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"Namorar com Fair-Play", uma campanha de sensibilização contra a violência no namoro a realizar no
dia 14 de Fevereiro.
A Federação de Andebol de Portugal decidiu associar-se às Secretarias de Estado dos Assuntos
Parlamentares e Igualdade, e do Desporto e da Juventude, numa ampla campanha de sensibilização
contra a violência no namoro com diversas acções de comunicação, no âmbito da celebração do "dia
dos namorados".
No dia 14.02.2015, nos jogos a realizar do Campeonato Fidelidade Andebol Seniores Masculinos
(jogos nºs 122, 123 e 127) e do Campeonato Multicare da 1ª Divisão Femininos (jogos nºs 590, 594,
597 e 598), os atletas e árbitros no decorrer do Protocolo Oficial do jogo irão envergar uma t-shirt
alusiva à campanha.
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Derrota inesperada
do ABC/UMinho
SURPRESA na 20.ª jornada do campeonato da Divisão Nacional, com
o ABC/UMinho a sair derrotado no duelo com o Passos Manuel.
PASSOS MANUEL, 28
Alexandre Moura, Carlos Lopes, Júlio
Santos, Pedro Sequeira (8), Belone
Moreira (4), Ângelo Monteiro, Hugo
Fernandes (4), João Chen, David Piedade
(1), David Pinto (5), Ricardo Barrão (2),
João Ferreira (4), Miguel Ferreira, Diogo
Lopes e João Gomes.
Treinador: João Henriques.

ABC/UMINHO, 26
Humberto Gomes e Bruno Dias; Fábio
Vidrago, Hugo Rocha (2), Pedro Seabra
(2), Diogo Branquinho (1), David Tavares
(4), Ricardo Pesqueira (2), João Gonçalves,
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (8), João
Pinto (4) e Gabriel Teca (1).
Treinador: Carlos Resende.
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Ao intervalo: 1-1

ANDEBOL
| Redacção |

O

ABC/UMinho saiu derrotado no duelo de ontem com o Passos Manuel, hipotecando as possibilidades de chegar ao segundo
lugar na fase regular do campeonato. Num jogo em que o favoritismo até pendia para os bracarenses, eis que a surpresa aconteceu. A formação do Passos
Manuel garantiu o triunfo por
28-26, fruto de uma segunda
parte em que o rendimento do
ABC quebrou, por consequência
das exclusões de Hugo Rocha,.
Diogo Branquinho e ainda Nuno
Grilo.
O ABC até iniciou a partida da
melhor forma e chegou ao intervalo em vantagem (13-14). Pe-

DR

Ricardo Pesqueira, atleta do ABC/UMinho, apontou dois golos no jogo de ontem

dro Sequeira, do lado do Passos
Manuel, e Nuno Grilo, do lado
do ABC foram os melhores marcadores, ambos com oito golos.
Com dois jogos, ainda, para
disputar nesta primeira fase do
campeonato o ABC/UMinho ficou mais distante do Sporting e
colocou em causa a possibilida-

de de chegar à vice-liderança na
competição. A equipa orientada
por Carlos Resende ainda tem
dois testes de fogo até ao final
desta fase. Recebe o Belenenses
e joga fora com o Sporting da
Horta. Já os ‘leões’ têm de medir
forças com o líder, FC Porto e
Xico Andebol.

ANDEBOL 1
JORNADA 20

1. Porto
2. Sporting
3. ABC/UMinho
4. Benfica
5. Ag. Santas
6. Madeira SAD
7. Sp. Horta
8. Passos Manuel
9. Belenenses
10. ISMAI
11. G. St. Tirso
12. Xico Andebol

58
54
51
49
40
39
36
36
35
34
23
21

TOTAL

CASA

J V E D M S

V E D M S

V E D M S

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

9
8
8
7
6
5
5
5
4
3
2
0

10
8
7
7
3
3
3
3
3
3
0
0

19
16
15
14
9
8
8
8
7
6
2
0

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

1 622 460
2 625 508
4 627 519
5 596 502
9 556 515
9 504 524
10 523 545
12 580 608
12 496 571
12 500 556
17 452 625
19 489 637

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

1 322 230
2 299 262
2 332 274
2 307 250
3 289 259
4 254 268
4 273 261
5 276 285
6 255 299
5 240 271
7 214 281
9 246 323

FORA
0 0 300 230
2 0 326 246
1 2 295 245
0 3 289 252
1 6 267 256
2 5 250 256
0 6 250 284
0 7 304 323
1 6 241 272
0 7 260 285
0 10 238 344
0 10 243 314

RESULTADOS
G. St. Tirso-Sp. Horta (11 Fev.)
Xico Andebol, 23; Porto, 39
Sporting, 26; Madeira SAD, 22
P. Manuel, 28; ABC/UMinho, 26
Belenenses, 25; Ag. Santas, 42
Benfica, 23; ISMAI, 26

PRÓXIMA JORNADA
Xico Andebol - G. St. Tirso
Ag. Santas - Sp. Horta
ABC/UMinho - Belenenses
Madeira SAD - Benfica
Porto - Sporting
ISMAI - Passos Manuel
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ABC cede cinco atletas
à selecção regional
Francisco Silva, Rui Ferreira, José Macedo, João Pontes e Rafael Peixoto
são os cinco atletas do ABC que estão convocados para um treino entre a
selecção regional masculina do Porto e a selecção regional masculina de
Aveiro. Os jogos terão lugar no Pavilhão de Crestins (Maia), pelas 19 horas, na próxima segunda-feira.
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Troféus desportivos ‘O Minhoto’
promovem colóquio em Amares
O DESPORTO COMO CONTRIBUTO À VALORIZAÇÃO HUMANA é o tema do colóquio a realizar, na
Escola Secundária de Amares, na próxima quarta-feira (11 de Fevereiro), no âmbito da XVIII edição dos
Troféus Desportivos ‘O Minhoto’, numa parceria conjunta com o município amarense. Entrada é livre.
COLÓQUIO

+ mais

| Redacção |

No âmbito da XVIII edição dos
Troféus Desportivos ‘O Minhoto’ e em colaboração com o município de Amares, vai decorrer,
no próximo dia 11 de Fevereiro
(quarta-feira), um colóquio subordinado ao tema ‘O Desporto
como contributo à valorização
humana’. O colóquio tem como
objectivo enaltecer o desporto,
os atletas, as colectividades e entidades que diariamente garantem o acesso à prática de diversas modalidades, envolvendo a
população e ajudando a construir uma sociedade mais saudável.
O colóquio vai ter lugar na Escola Secundária de Amares, a
partir das 14.30 horas, com entrada livre, e destinado a todos
os interessados pela prática desportiva e o seu impacto na sociedade. Terá como oradores convidados participantes activos no
fenómeno desportivo (atletas e
treinadores) que pelo seu desempenho e saber, contribuem para
consolidar o desporto no seu
mais elevado conceito de competição, associado a uma forma
de estar saudável e correcta da
vida e, simultaneamente, promovendo e estimulando os valores
desportivos da região.
Assim, os oradores serão:
Adriano Paço (voleibol ) - atleta, do Vitória de Guimarães, com
93 internacionalizações AA em
representação de Portugal, tendo

Oradores já confirmados
pela organzação no
colóquio:
* Adriano Paço, atleta de
voleibol do Vitória SC;
* Leonel Correia, atleta de
canoagem do CN Prado;
* Manuel Vieira, atleta do
desporto adaptado da
equipa da APD de Braga;
* Luís Cameira, treinador
da natação do SC Braga;
* Professor Neca, treinador
de futebol;

DR

Professor Neca é um dos oradores do colóquio

sido já premiado com o troféu O
Minhoto em 1998.
Leonel Correia (canoagem) atleta internacional A, do CN
Prado, em representação de Portugal integrou o Projecto Olímpico Pequim 2008 e Londres
2012; medalha de prata na Taça
do Mundo (08), tendo sido já
premiado com o troféu no ano
de 2000.
Manuel Vieira (desporto adaptado - atleta da APD Braga,
campeão nacional em cadeira de

rodas nas modalidades de atletismo, basquetebol e andebol, no
que é caso praticamente único
no país.
Luís Cameira (natação), treinador principal do SC Braga,
responsável pelos inúmeros atletas internacionais e campeões
nacionais dos arsenalistas.
Professor Neca (futebol) –
treinador com uma carreira de
34 anos e inúmeros títulos em
países como Portugal, Kuwait,
Canadá, Burkina Faso e Índia.

É previsível ainda a presença
de um futebolista profissional do
Sporting Clube de Braga.
‘O Minhoto’ – Troféus Desportivos tem vindo a desenvolver ao
longo dos anos, um ciclo de colóquios em diferentes locais dos
distritos de Braga e Viana do
Castelo, com temáticas distintas
e várias acções que envolveram
a presença de dezenas de desportistas minhotos, permitindo
ao público, jovem em particular,
o contacto directo com desportistas de grande sucesso, a partilha das suas experiências, suas
dificuldades, vitórias e anseios.
A XVIII edição, gala de atribuição dos prémios relativos ao
ano 2014, realiza-se no próximo
dia 2 de Março, em Amares.
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Nuno Oliveira
Advogado

Académica contra
Académica?

N

o passado domingo, defrontaram-se, pela 2.ª vez
esta época, em jogo a contar para a Divisão de Honra
do Campeonato Distrital da AFC, a Académica/Secção de Futebol e a Académica/Organismo Autónomo de
Futebol. Confesso que o resultado é o que menos importa. Ver
jogar “camisolas pretas” contra “camisolas pretas” é “antinatura” e colide com os princípios que estiveram subjacentes à
criação do Organismo Autónomo de Futebol, a 27 de Julho de
1984, como se depreende da leitura do protocolo assinado pelo
Presidente da AAC (Dr. Ricardo Roque) e pelo Presidente do
CAC (Eng. Jorge Anjinho), no qual também interveio decisivamente a própria Universidade (através do Reitor, Doutor Rui de
Alarcão), onde consta, designadamente, que “o Organismo Autónomo procurará continuar a obra da antiga Secção de Futebol
da AAC, quer na alta competição do futebol, quer na formação
social dos seus atletas”.
Ver entrar em campo, para se defrontarem, “duas Académicas” é algo que deve merecer uma aprofundada reflexão. O mais determinante não é, neste momento, apurar
responsabilidades. Todos teremos uma quota-parte. Este
jogo simboliza, porventura, o epílogo de um processo que tem
conhecido vários episódios ao longo dos anos, porquanto, ao
nível da formação, os jogos entre a Académica/SF e a Académica/OAF são uma realidade desde há muito. E este facto é
tanto mais grave se tivermos em conta que o sentimento instalado entre os vários intervenientes é de rivalidade. Na prática,
e por muito que se queira afirmar e difundir a tese de que só há
uma Académica, este (s) jogo (s) reflecte (m) o inverso. Tudo
isto não deixa de contribuir, estou em crer, para o progressivo
distanciamento e alheamento das pessoas da AAC/OAF.
Desde criança que os meus fins-de-semana eram sistematicamente preenchidos a ver jogar a Académica, fosse
no Calhabé, no Santa Cruz, no Pavilhão Eng. Jorge Anjinho
ou no Pavilhão do Estádio Universitário, vibrando com o
futebol, o basquetebol, o andebol ou o hóquei em patins.
Julgo que muitos dos que lêem este texto se revêem no
que escrevo. Vivemos sempre a Académica como um todo,
como uma Instituição una, que nos apaixonava e mobilizava a
todos. Ouvir, por estes dias, jovens atletas e seus familiares, repetirem frases como “sou da Secção”, “sou do OAF”, ou “nós é
que somos a verdadeira Académica”, é algo que me preocupa
e entristece. A Académica não é isto.
É urgente implementar uma visão agregadora na Académica, desde a formação até aos escalões seniores, passando
pela utilização dos espaços desportivos. Como se explica que
actualmente, e a título de exemplo, muitos dos jogadores da
formação AAC/OAF que estão a residir na Academia não estudem? Onde está aqui o contributo da AAC/OAF na “formação
social” dos seus atletas? O caminho que está a ser trilhado é
precisamente o inverso. Aliás, e no que à partilha dos espaços
desportivos diz respeito, o recente comunicado da Secção
de Ginástica da AAC (que dá nota de ter sido definitivamente
impossibilitada de utilizar o Pavilhão Jorge Anjinho para os seus
500 atletas, por parte da AAC/OAF), apenas vem espelhar esta
triste realidade.
Trinta anos após o regresso à casa-mãe, estamos mais
afastados que nunca. No jogo de ontem perderam uns. A
continuar assim perdemos todos.
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PERDEU POR 28-26

ABC derrotado
pelo Passos Manuel
DM

Nuno Grilo foi o melhor marcador do ABC

O ABC perdeu, ontem,
no pavilhão do Passos Manuel, em Lisboa, por 28-26,
em encontro da 20.ª jornada do campeonato de andebol da primeira divisão,
mas continua na terceira
posição, embora agora a

quatro pontos de distância do segundo lugar, ocupado pelo Sporting.
A perder por três golos ao intervalo (15-12),
o ABC não conseguiu alterar o rumo dos acontecimentos na etapa com-

plementar acabando por
perder por dois golos de
diferença.
Nuno Grilo, com oito
golos, voltou a ser o melhor marcador da equipa,
seguido de David Tavares
e João Pinto, com quatro
cada um.
A equipa bracarense alinhou e marcou: Humberto
Gomes (Bruno Dias); Fábio Vidrago, Hugo Rocha
(2), Pedro Seabra (2), Diogo Branquinho (1), David
Tavares (4), Ricardo Pesqueira (2), João Pedro,
Carlos Martins (1), Nuno
Grilo (8), Nuno Rebelo
(1), João Pinto (4) e Gabriel Teca (1).

Benfica perdeu
em casa
A jogar no seu pavilhão,
o Benfica foi surpreendido pelo Maia/ISMAI, com

quem perdeu por 26-23,
depois de ao intervalo estar a vencer por 14-12. A
derrota impediu o conjunto encarnado de subir ao
terceiro lugar.

Águas Santas goleou
Belenenses
Numa jornada completamente atípica, também
o Águas Santas, do bracarense Paulo Faria, esteve em destaque ao golear no pavilhão do Belenenses por 42-25.
Também ontem, o FC
Porto, a jogar em Guimarães, bateu o Xico por 39-23 e continua destacado
no comando. O Sporting
recebeu e bateu o Madeira SAD por 26-22 e reforçou o segundo lugar.
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• Passos Manuel derrotou ABC
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FC Porto mantém-se no primeiro lugar do Campeonato Nacional e o Sporting alargou a vantagem no
segundo lugar.
Na 20ª jornada do Nacional, o FC Porto foi vencer o Xico Andebol a Guimarães, por 23-39, ainda sem
o reforço Michal Kasal. O Sporting, ainda sem os lesionados Pedro Solha e Bruno Moreira, recebeu e
bateu o Madeira SAD (26-22).
Numa ronda marcada pelas surpresas, o ISMAI venceu o Benfica na Luz, por 23-26, enquanto o ABC
perdeu no Passos Manuel (28-26).
Resultados da 20ª jornada
Xico Andebol-FC Porto 23-39
Sporting-Madeira SAD 26-22

Página 14

A15

ID: 57802035

05-02-2015

Tiragem: 80043

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,83 x 21,14 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Página 15

A16

Emoções fortes no andebol madeirense

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Madeira Futebol Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=ce9ec6f9

05-02-2015

4 Fevereiro, 2015
No fim-de-semana em que se decidiu no Qatar mais um Campeonato do Mundo, a favor da França,
numa prova que contou com a presença da dupla de árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo
Fonseca, várias gerações estiveram em competição na Madeira e em comum tinham a paixão pelo
Andebol e uma plateia bem composta o que demonstra a força e vivacidade do andebol na Madeira.
Começando pelos minis, no domingo cerca de 150 crianças, divididas entre os pavilhões da
Bartolomeu Perestrelo e dos Salesianos, disputaram jogos sem efeitos de classificação e onde o
prémio final foi a alegria e a motivação para continuarem a praticar a modalidade. É de salutar a
afluência dos pais a estes jogos e o comportamento que tiveram durante toda a manhã, apoiando
constantemente os filhos e as suas equipas.
Nos campeonatos regionais o destaque da jornada vai para o confronto entre líderes em iniciados
femininos. CS Madeira A e Académico do Funchal disputaram um jogo intenso com pormenores
fantásticos das jovens jogadoras de ambas as partes. Apesar da boa réplica das academistas, o
Madeira acabou por ser mais forte vencendo por 23-15 e isola-se assim no topo da classificação desta
1.ª fase do "regional". Nos masculinos, tudo na mesma, com os favoritos a vencerem
confortavelmente.
Já nos infantis masculinos, o CD Bartolomeu Perestrelo mantém-se firme na liderança e parece não
ter encontrado ainda adversário à altura. Nos femininos, novo encontro entre líderes de onde saiu
vencedor o CS Madeira A perante o CD Bartolomeu Perestrelo, equipas que desta forma ocupam o 1.º
e 2.º lugares, respetivamente.
No escalão de juvenis femininos, CD Bartolomeu Perestrelo (1.º) e CS Madeira A (2.º) foram os
vencedores da jornada.
Para terminar, realce para o Torneio Aberto em juvenis/juniores masculinos, onde as equipas de
juvenis surpreenderam os mais velhos. O CD Bartolomeu Perestrelo venceu os juniores do Madeira
SAD A, enquanto os juniores do CS Marítimo empataram com os juvenis do Madeira SAD A.
Na 2.ª divisão em seniores masculinos, o Marítimo foi derrotado pelo São Mamede, num jogo com
arbitragem muito contestada por parte dos verde-rubros e que assim podem ter comprometido o
acesso à fase final. Quem garantiu o apuramento para o play-off da 1.ª Divisão foi o Madeira SAD ao
vencer o último classificado, o Xico Andebol.
Nos femininos, disputou-se uma jornada dupla com grandes momentos de andebol. Jogos bem
disputados e emotivos onde as muitas pessoas que se deslocaram ao Pavilhão do Funchal
seguramente não se arrependeram.
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SELEÇÃO COM 9 "MERCENÁRIOS" CHEGOU À FINAL DO MUNDIAL Tês montenegrinos, três sírios, dois
bósnios, dois egípcios, um cubano, um espanhol, um francês e um tunisino - eis a seleção do Qatar
que cometeu a proeza histórica de jogar a final do Mundial de andebol que terminou domingo no
Qatar. Nunca uma seleção não europeia tinha atingido o jogo decisivo da competição mais importante
da modalidade. Os qataris fizeram-no com apenas dois jogadores nascidos no país e que integraram a
legião estrangeira superiormente dirigida pelo técnico espanhol (e anterior campeão do Mundo) Valero
Rivera. As "facilidades" concedidas pelos regulamentos, que permitem a utilização de jogadores
estrangeiros nas seleções nacionais (basta não representarem as cores do seu país durante três anos),
permitiram que os "novos" qataris recebessem o passaporte e pudessem reforçar a equipa que Rivera
preparou durante um ano com o espírito de um clube. O Qatar chegou à final graças à qualidade dos
jogadores - os quais, segundo garantiu o "L'Équipe", receberam pela proeza 500 mil euros, uma casa
e um Maserati - e, queixam-se os adversários, à ajuda das arbitragens. As acusações não
incomodaram os anfitriões que viveram um sonho com um entusiasmo vibrante nos pavilhões que
receberam o Mundial. A França acabou por se sagrar campeã do Mundo e houve logo quem tomasse
nota de que o melhor jogador dos gauleses, Nicola Karabatic, nasceu na Sérvia...
, 5 fevereiro de 201504:34
antónio magalhães. doha. qatar dr record
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FC Porto arrasa Xico Andebol, Benfica perde com ISMAI
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Gilberto Duarte do FC Porto
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O Benfica foi surpreendido no Pavilhão da Luz, ao perder com o Maia ISMAI por 26-23, em jogo da
19.ª jornada do principal campeonato português de andebol.
Ao intervalo os "encarnados" venciam por 14-12 mas no segundo tempo foram incapazes de parar os
maiatos, em especial, Sérgio Caniço e Sérgio Martins, autores de seis golos cada. Tiago Pereira do
Benfica também fez seis golos, mas de pouco valeu para impedir a derrota.
Já o FC Porto não sentiu dificuldades para levar de vencida a formação do Xico Andebol. Os "dragões"
venceram por 39-23 em Guimarães. Daymaro Salina, com oito golos marcados, e Mick Schubert e
Miguel Martins, ambos com cinco, foram os jogadores em destaque na turma de Obradovic.
Os portistas passam a somar 58 pontos, mais quatro do que o Sporting, que ocupa a segunda
posição. O Benfica tem 49 pontos, menos dois que o ABC, terceiro colocado.
Xico Andebol-FC Porto 23-39
Sporting-Madeira SAD 26-22
Passos Manuel-ABC 28-26
Belenenses-Águas Santas 25-42
Benfica-ISMAI 23-26
Santo Tirso-Sp. Horta dia 11/02
04-02-2015 23:41Os portistas passam a somar 58 pontos, mais quatro do que o Sporting, que ocupa
a segunda posição. O Benfica tem 49 pontos, menos dois que o ABC, terceiro colocado.
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04:34 . Record Por antónio magalhães. doha. qatar - Record Tês montenegrinos, três sírios, dois
bósnios, dois egípcios, um cubano, um espanhol, um francês e um tunisino - eis a seleção do Qatar
que cometeu a proeza histórica de jogar a final do Mundial de andebol que terminou domingo no
Qatar.Nunca uma seleção não europeia tinha atingido o jogo decisivo da competição mais importante
da modalidade. Os qataris fizeram-no com apenas dois jogadores nascidos no país e que integraram a
legião estrangeira superiormente dirigida pelo técnico espanhol (e anterior campeão do Mundo) Valero
Rivera.As "facilidades" concedidas pelos regulamentos, que permitem a utilização de jogadores
estrangeiros nas seleções nacionais (basta não representarem as cores do seu país durante três anos),
permitiram que os "novos" qataris recebessem o passaporte e pudessem reforçar a equipa que Rivera
preparou durante um ano com o espírito de um clube.O Qatar chegou à final graças à qualidade dos
jogadores - os quais, segundo garantiu o "L'Équipe", receberam pela proeza 500 mil euros, uma casa
e um Maserati - e, queixam-se os adversários, à ajuda das arbitragens. As acusações não
incomodaram os anfitriões que viveram um sonho com um entusiasmo vibrante nos pavilhões que
receberam o Mundial. A França acabou por se sagrar campeã do Mundo e houve logo quem tomasse
nota de que o melhor jogador dos gauleses, Nicola Karabatic, nasceu na Sérvia...
04:34 . Record
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CARLOS RESENDE E O JOGO DE HOJE COM PASSOS MANUEL

«Jogos como este
decidem muito...»
DM

Ponta direita Carlos Martins e Carlos Resende projetaram jogo com Passos Manuel

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho joga,
esta noite, a partir das
21h00, no reduto do Passos Manuel, em partida
relativa à 20.ª jornada do
Andebol 1.
A turma academista, que
ocupa a terceira posição,
quer vencer para consolidar o último lugar no pó-

dio e, ainda, poder aspirar com a chegada ao segundo lugar, ocupado pelo
Sporting, que recebe, também hoje, o Madeira SAD.
Carlos Resende, técnico
da turma minhota, diz que
o encontro de hoje é «mais
uma final», acrescentando
que, muitas vezes, é nestes
jogos que se decidem... os
campeonatos.

«O play-off é uma prova
de sprint e nós, tal como
Benfica, Porto e Sporting,
podemos ser campeões.
Temos de encarar todos os
jogos com seriedade. Valoriza-se, muitas vezes, o
nome do adversário, mas,
em boa verdade, os campeonatos não se ganham
nos jogos entre Benficca,
ABC/UMinho, Sporting e

Porto. O FC Porto, nos
últimos anos, tem sido
campeão, não porque ganhou todos os jogos com
os “grandes”, mas porque
não perdeu pontos com as
outras equipas. Ainda na
época passada foram campeões e, na fase final, não
tiveram um resultado positivo contra nós», lembrou.
Carlos Martins salientou que a equipa «não
vai facilitar» no jogo desta noite.
Esta época, o Sporting
tem sido um osso duro
de roer, mas o andebolista acredita que «tudo será
diferente» da próxima vez
que os leões medirem forças com o ABC/UMinho.
Eis os jogos de hoje:
Xico Andebol-Porto
(21h00), Sporting-Madeira (19h00), Passos Manuel-ABC/UMinho (21h00), Belenenses-Á. Santas (20h00)
e Benfica-Maia (20h30).
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Andebol: ABC Braga defronta Passos Manuel em jogo decisivo
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Foto: ABC Liberty Seguros ABC/UMinho joga hoje com Passos Manuel uma das "três finais
consecutivas", num jogo que terá início às 21 horas. Após a vitória do jogo de sábado, frente ao
Benfica, Carlos Resende, técnico do académico, confessou que está confiante com o jogo de hoje e
que a vitória é importante para a equipa minhota. Neste jogo referente à 20ª Jornada do Campeonato
de Andebol 1, o clube bracarense está "praticamente obrigado a vencer", disse na antevisão o técnico
Carlos Resende. Faltam apenas três jogos para o fim desta fase regular e seguem-se depois os playoffs e por isso mesmo Carlos Resende não quer falhas e pede concentração máxima aos jogadores
aconselhando-os também a olhar para os próximos três jogos com "seriedade". Carlos Martins, ponta
direita do ABC/Uminho, assumiu isso mesmo na conferência de imprensa de antevisão do jogo. O
jovem atleta foi o primeiro a falar na "seriedade" que é necessária para enfrentar da melhor maneira o
adversário desta quarta-feira. O ABC/Uminho encontra-se na terceira posição da tabela, com diferença
de 5 pontos do FC Porto que é o 1º da tabela. GAZETA DO ROSSIO Fonte: ABC Braga
4 Fevereiro, 2015
Nuno Adães
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DR

Fim de semana de emoções
fortes no andebol da Região

Sara Gonçalves, Madalena e Joana Ribeiro três gerações do Sports Madeira.

No rescaldo do fim de semana do
andebol madeirense, começando
pelos minis, no domingo cerca de
150 crianças, divididas entre os pavilhões da Bartolomeu Perestrelo e dos
Salesianos, disputaram jogos sem
efeitos de classificação e onde o prémio final foi a alegria e a motivação
para continuarem a praticar a modalidade. É de salutar a afluência dos
pais a estes jogos e o comportamento que tiveram durante toda a
manhã, apoiando constantemente
os filhos e as suas equipas.

Nos campeonatos regionais o destaque da jornada vai para o confronto
entre líderes em iniciados femininos.
CS Madeira A e Académico do Funchal disputaram um jogo intenso
com pormenores fantásticos das jovens jogadoras de ambas as partes.
Apesar da boa réplica das academistas, o Madeira acabou por ser mais
forte, vencendo por 23-15, e isola-se
assim no topo da classificação desta
1.ª fase do "regional". Nos masculinos, tudo na mesma, com os favoritos a vencerem confortavelmente.

Já nos infantis masculinos, o CD
Bartolomeu Perestrelo mantém-se
firme na liderança e parece não ter
encontrado ainda adversário à altura.
Nos femininos, novo encontro entre
líderes de onde saiu vencedor o CS
Madeira A perante o Bartolomeu Perestrelo, equipas que desta forma
ocupam o 1.º e 2.º lugares, respetivamente.
Nos juvenis femininos, Bartolomeu
Perestrelo (1.º) e CS Madeira A (2.º)
foram os vencedores da jornada.
Realce ainda para o Torneio Aberto
juvenis/juniores masculinos, onde os
juvenis surpreenderam os mais velhos. O Bartolomeu Perestrelo venceu os juniores do Madeira SAD A,
enquanto os juniores do CS Marítimo
empataram com os juvenis do Madeira SAD A.
Na 2.ª divisão em seniores masculinos, o Marítimo foi derrotado pelo
São Mamede, num jogo com arbitragem muito contestada por parte
dos verde-rubros e que assim podem
ter comprometido o acesso à fase final. Quem garantiu o apuramento
para o play-off da 1.ª Divisão foi o
Madeira SAD ao vencer o último classificado, o Xico Andebol.
Nos femininos, disputou-se uma
jornada dupla com grandes e emotivos momentos de andebol, perante
uma entusiástica plateia.
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Sporting vence na receção ao Madeira SAD
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LEÕES CIMENTAM O SEGUNDO POSTO COM 26-22 O Sporting cimentou esta quarta-feira o segundo
posto no campeonato nacional de andebol, ao vencer por 26-22 na receção ao Madeira SAD, em
partida da 19.ª jornada da prova, disputada no Ginásio do Sul de Almada. Com vantagem de 12-8 ao
intervalo, os leões mantiveram-se com 4 golos à maior na segunda metade, alimentados pelas
atuações individuais de Pedro Portela e Fábio Magalhães, ambos com 5 tiros certeiros. Consulte ose a.
, 4 fevereiro de 201521:22
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FC Porto arrasa Xico Andebol
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DRAGÕES FORAM A GUIMARÃES VENCER POR 39-23 O FC Porto soma e segue no topo da
classificação do campeonato nacional de andebol, tendo esta quarta-feira ido ao reduto do Xico
Andebol, em Guimarães, vencer por claros 39-23, em partida da 19.ª jornada da prova. Num jogo
amplamente dominado pelos dragões, Daymaro Salina foi o elemento em destaque, com oito golos
marcados, ao passo que Mick Schubert e Miguel Martins apontaram cinco. Os portistas passam a
somar 58 pontos, mais 4 do que o Sporting, que ocupa a segunda posição. Consulte ose a.
, 4 fevereiro de 201522:56
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Maia derrota Benfica na Luz
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RESULTADO SURPRESA NA JORNADA 19 DO CAMPEONATO O Benfica foi esta quarta-feira
surpreendido em casa pelo Maia ISMAI, perdendo por 26-23 em partida da jornada 19 do campeonato
nacional de andebol. Num jogo em que vencia por 14-12 ao intervalo, a turma encarnada deixou-se
bater na segunda metade, numa boa noite individual para Sérgio Caniço e Sérgio Martins, autores de
seis golos cada. Pelas águias Tiago Pereira também fez seis golos, mas de pouco valeu para impedir o
desaire. Os encarnados passa a somar 49 pontos, a 2 do ABC, que também esta quarta-feira perdeu diante do Passos Manuel -, e já a 9 do líder FC Porto. Consulte ose a.
, 4 fevereiro de 201522:48
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21:22 . Record Por Record O Sporting cimentou esta quarta-feira o segundo posto no campeonato
nacional de andebol, ao vencer por 26-22 na receção ao Madeira SAD, em partida da 19.ª jornada da
prova, disputada no Ginásio do Sul de Almada.Com vantagem de 12-8 ao intervalo, os leões
mantiveram-se com 4 golos à maior na segunda metade, alimentados pelas atuações individuais de
Pedro Portela e Fábio Magalhães, ambos com 5 tiros certeiros.Consulte os resultados e a classificação.
21:22 . Record
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FC Porto arrasa Xico Andebol
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22:56 . Record Por Record O FC Porto soma e segue no topo da classificação do campeonato nacional
de andebol, tendo esta quarta-feira ido ao reduto do Xico Andebol, em Guimarães, vencer por claros
39-23, em partida da 19.ª jornada da prova.Num jogo amplamente dominado pelos dragões, Daymaro
Salina foi o elemento em destaque, com oito golos marcados, ao passo que Mick Schubert e Miguel
Martins apontaram cinco.Os portistas passam a somar 58 pontos, mais 4 do que o Sporting, que
ocupa a segunda posição.Consulte os resultados e a classificação.
22:56 . Record
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Maia derrota Benfica na Luz
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22:48 . Record Por Record O Benfica foi esta quarta-feira surpreendido em casa pelo Maia ISMAI,
perdendo por 26-23 em partida da jornada 19 do campeonato nacional de andebol.Num jogo em que
vencia por 14-12 ao intervalo, a turma encarnada deixou-se bater na segunda metade, numa boa
noite individual para Sérgio Caniço e Sérgio Martins, autores de seis golos cada. Pelas águias Tiago
Pereira também fez seis golos, mas de pouco valeu para impedir o desaire.Os encarnados passa a
somar 49 pontos, a 2 do ABC, que também esta quarta-feira perdeu - diante do Passos Manuel -, e já
a 9 do líder FC Porto.
22:48 . Record
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Andebol

Quatro equipas
da frente vencem
As quatro primeiras classificadas
do campeonato nacional da primeira
divisão de andebol feminino venceram
na última jornada, entre as quais
o JAC-Alcanena, que jogou no seu
pavilhão e derrotou o Colégio de
Gaia por 24-21, distanciando-se da
formação de Gaia (Porto) na tabela
classificativa. O JAC soma agora 31
pontos, em resultado da nona vitória
alcançada na prova. Na próxima ronda,
que tem lugar este sábado, dia 24, as
alcanenenses jogam com o Maiastars,
7.º da classificação
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andebol - taça de PortuGal Fidelidade

SCH esmaga aD amarante e
carimba passagem aos oitavos
g O Pavilhão Municipal de Amarante
recebeu a partida AD Amarante-Sporting
Club da Horta (SCH) para os 16-avos-definal da Taça de Portugal Fidelidade no dia
16 de janeiro. Os faialenses não encontraram grande oposição por parte da equipa
nortenha amadora.
Os pupilos de Filipe Duque saíram de
Amarante, cidade do concelho do Porto,
com uma vitória bastante expressiva por
19-43. O SCH dominou todo o jogo sem
dificuldade, situando-se o marcador ao
intervalo já nos 9-20.
Nos três jogos desta eliminatória que
opuseram primodivisionários não houve
espaço para surpresas, com os favoritos a
confirmarem a passagem à próxima fase.
Assim, o Sporting CP recebeu e venceu
Madeira SAD por 31-24, o Xico Andebol
perdeu em casa por 24-35 com o Águas
Santa- Milaneza e o SP benfica não deixou, no pavilhão da luz, o Passos Manuel
conseguir mais do que uma derrota por 3522.
Em outros jogos dos 16-avos-de-final o

SC Espinho perdeu em casa 38-40 com o
Vitória FC, o boa Horta FC/ROFF não
conseguiu travar a ofensiva do FC Porto e
foi eliminado por 27-39. O ACR Zona
Azul venceu em casa por 26-23 frente ao
Juve lis e o São bernardo/liberty Seguros
foi arrasado em casa pelo AbC/UMinho
por 18-43. Na visita do Camões ao ADC
benevente os forasteiros conseguiram
carimbar a passagem com um 31-33.
O AA Avanca conseguiu uma vitória
sofrida por 23-22 com o Arsenal Clube
Devesa, o GM 1º Dezembro perdeu na
receção ao Santo Tirso por 29-32, e os açorianos do CD Marienses conseguiram,
após prolongamento, afastar o Estarreja
AC por 29-28.
Nos restantes quatros jogos desta eliminatória da Taça de Portugal em andebol o
CDC S. Paio Oleiros não conseguiu a vitória no seu reduto, perdendo por 12-21 frente ao AC Fafe. A AD Sanjoanense também
perdeu em casa por 31-34 com o Maiaismai e o AA São Mameda recebeu e venceu categoricamente o ACD Monte com o

marcador no final do encontro nos 38-19.
O último jogo opôs o iFC Torrense com o
Delta belenenses , cabendo a passagem os
azuis do Restelo por uns claros 21-43.
Sorteio doS oitavoS da taça
de PortuGal
O sorteio para oitavos-de-final da Taça
de Portugal Fidelidade Seniores
Masculinos decorreu no dia 19 de janeiro
nas instalações da Federação Portuguesa de
Andebol.
Calhou uma das favas ao SCH que terá
encontro marcado em casa nesta fase da
competição com o SCP.
Nos restantes jogos dos oitavos-de-final
o Fafe vai receber o AbC/UMinho; o
Maia-iSMAi vai ser visitado pelos açorianos do Marienses; o Camões desloca-se ao
reduto do Águas Santas/Milaneza e o Sl
benfica vai ter novo dérbi lisboeta, frente
ao Delta/belenenses; O Santo Tirso debata-se no norte frente do Vitória de Setúbal e
o Zona Azul recebe o Académica de São
Mamede.
aG
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CaMPeonato Fidelidade andebol 1
g Em jogo a contar para a 16ª jornada no
principal escalão de andebol português, o
Sporting Club da Horta (SCH) foi a
Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, em
Almada, defrontar o Sporting Clube de
Portugal (SCP). Num jogo em que ficou
claro que os argumentos dos leões eram
superiores aos do SCH , os faialenses terminaram o jogo com uma derrota por 3529, com um segunda parte consideravelmente melhor do que a primeira. Com
esta vitória o SCP subiu ao segundo lugar
da tabela.
O jogo Futebol Clube do Porto (FCP) –
AbC/UMinho , marcado inicialmente
para dia 14 de janeiro só se realizou no dia
21 de janeiro, já após a hora de fecho desta
edição do TRibUNA DAS ilHAS,
impossibilitando o referir do resultado.
Nos restantes jogos desta jornada o
Santo Tirso recebeu e perdeu ,no Pavilhão
Municipal, frente ao Passos Manuel por
28-35; os insulares do Madeira SAD tive-

Sporting da Horta cai dignamente aos pés de SCP
ram a visita do Maia-iSMAi e venceram
com dificuldade por 25-23. No dérbi lisboeta, Sl benfica – Delta/belenenses, os
azuis do Restelo não conseguiram combater o caudal ofensivo encarnado no
vibrante Pavilhão da luz e perderam por
34-26. No jogo restante o Águas
Santas/Milaneza foi ao terreno do último
classificado, o Xico Andebol, vencer
categoricamente por 21-35.
No final desta jornada, estando o FCP
Porto e o AbC/UMinho com um jogo em
atraso, o FCP continua a dominar invicto
a liga Fidelidade Andebol 1 com 45 pontos, mais três do que o SCP que subiu ao
segundo lugar da tabela classificativa. O
último dos três primeiros é o Sl benfica
com 41 pontos, mais um do que o
AbC/UMinho. Com 32 pontos seguem-se

o Águas Santas/Milaneza e o Madeira
SAD, em 5º e 6º respetivamente.
O SCH , com 29 pontos, é 7º com o
mesmo pontos do 8º - o Passos Manuel -,
seguidos de perto pelo Delta/belenenses
que conta 27 pontos. Os últimos três classificados são o Maia-iSMAi e o Santo
Tirso, os dois com vinte pontos, e o, já
crónico no último posto, Xico Andebol.
No próximo sábado, 24 de janeiro, os
faialenses vão receber em caso o Sl
benfica, terceiro classificado do campeonato Fidelidade Andebol 1. O encontro
tem início marcado pelas 21h00 no
Pavilhão Desportivo da Horta.
Nos restantes jogos da 17ª jornada o
Santo Tirso vai a casa do Madeira SAD; o
Delta/belenses recebe o Passos Manuel; o
AbC/UMinho será visitado pelo último

da tabela, o Xico Andebol; o Maia-iSMAi
enfretará no Municipal da Maia o FC
Porto e o SCP vai ao terreno do Águas
Santas/Milaneza.
vitória Suada Frente ao
PaSSoS Manuel
Em jogo antecipado da 18ª jornada do
principal escalão de andebol masculino, o
SCH conseguiu a vitória num jogo muito
equilibrado no dia 20 de janeiro. O resultado frente ao Passos Manuel fixou-se nos
28-27, tendo terminado a primeira parte
do encontro com a vantagem tangencial
do SCH por 13-12 ,vantagem essa que fez
a diferença na parte final do encontro pois
na segunda parte ambas as equipas marcaram 15 golos.
Desta forma o SCH cola-se ao

sexto
classificado,
o
Águas
Santas/Milaneza, com os mesmos
32 pontos da equipa do norte do pais
que conta menos um jogo.
aG
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Andebol: Iniciadas do Cister
travam rival Dom Fuas AC

As iniciadas do Cister SA venceram o dérbi com o Dom Fuas AC (30-26) e somaram a
terceira vitória consecutiva no regional.Em
destaque na partida esteve a nazarena Bianca
Sigismundo, que apontou à sua conta 16 golos,
enquanto na equipa da casa Bruna Santos
festejou em 13 ocasiões. As visitantes ocupam,
à condição, o 2.º lugar da série, tendo somado
a segunda derrota seguida. O Cister é 5.º.
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