto.
 
 Segundo o sorteio realizado hoje nas instalações da Federação de Andebol de Portugal (FAP), em
Lisboa, depois de terem sido anfitriões do FC Porto, os "leões" voltam a jogar em casa no "clássico"
seguinte, ao receberem o Benfica na quarta jornada.
 
 A primeira volta desta fase fecha na quinta jornada, com a receção do Benfica aos "dragões", pelo
que o campeonato vai fechar com mais este "clássico", quando os "azuis e brancos" receberem os
"encarnados" na décima jornada.
 
 

Página 28



A29

FC Porto-Benfica no fecho da fase final - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ee4aa77

/

 
Campeonato de andebol termina com um clássico no Dragão Caixa, a 24 de maio. Há um Sporting-FC
Porto na segunda jornada
 
 Realizou-se esta terça-feira o sorteio da fase final do campeonato nacional de andebol, que encerrará
no dia 24 de maio, com o jogo que sido o maior clássico dos último anos, o FC Porto-Benfica, no
Dragão Caixa. Nessa última ronda, o Sporting recebe o Sporting da Horta e ABC visita o Águas Santas.
 
 O primeiro grande encontro desta fase final está marcado para o Casal Vistoso, a 15 de março, com o
Sporting a receber o FC Porto. Na quarta jornada, a 29 de março, há um Sporting-Benfica e na quinta,
na Luz, o Benfica-FC Porto.
 
 1ª jornada/6ª jornada
 
 08/03 - 26/04
 
 Sporting-Águas Santas
 
 

Página 29



A30

:.: FC Porto-Benfica encerra fase final do campeonato - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b587c738

/

 
O sorteio realizado esta terça-feira na Federação Portuguesa de Futebol ditou um FC Porto-Benfica, no
Dragão Caixa, a encerrar a fase final do campeonato português, marcado para 24 de abril. Para a
abertura, calhou em sorte um sempre disputado ABC-Benfica, em Braga, numa jornada que se
completa com um Sporting-Sporting-Águas Santas e FC Porto-Sporting da Horta. A ronda está
marcada para o dia 8 de março. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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FC Porto-Benfica no fecho do campeonato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f4525f58

/

 
25-02-2014 21:23
 
 Fase final do Nacional de andebol sorteada esta terça-feira. Sporting na frente do Grupo A.
 
 O encerramento da temporada no campeonato nacional de andebol reserva encontros entre Sporting,
FC Porto e Benfica.
 
 Logo à partida, haverá um clássico na última jornada da fase final da Liga, entre FC Porto e Benfica,
no Dragão, a 24 de Maio.
 
 Na penúltima ronda, a 17 de Março,o Benfica recebe o Sporting, ao passo que o FC Porto joga em
Braga com o ABC.
 
 À entrada para a fase final do Nacional de andebol, o Sporting lidera o Grupo A, com 31 pontos. FC
Porto e Benfica, no mesmo grupo, encerram o pódio, ambos com 30 pontos.
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Águas Santas defronta romenos do HC Odorhei nos "quartos" da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: RTP Online

Autores: Rui Mendes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=545cd195

/

 
25 Fev, 2014, 16:39
 
 O Águas Santas vai enfrentar os romenos do HC Odorhei nos quartos de final da Taça Challenge em
andebol, a realizar em março, ditou hoje o sorteio desta fase da competição europeia, em Viena.
 
 Cabeças-de-série da Taça Challenge, os romenos do HC Odorhei só entraram em competição na
eliminatória anterior, afastando os polacos do Górmik Zabrze com duas vitórias (22-23 e 32-28).
 
 A primeira mão da eliminatória entre o Águas Santas e o HC Odorhei realiza-se na Roménia, no fim
de semana de 15 ou 16 de março, com a segunda mão agendada para uma semana depois.
 
 O HC Odorhei conta com cinco estrangeiros nas suas fileiras, entre os
 
 quais o macedónio Lazo Majnov (23 anos, 1,96 metros), que em apenas nos dois jogos, contra o
Górmik Zabrze, marcou 20 golos. O clube romeno segue em sexto lugar na liga romena, com 25
pontos, mas a 25 pontos de distância do líder, HCM Constanta.
 
 Já o Água Santas concluiu a primeira fase da liga portuguesa de andebol em quinto lugar, disputando
agora a fase final no grupo A.
 
 Caso o Águas Santas ultrapasse o HC Oderhei, encontrará nas meias-finais (primeira mão a 19 ou 20
de abril) o vencedor do encontro entre o Riihimki Cocks, da Finlândia, e o RK Metaloplastika Sabac, da
Sérvia.
 
 O sorteio dos quartos de final da Taça Challenge ditou ainda os embates entre o KS Azoty-Pulawy
(Polónia) e o United HC Tongeren (Bélgica), IK Savehof (Suécia)-ZTR Zaporozhye (Ucrânia) e o
Riihimki Cocks (Finlândia)- RK Metaloplastika Sabac (Sérvia).
 
Rui Mendes
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ABC-SL Benfica a abrir e FC Porto-SL Benfica a fechar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6938394a

/

 
25 de fevereiro de 2014 18:47h
 
 O regresso do Andebol 1 fica pontuado pelo SL Benfica-FC Porto Vitalis, relativo à quinta jornada,
agendada para 19 de Abril.
 
 O ABC/UMinho recebe o SL Benfica na primeira jornada da fase final, grupo A, conforme sorteio
realizado na tarde desta terça-feira nas instalações da Federação de Andebol de Portugal, no Bairro da
Ajuda, em Lisboa. A primeira ronda, agendada para o dia 8 de Março, completa-se com os jogos
Sporting CP-Águas Santas e FC Porto Vitalis-Sporting da Horta.
 
 Para a última jornada, a disputar em 24 de Abril, está calendarizado um dos mais apetecidos clássicos
da modalidade, o FC Porto Vitalis-SL Benfica, que terá como cenário o Dragão Caixa. A última jornada
completa-se com os jogos Águas Santas Milaneza-ABC/UMinho e Sporting CP-Sporting da Horta.
 
 O sorteio dos grupos A e B contou com a presença do diretor executivo e presidente do Conselho de
Disciplina da FAP, Miguel Fernandes e foi conduzido por Luís Pacheco. Marcaram presença
representantes de diversos clubes, nomeadamente o FC Porto Vitalis, através de José Magalhães;
Sporting Clube de Portugal, na pessoa de Helena Duarte; SL Benfica, através de Luís Gomes; Passos
Manuel, por intermédio de Nuno Vaz, e Delta Belenenses, na pessoa de José António Guimarães.
 
 Os clássicos e derbis da modalidade estão espaçados ao longo das 10 jornadas que compõem o
programa desta fase final. Assim, logo à segunda jornada, em 15 de Março, defrontam-se Sporting CP
e FC Porto Vitalis. Na quarta jornada, a 29 de Março, o pavilhão do Casal Vistoso recebe mais um
dérbi entre Sporting e SL Benfica. Após a realização desta jornada, a competição conhece uma
paragem para a disputa da final-four da Taça de Portugal, que vai ocorrer na Maia, nos dia 12 e 13 de
Abril.
 
 O regresso do Andebol 1 fica pontuado pelo SL Benfica-FC Porto Vitalis, relativo à quinta jornada,
agendada para 19 de Abril. Dos jogos da segunda volta, e no que reporta ao grupo A, destaque para o
FC Porto Vitalis-Sporting, à sétima jornada (3 de Maio); Sporting-ABC/UMinho, da oitava ronda (10 de
Maio); ABC/UMinho e SL Benfica-Sporting, na nona jornada (17 de Maio) e um sempre escaldante FC
Porto Vitalis-SL Benfica, na 10.ª jornada, a 24 de Maio.
 
 Tenha-se entretanto em atenção que a excelente campanha europeia que Sporting CP e Águas Santas
Milaneza têm vindo a rubricar na EHF Cup e Challenge Cup, respetivamente, obrigarão a muitos
ajustes no calendário do Andebol 1.
 
 Recorde-se que o Grupo A - de onde sairá o campeão nacional - é composto pelos seis primeiros
classificados da 1ª fase que entram na fase final com metade dos pontos conquistados: Sporting CP
(31), FC Porto Vitalis (30), SL Benfica (30), ABC/UMinho (28), Águas Santas-Milaneza (27) e Sp. C.
Horta (20).
 
 A primeira jornada do grupo B fica marcada pelo jogo entre Maia ISMAI-AC Fafe, numa ronda que
engloba ainda os jogos AA Avanca-Madeira SAD e Delta Belenenses Passos Manuel.
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 Avanca e AC Fafe, as duas equipas que entram na fase final - grupo B - nos dois últimos lugares da
classificação, vão encontrar-se primeiro em Avanca, à quinta jornada (19 de Abril) e depois em Fafe,
no 10.ª e última ronda, marcada para 24 de Maio.
 
 Recorde-se que do Grupo B fazem parte os clubes que se classificaram entre o 7º e o 12º lugar na
primeira fase. E que também transitam para a fase final com metade dos pontos obtidos: Delta
Belenenses (19), Madeira SAD (19); Passos Manuel (17); ADA Maia-Ismai (17); AC Fafe (16) e AA
Avanca (13).
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Águas Santas defronta romenos do HC Odorhei nos "quartos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014
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25 de fevereiro de 2014 16:34h
 
 A primeira mão da eliminatória entre o Águas Santas e o HC Odorhei realiza-se na Roménia.
 
 O Águas Santas vai enfrentar os romenos do HC Odorhei nos quartos de final da Taça Challenge em
andebol, a realizar em março, ditou hoje o sorteio desta fase da competição europeia, em Viena.
 
 Cabeças-de-série da Taça Challenge, os romenos do HC Odorhei só entraram em competição na
eliminatória anterior, afastando os polacos do Górmik Zabrze com duas vitórias (22-23 e 32-28).
 
 A primeira mão da eliminatória entre o Águas Santas e o HC Odorhei realiza-se na Roménia, no fim
de semana de 15 ou 16 de março, com a segunda mão agendada para uma semana depois.
 
 O HC Odorhei conta com cinco estrangeiros nas suas fileiras, entre os quais o macedónio Lazo Majnov
(23 anos, 1,96 metros), que em apenas nos dois jogos, contra o Górmik Zabrze, marcou 20 golos. O
clube romeno segue em sexto lugar na liga romena, com 25 pontos, mas a 25 pontos de distância do
líder, HCM Constanta.
 
 Já o Água Santas concluiu a primeira fase da liga portuguesa de andebol em quinto lugar, disputando
agora a fase final no grupo A.
 
 Caso o Águas Santas ultrapasse o HC Oderhei, encontrará nas meias-finais (primeira mão a 19 ou 20
de abril) o vencedor do encontro entre o Riihimäki Cocks, da Finlândia, e o RK Metaloplastika Sabac,
da Sérvia.
 
 O sorteio dos quartos de final da Taça Challenge ditou ainda os embates entre o KS Azoty-Pulawy
(Polónia) e o United HC Tongeren (Bélgica), IK Savehof (Suécia)-ZTR Zaporozhye (Ucrânia) e o
Riihimäki Cocks (Finlândia)- RK Metaloplastika Sabac (Sérvia).
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ABC-Benfica abre segunda fase do andebol, Sporting-FC Porto na segunda jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc9a6983

/

 
Terça feira, 25 de Fevereiro de 2014 |
 
 Lisboa, 25 fev (Lusa) - O ABC Braga-Benfica vai ser o jogo cartaz da primeira jornada da segunda
fase do campeonato nacional de andebol, enquanto o primeiro "clássico" surge logo na ronda seguinte,
com o Sporting-FC Porto.
 
 Segundo o sorteio realizado hoje nas instalações da Federação de Andebol de Portugal (FAP), em
Lisboa, depois de terem sido anfitriões do FC Porto, os "leões" voltam a jogar em casa no "clássico"
seguinte, ao receberem o Benfica na quarta jornada.
 
 A primeira volta desta fase fecha na quinta jornada, com a receção do Benfica aos "dragões", pelo
que o campeonato vai fechar com mais este "clássico", quando os "azuis e brancos" receberem os
"encarnados" na décima jornada.
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Águas Santas defronta romenos do HC Odorhei nos "quartos" da Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/02/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1180c37

/

 
Terça feira, 25 de Fevereiro de 2014 |
 
 Lisboa, 25 fev (Lusa) - O Águas Santas vai enfrentar os romenos do HC Odorhei nos quartos de final
da Taça Challenge em andebol, a realizar em março, ditou hoje o sorteio desta fase da competição
europeia, em Viena.
 
 Cabeças-de-série da Taça Challenge, os romenos do HC Odorhei só entraram em competição na
eliminatória anterior, afastando os polacos do Górmik Zabrze com duas vitórias (22-23 e 32-28).
 
 A primeira mão da eliminatória entre o Águas Santas e o HC Odorhei realiza-se na Roménia, no fim
de semana de 15 ou 16 de março, com a segunda mão agendada para uma semana depois.
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Andebol

Xico e Fermentões
imparáveis

O Xico Andebol voltou a deixar a sua marca no embate 
com o FC Gaia. Diante de um adversário mais frágil, que 
luta por fugir aos últimos lugares da tabela classificativa, 
a equipa de Eduardo Rodrigues venceu por 17 golos de 
diferença (43-26), resultado que deixou bem patente a 
diferença entre os dois clubes.

Tratava-se de um jogo que à partida não oferecia 
grandes dificuldades ao Xico Andebol, a não ser aquele 
travo amargo que o resultado da primeira volta tinha 
causado na equipa vimaranense, pois o empate que o FC 
Gaia impôs na altura à equipa de Guimarães significou a 
perda do primeiro ponto neste campeonato. 

O Fermentões também saiu vencedor da jornada do 
fim-de-semana, batendo o Académico, por 26-27, resul-
tado que lhe permitiu manter o 5º lugar, em igualdade 
pontual com o 4º classificado, o FC Porto B, que recebe 
no próximo fim-de-semana. Já o Xico Andebol terá um 
encontro teorociamente mais acessível, novamente em 
casa diante do Santana.
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 ANDEBOL

Minis na LAAC 
no pódio do regional

As minis da LAAC fi caram em 3º lugar 
do campeonato regional, após vencerem 
a Sanjoanense por 31-4, em jogo de atra-
so da 11ª jornada. A formação aguadense 
somou 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas 
(estas com os dois primeiros classifi cados 
e o Canelas).

Cáti a Figueiredo, Cláudia Salgueiro e Da-
niel Cardoso uti lizaram as atletas: Cáti a Ca-
bral (11), Mati lde Ferreira, Inês Ferreira (8), 
Catarina Escada (1), Sara Azevedo (1), Beatriz 
Figueiredo (2), Juliana Valente (2), Lara San-
tos (4), Beatriz Valente (3), Iara Santos, Caro-
lina Ribeiro, Iris Costa, Marta Pontes, Mati lde 
Abrantes e Nicole Rodrigues (1).

Classifi cação fi nal: 1º Espinho A, 40; 2º 
Vacariça, 40; 3º LAAC, 31; 4º Salreu, 31; 5º 
Alavarium, 23; 6º Canelas, 22; 7º Espinho 
B, 17; 8º Sanjoanense, 16.

Beatriz Valente 
– Foi a terceira me-
lhor marcadora do 
campeonato, com 
86 golos durante os 
14 jogos realizados.

Minis da LAAC
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