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> rui serapicos

O Pavilhão Flávio Sá Leite com
bancadas meio vazias viu ontem
à noite o ABC a perder em casa
com o FC Porto, em jogo a con-
tar para os quartos de final da
Taça de Portugal de andebol.

Os portistas voltaram, em Bra-
ga, a demonstrar qualidade com-
petitiva, quer pelas capacidades
individuais, físicas e técnicas,
de vários elementos, quer pela
coesão colectiva. 

Mas foi o rendimento regular
de alto nível ao longo de quase
todo o jogo que fez a diferença,
ante um ABC que só pareceu ser
capaz de surpreender em alguns
instantes de inspiração. 

O único momento do jogo em
que os bracarenses tiveram van-
tagem foi aos nove minutos (5-
4). À parte essa excepção, os
“azuis e brancos” controlaram o
comando do marcador durante
quase toda a primeira parte,
atingindo o intervalo a ganhar

por cinco (9-14).
No segundo tempo, o ABC

marcou a abrir uma rajada de
três golos sem resposta (12-14),
reanimando as expectativas.

Mas logo os portistas, com Ri-
cardo Moreira e Wilson Davyes
muito inspirados voltaram a dis-
tanciar-se atingindo o quarto de
hora da etapa complementar a
vencer por sete (14-21).

O ABC defendia em sistema
5:1, com Sérgio Caniço adianta-
do, procurando anular o poderio

da meia distância dos “dragões”,
mas estes foram servindo um
amplo repertório de soluções.

Já na  aproximação aos últimos
10 minutos, o treinador dos bra-
carenses, Carlos Resende, che-
gou a atacar com sete jogadores,
arriscando a ausência de guarda-
-redes. 

Depois, substituiu o guardião
titular, Humberto Gomes, por
Bruno Dias, que chegou a fazer
boas defesas. Mas os dados já
estavam lançados.

ANDEBOL

> Portistas controlaram quase sempre a vantagem no marcador.

MODALIDADESTAÇA DE PORTUGAL

FC Porto ‘vintage’ eliminou 
ABC nos quartos-de-final
O ABC não resistiu, ontem, no Pavilhão Flávio Sá Leite à superior qualidade do FC Porto, 
que exibiu um vasto repertório de soluções e superioridade constante em quase todo o jogo.

ABC 201 

Humberto Gomes e Bruno Dias; José
Rolo (2), Fábio Vidrago (4), Pedro
Seabra (2), João Santos, Sérgio Caniço,
Virgilio Antunes,Miguel Sarmento (2),
Ricardo Pesqueira, José Ricardo Costa,
José Pedro Coelho (6), Bruno Dias, Luis
Bogas (2) e Nuno Rebelo 2).
Treinador: Carlos Resende

Alfredo Quintana; João Jacob (2),
Gilberto Duarte (2), João Ferrraz (2),
Filipe Mota (1), Belmiro Alves (1), Pedro
Spinola (5), Daymaro Salina, Hugo
Lurentino, Tiago Rocha (3), Ricardo
Moreira (7), Elias António (1), Sergio
Rola e Wilson Davyes (4).
Treinador: Ljubomir Obradovic
Árbi t ros:  Eurico Nicolau e Ivan
Caçador
Intervalo: 9-14

ROSA SANTOS

Fábio Vidrago em acção de finalização, perante o gigante Quintana

lll

“Há que dar os parabéns
ao FC Porto. Fez um belís-
simo jogo. 
Eles resolveram bem, 
mesmo em inferioridade
numérica. Na segunda
parte conseguimos
aproveitar dois ou três 
erros do FC Porto, mas foi
pena não termos consegui-
do essa consistência ao
longo de todo o jogo. ”

Carlos Resende
(Treinador do ABC)

lll

O “ABC tem boa equipa. 
Lutou até ao fim. Mas o
Porto foi superior. Não se
pode dizer que tenha sido
mais fácil ou mais difícil. 
Agora que acabou parece
fácil, mas o ABC lutou 
do princípio até ao fim. 
É uma equipa jovem, mas
o Porto demonstrou que é
melhor.”

Ljubomir Obradovic
(Treinador do FC Porto)

FC PORTO 28

Resultados 
completos
Eis os resultados completos dos
quartos de final da Taça de Por-
tugal em andebol, para a Final
Four, a disputar em Tavira, no
Algarve.
Marítimo -Aguas Santas, 22-37;
ABC/UMinho-FC Porto, 20-28;
Sporting-Madeira SAD, 35-20;
Passos Manuel-Benfica, 23-33
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ANDEBOL: TAÇA DE PORTUGAL

Águas Santas, Porto, Benfica 
e Sporting nas meias-finais

O Águas Santas-Milaneza foi a primeira equipa a 
qualificar-se para as meias-finais da Taça de Portugal 
em andebol, ao vencer  o Marítimo na  Madeira por 
expressivo 22-27.  

Por seu turno, o Sporting afastou o Madeira SAD, 
detentor do troféu, ao vencer por 35-20.

O Benfica também confirmou o seu favoritismo e 
bateu o Passos Manuel por 33-23, enquanto o FC 
Porto venceu no Sá Leite o ABC, por 28-20.
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Dragões mais fortes 

No fim do jogo, o treinador do ABC reconheceu a supe-
rioridade portista. «O Porto foi claramente mais forte. Há 
que reconhecer e dar os parabéns ao FC Porto, que fez um 
belíssimo jogo e lutou bastante. Nós não manifestamos a 
arte e um desempenho que nos permitisse colocar ainda 
mais dificuldades ao FC Porto. Eles resolveram bem até 
as situações de inferioridade numérica. Quando assim é, 
há que dar os parabéns ao adversário, reconhecer que o 
Porto tem, de facto, uma excelente equipa. Nós fizemos 
aquilo que poderíamos ter feito».

Obradovic: «Gostei do Porto»
Por sua vez, Obradavic, treinador do Porto, admitiu 

dificuldades, apesar de ter vencido bem. «Pareceu fácil, 
mas não foi. O ABC lutou do princípio ao fim, mostrou 
toda a sua qualidade. 

O ABC correu e lutou muito. Mas hoje (ontem) o 
Porto foi melhor e demonstrou que está forte. Creio 
que passou a eliminatória com toda a justiça e segue 
em frente na Taça de Portugal. Gostei da forma como 
FC Porto jogou hoje (ontem)», concluiu.

«Parabéns ao FC Porto»

FC Porto impôs-se no Flávio Sá Leite ao ABC

FRANCISCO ASSIS

ABC FORA DA TAÇA DE PORTUGAL

TÉCNICO DO ABC/UMINHO, CARLOS RESENDE

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Eurico Nicolau e Ivan 
Caçador

ABC/UM 20
Humberto Gomes  (Bruno Dias) (GR), 
José Rolo (2), Fábio Antunes (4), Pe-
dro Seabra (2), Ricardo Pesqueira, 
Luís Bogas (2) e Miguel Sarmento (2), 
João Pauio Santos, José Ricardo Cos-
ta, José Pedro Coelho (6) e Nuno Re-
belo (2).

Treinador: Carlos Resende

FC Porto 28
Alfredo Bravo; Jacob Ramos (2), Gil-
berto Duarte (2), João Ferraz (2), Filipe 
Mota (1), Belmiro Alves (1), Pedro Spi-
nola (5), Daymaro, Tiago Rocha (3), Ri-
cardo Moreira (7), Elias (1), Sérgio Rola 
e Wilson Davyes (4)

Treinador: Lubomir Obradovic

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho está fora 
da Taça de Portugal. Num 
jogo disputado ontem à 
noite no Pavilhão Flávio 
Sá Leite, os bracarenses 
não resistiram ao maior 
poder ofensivo e defensi-
vo dos dragões e perde-
ram por 20-28.

O jogo começou com 
grande intensidade, com 
parada e resposta. Pode 
dizer-se que, até aos dez 
minutos, o ABC respon-
deu muito bem, registan-
do-se uma igualdade a cin-
co golos. Mas a partir daí, 
os bracarenses foram per-
dendo gás, enquanto que 
o FC Porto, com mais e 
melhores soluções no ban-
co, começou a dominar a 

partida. 
Os campeões nacionais 

e líderes do campeonato 
nacional começou a mar-
car bem e a defender me-
lhor. E Aos 22 minutos, o 
ABC já perdia por 7-11. 
Na sequência deste resul-
tado, os academistas bra-
carenses ainda esboçaram 
uma reação. Mas José Pe-
dro Coelho falhou um livre 
de sete metros que encur-
tava a desvantagem. Nota 
para a grande jogada do 
ABC que fez o 8-12. Aliás, 
apesar do resultado des-
nivelado, os bracarenses 
desenvolveram excelen-
tes jogadas, com belos 
pormenores.

O ABC/UMinho entrou 
muito bem na segunda par-
te, permitindo aos adeptos 

bracarenses, em razoável 
número no pavilhão, so-
nhar com uma possível 
reviravolta. O ABC mar-
cou três golos sem res-
posta, colocando a des-
vantagem em apenas dois 
golos, 12-14. 

Os adeptos do ABC tam-
bém sentiram isso e, por 
momentos, o Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, pôs-se a fervi-
lhar, com sucessivos gritos 
é A, é B, é ABC. Incenti-
vos que tinham correspon-
dência no recinto

Porém, parece que o FC 
Porto sentiu-se acossado 
e partiu para um resto de 
segunda parte de gran-
de nível, não permitindo 
quaisquer veleidades ao 
adversário.

Aliás, à entrada para os 

45 minutos de jogo, os 
dragões já venciam por 
sete golos de diferença, 
14-21. A partir daí, ficou 
claro que os bracarenses 
não tinham “mãos” para o 
FC Porto. O que significa 
que estava fora da Taça 
de Portugal.

Ainda assim, o conjun-
to treinado por Carlos 
Resende não se rendeu 
e foi dando muita luta 
aos portistas. Os jovens 
do ABC/UMinho tenta-
ram diminuir a diferen-
ça, mas era uma luta de-
sigual. O FC Porto mos-
trou ter mais e melho-
res soluções. Por outro 
lado, a maior experien-
cia sobressaiu e acabou 
por vencer bem, por ex-
pressivos 28-20.
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Hoje, as equipas
da Madeira
mudam de ad-
versárias, com
grande destaque
para o Madeira
SAD - Alavarium,
que joga-se logo
a partir das
12h00. As conti-
nentais lideram
com 57 pontos e
as madeirenses
estão no segundo
posto, com 54.
Depois, pelas
17h00, defron-
tam-se Sports
Madeira e Colé-
gio de Gaia.
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Madeira SAD e Sports Madeira com sortes diferentes.

Em partida a contar para a 19.ª
jornada do Campeonato Nacio-
nal de Andebol Feminino, o Ma-
deira SAD venceu ontem o Co-
légio de Gaia, por 34-28.
Ao intervalo do encontro, rea-

lizado no Pavilhão do Funchal, a
equipa da Madeira, orientada
por Duarte Freitas vencia já, en-
tão por 18-15.
Renata Tavares, com sete go-

los, foi a melhor concretizadora
entre as jogadoras madeirenses,
registando-se ainda os seis ten-
tos de Claudia Aguiar.
Catarina Ascensão (5), Márcia

Abreu (4), Monica Soares (4),
Ana Temtem (3), Bebiana Sabino
(3), Soraia Lopes (2).
Pela formação forasteira, o

maior registo vai para Helena
Soares, autora de oito golos.
Também ontem, e igualmente

no Pavilhão do Funchal, a contar

para a mesma ronda, o Sports
Madeira perdeu na recepção ao
Alavarium, por 30-22.
A equipa insular, orientada por

Vítor Rodrigues, virou a vencer,
por 11-10, mas o segundo tempo,
com um parcial de 20-11 a favor
da equipa que lidera a prova,
deitou por terra as aspirações de
"ajudar" o Madeira SAD a che-
gar mais perto da liderança.
Maria Rodrigues, com sete go-

los apontados, foi quem mais
marcou para a equipa da Região.
Sara Gonçalves (6), Petra

Abreu (4), Joana Ribeiro (2), Sara
Sousa (2) e Monica Gomes (1)
apontaram os restantes tentos da
formação da Avenida Arriaga.
Pelo Alavarium, o melhor re-

gisto foi de Ana Seabra, com
nove golos. 1

David Spranger

7 ANDEBOL FEMININO: SPORTS MADEIRA DERROTADO PELO LÍDER ALAVARIUM

Madeira SAD vence Colégio de Gaia

JM
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Madeira SAD não teve argumentos para ultrapassar o Sporting na Taça.

As equipas doMarítimo e do
Madeira SAD não foram felizes
nos seus jogos a contar para os
quartos-de-final da TaçadePor-
tugal de andebol ao perderem
os seus respectivos encontros.
OMarítimo foi eliminado da

Taça ao perder no seu Pavilhão
de SantoAntónio, comoÁguas
Santas, por 22-37 (5-19 ao inter-
valo), uma formaçãodoescalão
principal damodalidade. Num
jogo, a contar para os quartos-
de-final desta competição, os
verde-rubros que militam na

2.ª divisão tinham uma missão
quase impossível frente à forte
formação nortenha do Águas
Santas. Apesar da diferença de
valores e ritmo competitivo a
equipa de Frederico Machado
deu alguma réplica,mormente
na segunda parte do jogo em
que os madeirenses marcaram
17 golos contra 18 do adversá-
rio. O problema foi a entrada
na partida, onde o Águas San-
tyas ganhou uma importante
vantagem e depois geriu.
Já oMadeira SADnão foi feliz

na deslocação a casa do Spor-
ting, o Pavilhão de Odivelas, e
foi goleado por 35-20.
O Sporting assegurou assim

a qualificação para a final four
da Taça de Portugal, ao vencer
folgadamente a SAD madei-
rense que viu-se obrigada a via-
jar à última da hora para Lisboa
para disputar esta partida, de-
pois de ter tentado adiar para
umadatamais oportuna. Pedro
Solha e João Pinto, cada um
com seis golos, estiveram em
plano de destaque.1

O Marítimo perdeu em casa com o Águas Santas (22-37), e o
Madeira SAD saiu derrotado da visita ao Sporting (35-20).

Marítimo e SAD
eliminados da Taça

7 ANDEBOL - MADEIRENSES PERDERAM COM ÁGUAS SANTAS E SPORTING

JM
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> nuno gonçalves

O Torneio do 39º Aniversário da
UMinho terminou em beleza,
com as competições de andebol
masculino e futsal feminino.
Este foi o último dia deste Tor-
neio multidesportivo que du-
rante uma semana levou mais de
uma dezena de escolas do distri-
to de Braga até à UMinho para
assim se juntarem às comemo-
rações do aniversário da UMi-
nho e fazerem a festa com des-
porto.

O pontapé de saída foi dado
pelo futsal, que logo pela manhã
teve o seu jogo inaugural… e fi-
nal. Este ano, e atipicamente,
apenas duas escolas marcaram

presença nesta prova que decor-
reu no Campus de Azurém.

Apesar deste facto, houve bas-
ta diversão e muito equilíbrio
entre as quatro equipas da Esco-
la Secundária Martins Sarmento
e da Escola Secundária Francis-
co de Holanda. Foram realizados
quatro jogos entre as equipas A e
B de cada escola, tendo a Mar-
tins Sarmento saído triunfante
ao vencer duas partidas, empata-
do uma e apenas perdido outra.

No andebol, e com cinco esco-
las inscritas, realizou-se apenas
uma poule onde todas se de-
frontaram, saído vencedora a Es-
cola Secundária Alberto Sam-
paio. Os jogos foram quase
todos eles muito equilibrados e

com bons momentos de andebol,
visto nas equipas de quase todas
as escolas estarem atletas da for-
mação do ABC/UMinho.

Apesar do mau tempo que se
fez sentir ainda houve algum
público presente nas bancadas,
entre colegas de escola, alunos
da UMinho e meros curiosos.

Para Gabriel Oliveira, treina-
dor da equipa de Andebol da
UMinho, este torneio “é sempre
um bom momento para os jo-
vens atletas conhecerem aquela
que um dia poderá vir a ser a sua
futura casa”, bem como uma for-
ma de eles, através do desporto
terem “outras vivências e fica-
rem a conhecer uma realidade
que pode vir a ser a deles”.

UMINHO DESPORTOANDEBOL E FUTSAL NO ÚLTIMO DIA

Chegou ao fim torneio de aniversário 
O torneio do 39.º Aniversário da UMinho terminou em beleza, depois de uma semana onde estiveram em com-
petição mais de uma dezena de escolas do distrito de Braga. 

D.R.

Andebol continua a ser uma modalidade estimada pelos jovens estudantes
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> paulo machado

O ABC/UMinho defronta esta
noite o FC Porto, em jogo dos
oitavos-de-final da Taça de Por-
tugal em andebol. A partida está

a agendada para as 21h30, no
Pavilhão Flávio Sá Leite com as
duas equipas a esgrimirem os ar-
gumentos possíveis para conti-
nuarem em prova. É certo que
um destes clubes ficará pelo
caminho, enquanto o vencedor
fica com o caminho aberto para
a fase final. O FC Porto apresen-
ta-se em Braga na condição de
líder do campeonato, assumindo
o estatuto de favorito, até porque
já venceu dois jogos com o ABC
na presente época. Mas a balan-
ça fica equilibrada com o facto
dos bracarenses jogarem em
casa e para ajudar a desequili-
brar ainda mais a balança foi
lançada uma campanha pela
cidade a fim de atrair o maior
número possível de pessoas para

encontro. Aliás, os responsáveis
do ABC já marcaram o jogo para
a noite, a fim de evitar o cruzar
com o jogo de futebol entre
Sporting de Braga e Vitória de
Guimarães. 

“Há uma motivação adicional à
motivação já existente quando o
nosso público comparece”, refe-
re Luís Teles. O presidente do
ABC está confiante a reposta do
público serápositiva. “Os asso-
ciados e adeptos do ABC cata-
pultam o clube para exibições

extraordinárias. Temos cons-
ciência das limitações dos plan-
téis, comparando o plantel do
ABC e do Porto, naturalmente
que eles têm outros argumentos.
Nesse sentido é importante para
ABC contar com o oitavo jo-
gador a participar de forma con-
dizente com as nossas necessi-
dades, sendo um apoio muito
importante para que os joga-
dores se superam”, afirmou o
dirigente. 

Há uma união de apoios ao
ABC, com os sócios do Sporting
de Braga e Hóquei de Braga a
usufruirem de vantagens. “Ao
nível da preparação dos jogos
temos procurado que haja o mí-
nimo de coincidências com as
equipas que representam a ci-
dade nas competições maiores,
como o Sporting de Braga e
Hóquei de Braga. Nem sempre
se tem conseguido isso, mas
naquilo que nos é possível alte-
rar os horários dos jogos temos

feito essa gestão para atrair o
máximo de número das pessoas
para estarem disponíveis para
virem ao Sá Leite”, afirmou Luís
Teles. 

“O pessoal do Hóquei e do

Futebol têm preços bastante
convidativos e é uma possibili-
ade de termos uma casa bem
composta e motivar toda esta
mecânica à volta do jogo”, vin-
cou o presidente do ABC.

ANDEBOL

> Jogo de importância capital deve registar casa cheia... sócios do Sp. Braga também estão convidados.

TAÇA DE PORTUGALABC/UMINHO DEFRONTA ESTA NOITE O FC PORTO (21.30 HORAS) 

DR

Jogo de emoções fortes, esta noite, entre ABC/UMinho e FC Porto

Criar inferno amarelo
para queimar o Dragão
O ABC/UMinho está apostado em derrubar o FC Porto no jogo desta
noite, para confirmar a presença na fase final da Taça de Portugal.
Jogo tem início às 21.30 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite.

> p. m.

Para voltar às competições eu-
ropeias o ABC terá de garantir o
terceiro lugar no campeonato ou,
em alternativa, vencer a Taça de
Portugal. Por esta segunda razão
ganha maior importância o jogo
com o FC Porto, “porque dá
acesso à fase final, sendo uma
fase concentrada, e a vitória
neste jogo implicará a passagem
para essa fase final e daí a im-
portância que é um objectivo
que temos em mente e garantir
apuramento para as competições
europeias”, vincou Luís Teles.
“É possível esse objectivo fican-
do em terceiro lugar ou pela
conquista da Taça de Portugal, o
que seria também importante
para o clube”. 

Certo é que a disputa da Taça

de Portugal está ao rubro. “Exis-
tem quatro equipas que se po-
dem candidatar estar presentes
na fase final: são Benfica, Spor-
ting, Águas Santas e depois
ABC ou FC Porto. Será uma
fase complicada de gerir, mas é
óbvio que estando presente cos-
titui uma oportunidade para atin-
gir esse objectivo”, referiu o pre-
sidente. Luís Teles destacou
ainda que esta é uma oportuni-
dade para os jogadores “porque
já há algum tempo não partici-
pam nessas fases finais”. E sa-
lienta o dirgente, “penso que os
jogadores estão motivados para
conseguir esse objectivo. Todas
as condições estão reunidas para
os que os jogadores pensem a
sério naquilo que poderão fazer
para conseguirem um bom resul-
tado”, concluiu.

LUÍS TELES E A TAÇA DE PORTUGAL

“Caminho para as provas europeias”

DR

Luís Teles lembra que Taça de Portugal dá acesso às provas europeias

ABC alterou o
jogo para as 21h30

e fim de permitir aos
adeptos que vão ao
futebol marcarem
presença no Flávio

Sá Leite. 

Jogos em agenda
Para além do duelo entre
ABC/UMinho e FC Porto, estão
agendados para este sábado
mais quatro jogos reerentes aos
oitavos-de-final da Taça de
Potugal em andebol. O actual
detentor do troféu, Sporting CP,
defronta o Madeira SAD numa
partida onde é favorito. Também
em Lisboa, o SL Benfica tem
viagem curta e presumivel-
mente fácil, cabendo-lhe
defrontar o NA Passos Manuel.
No outro jogo que completa 
o quadro dos quartos-de-final,
o Águas Santas viaja até 
ao Fun-chal para defrontar 
o Marítimo Madeira, actual
quarto classificado da Zona Sul
da 2.ª divisão.
Jogos para hoje:
Marítimo - Ag. Santas      13 h
Sporting - Madeira SAD   18 h
P. Manuel - Benfica           20 h
ABC/UMinho - Porto.......21h30
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ABC/UMinho defronta
FC Porto para a Taça
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Um pormenor de um dos encontros de andebol

O torneio do 39.º ani-
versário da UMinho termi-
nou ontem, com as com-
petições de andebol mas-
culino e futsal feminino. 
Este foi o último dia des-
te torneio multidesportivo 
que durante uma semana 
levou mais de uma dezena 
de escolas do distrito de 
Braga até à UMinho para 
assim se juntarem às co-
memorações do aniversá-
rio da UMinho e fazerem 
a festa com desporto. 

O pontapé de saída foi 
dado pelo futsal, que logo 
pela manhã teve o seu jogo 
inaugural… e final. Este 
ano, e atipicamente, ape-
nas duas escolas marca-
ram presença nesta pro-
va que decorreu no Cam-
pus de Azurém.

Apesar deste facto, hou-
ve basta diversão e muito 
equilíbrio entre as quatro 
equipas da Escola Secun-
dária Martins Sarmento 
e da Escola Secundária 
Francisco de Holanda. Fo-
ram realizados quatro jo-
gos entre as equipas A e 
B de cada escola, tendo 
a Martins Sarmento saído 
triunfante ao vencer duas 
partidas, empatado uma e 

Andebol e futsal encerraram
torneio de aniversário

DR

UNIVERSIDADE DO MINHO

apenas perdido outra.
No andebol, e com cinco 

escolas inscritas, realizou-
-se apenas uma poule onde 
todas se defrontaram, sain-
do vencedora a Escola Se-
cundária Alberto Sampaio. 
Os jogos foram quase to-
dos muito equilibrados e 
com bons momentos de 
andebol, visto nas equipas 
de quase todas as escolas 
estarem atletas da forma-
ção do ABC.

Apesar do mau tem-
po que se fez sentir ain-
da houve algum público 
presente nas bancadas, 
entre colegas de escola, 
alunos da UMinho e me-

ros curiosos.

Hoje há
“jogo das estrelas”

Inserido nas comemora-
ções realiza-se hoje o “jogo 
das estrelas”, em futsal, um 
desafio que opõe a equipa 
da UMinho a personalida-
des locais e nacionais.

Assim, de um lado esta-
rá a equipa da Academia, 
liderada pelo reitor, Antó-
nio Cunha, que terá como 
companheiros, o adminis-
trador dos SASUM, Carlos 
Silva, o vice-reitor, José 
Mendes, o pró-reitor, Pau-
lo Ramísio, os presidentes 
de Escola, Miguel Bandei-

ra e Paulo Pereira, o res-
ponsável do Desporto da 
UMinho, Fernando Paren-
te, entre outros. Do lado 
contrário vão estar per-
sonalidades como Ricar-
do Rio, Manuel da Rocha 
e Amadeu Portilha, os de-
putados da AR, Nuno Sá 
e Nuno Reis, o delegado 
regional do IPDJ, Manuel 
Barros, Jorge Brás, sele-
cionador nacional de fut-
sal, Pedro Dias, diretor 
da FPF, Francisco Tor-
res, presidente AAEUM, 
entre outros. 

O jogo, que começa às 
10h30, será arbitrado por 
Paulo Paraty.
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A Associação de Andebol da Ilha 
Terceira leva a efeito hoje, sábado, 
no pavilhão da Escola Básica e Inte-
grada dos Biscoitos, entre as 10:00 
e as 11:30, o IV Encontro de Mini-
Andebol, designado Brincandebol.
A iniciativa constitui uma festa de 
animação sócio desportiva para 
crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de 
idade e está integrada no projeto 
Escolinhas do Desporto, sob a égi-
de da Direção Regional do Despor-
to.  

ANDEBOL

Brincandebol
nos Biscoitos
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Para os quartos-de-final da Taça de
Portugal de Andebol masculino, o
Marítimo (4.º classificado da 2.ª Di-
visão/Zona Sul) recebe, ao início da
tarde (13h), em Santo António, o
Águas Santos (4.º da 1.ª Divisão),
num embate onde se discute a pas-
sagemà “Final-Four” desta competi-
ção. Favoritismo dos nortenhos, se
bem que os “verde-rubros” procu-
ram supreender e fazer história nesta
prova federativa. Mais tarde, pelas
18h, noMultiusos deOdivelas, oMa-
deira SAD (6.º da 1.ª Divisão) mede
forças com o Sporting (3.º), com os
lisboetas como claros candidatos à
passagem. Tudoporque, nos dois jo-
gos doCampeonato, a equipa deAl-
valade ganhou por margens folga-
das (34-25 no Funchal e 38-25 em
Odivelas). Mas taça é taça...
Quanto à 1.ª Divisão feminina, há

jornada dupla, este fim-de-semana,
no Pavilhão do Funchal. Sports da
Madeira e Madeira SAD enfrentam
hoje, respectivamente, Alavarium
(15h) e Colégio de Gaia (17h). Para

7 ANDEBOL - TRÊS EQUIPAS NO FUNCHAL E MADEIRA SAD MASCULINO EM LISBOA

25.º Aniversário
da Associação

A Associação de
Andebol da Ma-
deira (AAM) rea-
liza, amanhã,
domingo, dia 24,
a passagem do
seu 25.º aniver-
sário. No sítio
oficial na inter-
net, a propósito
da comemora-
ção destas
“bodas de
prata”, a insti-
tuição felicita
todos os clubes,
dirigenets, árbi-
tros, atletas, en-
carregados de
educação e
todos os que
contribuíram
para que o «An-
debol na RAM
continue a
viver».

Taça para masculinos
e líder feminino na ilha

Marítimo recebe (13h) em Santo António os maiatos do Águas Santas.

amanhã, o jogo grande da prova. Ao
meio-dia, a “sociedade” insular (2.ª
classificada) mede forças com o lí-
der invicto Alavarium, num “duelo”
emque há dois pressupostos a cum-
prir pelas locais: primeiro reduzir a
diferença para as continentais e de-
pois rectificar a derrota da 1.ª volta

em Aveiro, por uma bola (26-27).
Em termos regionais, referência

ainda para a 3.ª Concentração “An-
debol Kids”, iniciativa daAssociação,
entre as 9h30 e as 12h30, no Pavilhão
da Bartolomeu Perestrelo. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Du
ar

te
Go

m
es
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> paulo machado

O Pavilhão Flávio Sá Leite é
palco do jogo e todas as aten-
ções nos oitavos-de-final da
Taça de Portugal em andebol
com o jogo entre ABC/UMinho
e FCPorto, agendado para ama-
nhã (21.30 horas). Quem passar
marca presença na fase final da
competição e a conquista do
troféu garante a participação nas
provas europeias na próxima
temporada. É com importância
redobrada que este jogo é encar-
ado pelos academistas. 

“Se olharmos ao passado re-
cente é evidente que o FC Porto
assume-se como favoritivo, em-
bora jogamos em casa, mas é o
clube que lidera o andebol na-
cional. Este é um jogo onde
qualquer adversário pode ven-
cer, até porque a Taça tem pro-
vado que nem sempre o campo
teórico prevalece. Essa é a nossa
expectativa. Jogamos em casa, o
Porto tem uma grande equipa e
merece o nosso respeito e me-
rece também todo o nosso em-
penho para fazer com que o fa-
voritismo na teoria seja
contrariado”, disse Carlos Re-
sende ao ‘Correio do Minho’ na

expectativa do encontro com os
portistas.

Com uma jornada para termi-
nar a primeira fase do campe-
onato, o ABC ocupa o quinto lu-
gar e mantém acesa a esperança
de ficar entre os três primeiros
para voltar à ribalta do andebol
europeu. Mas nesta vertente
também a Taça de Portugal
surge como um estímulo para os
jogadores e o treinador não des-
cura esse argumento como fac-
tor de motivação. “É um estíulo
jogar em casa diante do cam-
peão e a possibilidade de crescer
com os melhores. Temos ainda a
possibilidade de jogar uma com-
petição que pode servir de ca-
minho para chegarmos às provas
europeias. E aí atingimos o nos-
so grande objectivo para esta
época”, afiançou o treinador do
ABC/UMinho. “Acredito que
podemos ganhar mas também
acredito que será um jogo difí-
cil”, responde Carlos Resende.

Nesta altura do campeonato é
certo que “já não existem segre-
dos de parte a parte”. As últimas
semanas a preparação da equipa,
portanto, incidiu na preparação
para o jogo com o Porto. “A
preparação deste jogo centra-se

na nossa equipa, baseado naqui-
lo que fazemos bem e aquilo que
o FC Porto faz menos bem”, re-
fere Resende, numa avaliação
aos dois jogos realizados já esta
época com o Porto em que a
equibra bracarense saiu derrota-
da.

ANDEBOL

> Jogo entre ABC/UMinho e FC Porto está agendado para sábado, às 21.30 h, no Pavilhão Flávio Sá Leite.

TAÇA DE PORTUGALCARLOS RESENDE ACREDITA QUE PODE ABATER OS ‘DRAGÕES’

“Vamos com todo empenho
para contrariar favoritismo”
Atenções voltadas para o jogo da Taça de Portugal onde ABC/UMinho mede forças com
FC Porto e assume claramente o objectivo de passar à fase final. Apesar do favoritismo
dos portistas, Carlos Resende assegura que “neste jogo qualquer um pode vencer”. 

Dupla
internacional
de árbitros
A recepção do ABC/UMinho ao
FC Porto constitui o prato forte
dos quartos-de final da Taça de
Portugal que vão disputar-se
integralmente este sábado. O
jogo será dirigido dirigido pela
dupla internacional Eurico
Nicolau/Ivan Caçador, de Leiria.
Frente ao finalista vencido da
edição anterior, o ABC/UMinho
quererá fazer valer o factor
casa, esquecendo as
debilidades do seu plantel. Nos
dois jogos em que ambas as
equipas já se encontraram esta
temporada, o FC Porto Vitalis
mostrou-se sempre mais eficaz,
vencendo em ambas ocasiões,
por 32-29, no Dragão Caixa, e
por 26-21, no Flávio Sá Leite. O
favoritismo pende claramente
para a turma do Porto que vai
querer seguir em frente na
competição de modo a vingar a
derrota tangencial da temporada
finda.
O actual detentor do troféu,
Sporting CP, defronta o Madeira
SAD numa partida onde é
favorito. Um estatuto que terá
de confirmar em campo, diante
de uma formação que no
Andebol 1 ainda luta por um
lugar no grupo A da fase final.

DR

Carlos Resende diz que será difícil, mas acredita que vai vencer o FC Porto
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ANDEBOL - I DIVISÃO NACIONAL: 
SORTEIO DA FASE FINAL 
REALIZA-SE NA SEGUNDA-FEIRA
O sorteio da fase final do Andebol 1 -
campeonato nacional da 1ª divisão
seniores masculinos, terá lugar na
próxima segunda-feira, pelas 17 horas,
no Auditório do Comité Olímpico de Por-
tugal, em Lisboa, junto da sede da FAP.
Quanto ao arranque das provas, a fase
final terá início a 9 de Março e termina a

25 de Maio. Divididos em grupo A - oito
primeiros classificados da fase regular,
que vão disputar o título nacional - e
grupo B - oito últimos que vão lutar pela
manutenção no principal escalão do
andebol português - a fase final será
composta por 10 jornadas.
De assinalar que, dos clubes minhotos
em prova, o ABC/UMinho já garantiu a
presença no grupo A, enquanto Xico e
AC Fafe vão disputar o grupo B.
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 Ò andebol

seniores discutem subida de divisão
A equipa de seniores masculi-

nos de Picassinos entrou concen-
trada na partida, cedo se colocan-
do na frente do marcador, chegan-
do aos 12 minutos com 3 golos de 
vantagem. Contudo, vários erros 
permitiram que a equipa foras-
teira passasse para a frente, por 
um golo de diferença, que seria 
anulado pouco antes do intervalo, 
que chegaria com um empate a 
11 golos. No segundo tempo, o 
equilíbrio foi uma constante, mas 
a equipa escalabitana conseguiu 
colocar-se na frente. Nesta altura, 

um time-out pedido pelo técnico 
António Santos, resultou numa en-
trega total na defesa, que permitiu 
fazer um parcial de 8-1. Com este 
resultado e beneficiando da der-
rota da Académica de Coimbra, 
em Leiria frente à Juve, a SIR as-
segurou, a uma jornada do final 
da primeira fase, o 3º lugar que 
dá acesso à segunda fase. Peran-
te o último classificado da Zona 3 
do Campeonato Nacional da 2ª 
divisão de juniores masculinos, 
a SIR 1º de Maio cumpriu a sua 
obrigação de vitória, garantindo 

o primeiro lugar da 1ª fase, a 
uma jornada do final. Apesar da 
vitória por 7 golos de diferença, 
o jogo não foi bem jogado pela 
equipa marinhense, que apesar 
de ter controlado praticamente 
toda a partida, sempre se mostrou 
consciente que a vitória não lhe fu-
giria, não se entregando ao jogo 
com a pujança habitual. Uma Juve 
Lis forte derrotou a SIR, numa par-
tida em que esta, em 1º lugar no 
campeonato, era favorita. As fo-
rasteiras entraram bem na partida 
alcançando a vantagem logo na 

primeira parte. No segundo tem-
po limitaram-se a controlar o jogo, 
tal o desacerto das juvenis da SIR. 
Resultado final de 26/36, numa 
vitória amarga para a Juve que 
devido à vitória da Cister, em An-
sião, ficou fora da segunda fase.

No escalão de iniciadas, jo-
gou-se a terceira partida oficial 
entre SIR e Juve, sendo que cada 
uma havia vencido um jogo. A 
Juve, mais solta, levou de venci-
da a SIR por 27:31 numa partida 
agradável entre as duas melhores 
formações do distrito. ß
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