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São Bernardo regressa
tranquilamente às vitórias
Justo Apesar da exibição intermitente, o São Bernardo garantiu três pontos,
perante um adversário que apenas reagiu no último quarto de hora

SÃO BERNARDO                        29

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Ulisses Ribeiro (7), Tiago
Azenha (5), Albano Lopes (1), Rodrigo
Gouveia (2), Sérgio Gouveia e André
Oliveira (2) - sete inicial - Jorge Pereira,
Augusto Pereira (1), Hélder Carlos (2),
Luís Santos (3), Leandro Rodrigues (2),
Tiago Sousa (2), Tiago Portas (1), Jorge
Justino (1) e João Massa.

S. PAIO OLEIROS                         22

Treinador: Mário Santos.
João Filipe; Tiago Teixeira (3), Miguel
Borges (2), Ricardo Diogo (3), Nelson
Nunes (1), Mário Lopes (4) e Hugo
Oliveira (5) - sete inicial - António Silva,
Ivo Ferreira (2), João Almeida (2), Daniel
Ribeiro e Fábio Marinho.

Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: Ruben Maia e André Nunes
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 17-9.

Carlos Delgado

Depois de duas derrotas con-
secutivas (ABC na Taça de Por-
tugal e Artística de Avanca no
campeonato), o São Bernardo
regressou às vitórias através de
uma exibição tranquila, excep -
to no último quarto de hora,
altura em que o S. Paio de Olei-
ros, numa atitude de inconfor-
mismo, conseguiu fazer um
parcial de 5-0, margem que,
contudo, foi insuficiente para
poder pôr em perigo a confor-
tável diferença de dez golos

Andebol
2.ª Divisão Nacional

que o São Bernardo havia en-
tão adquirido.

Entrando bem na partida, a
formação da casa, lenta mas
acentuadamente, foi “cavando
um fosso” no marcador, ao
ponto de, ao intervalo, já estar
a vencer por oito golos de di-
ferença (17-9). No reatamento
nada se alterou. O São Ber-
nardo, mais forte, continuou a
“mandar” no jogo aumentando
mesmo a vantagem para 12 go-

los (24-12) a um quarto de hora
do fim, altura em que o S. Paio
de Oleiros, num assomo de
dignidade, soube tirar partido
da opção de ter passado a de-
fender “homem a homem”.

Esta mudança táctica, acres-
cente-se, provocou acentuada
desorientação ao ataque do
São Bernardo, de tal forma que
a equipa visitante não só parou
a “cavalgada” que o marcador
vinha registando em seu des-

favor, como conseguiu mesmo
inverter essa tendência, já que,
nesse período, apontou dez go-
los e sofreu apenas cinco.

Triunfo sem mácula da me-
lhor equipa durante 45 minu-
tos, valorizado pela réplica
dada pelo adversário no último
quarto de hora. Num jogo de
grande correcção, a dupla de
árbitros evidenciou insegu-
rança em algumas decisões
técnicas e disciplinares. |

Ulisses Ribeiro marcou por sete vezes, sendo o melhor finalizador do jogo

RICARDO CARVALHAL
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APD Braga com dupla 
vitória no Porto

ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS

A APD Braga iniciou da 
melhor maneira a defesa 
do título de campeã nacio-
nal de andebol em cadei-
ra de rodas, com uma du-
pla vitória no pavilhão da 
APD Porto em andebol de 
4 e andebol de 7. 

No primeiro jogo de an-
debol de 4 a APD Braga 
venceu com alguma difi-
culdade fruto das ausên-
cias de alguns jogado-
res, pelo parcial de 6-5 
e de 4-2. No andebol de 

7, Braga venceu por 16-9 
com Eduardo Gomes em 
destaque, sendo o melhor 
marcador dos dois jogos.

No próximo sábado, no 
Pavilhão de Ferreiros, a 
partir das 14h00, a APD 
Braga recebe o Rovisco 
Pais da Tocha para a se-
gunda jornada com jogos 
de Andebol de 4 e de 7.

Vitória também
no basquetebol 

Também a equipa de 

basquetebol da APD Bra-
ga venceu A Joanista, de 
Linda a Velha, por 54-26.

Mais um jogo em que 
o treinador da equipa da 
casa conseguiu rodar todos 
os jogadores disponíveis a 
exceção de Rafael Azevedo 
e Jorge Palmeira por ques-
tões profissionais e de saú-
de. Com dois “cincos” com-
pletamente diferentes o di-
latar do resultado foi acon-
tecendo naturalmente para 
os bracarenses.

Equipa da APD Braga

DR
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DUAS DERROTAS NO ANDEBOL 
A equipa de andebol do Marítimo teve um fim
de semana negro com duas derrota numa

jornada dupla fora de portas em jogos da II
divisão – zona norte. No sábado, a equipa
verde-rubra perdeu na visita ao Arsenal De-
vesa por 36-25, em jogo da 16.ª jornada, en-
quanto que no domingo saíram derrotados
no confronto com o FC Porto B por 33-26,
jogo em atraso da 14.ª jornada. Apesar do
duplo desaire, a equipa de Paulo Vieira man-
tém na 4.ª posição com 37 pontos,  num
campeonato liderado pelo Avanca (45 pts).
No próximo sábado o Marítimo recebe, às 14
horas, o São Mamede, jogo da 17.ª jornada.
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Andebol: Catar em festa no mundial
Apesar da derrota os adeptos egípcios foram incansáveis durante o jogo

dos oitavos de final que opôs a sua seleção à da Alemanha durante o 24º

Campeonato Mundial de Andebol “Catar 2015”. No Lusail Multipurpose

Hall, em Doha, o Egito perdeu 23-16 contra os germânicos. © EPA
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O objetivo da Câmara Municipal
de Lisboa (CML) é simples: promo-
ver a prática desportiva e o conví-
vio entre os mais jovens. Para colo-
car os mais novos a mexer, o mu-
nicípio conta com o apoio das 24
freguesias da capital, do Comité
Olímpico e Paraolímpico de Portu-
gal, do Desporto Escolar e ainda
das federações e associações das
diferentes modalidades, para a
respetiva organização e todo o
tipo de apoio técnico.

Ao todo são 12 modalidades
que os lisboetas com idades com-
preendidas entre os 6 e os 14 anos
vão poder praticar a partir de feve-
reiro (ver quadro). Os jovens vão
competir entre si, em representa-
ção das suas juntas de freguesia,

Jovens lisboetas
vão suar em bica
Desporto. Olisipíadas estão ao virar da esquina. Inscrições

para o evento dirigido aos “alfacinhas” dos 6 aos 14 anos,

incluindo crianças com necessidades especiais, estão a terminar.

A Câmara Municipal de Lisboa já

disponibilizou a calendarização

das diversas competições locais.

Em baixo as datas das modalida-

des que compõem as Olisipíadas.

O skate ainda não tem data

marcada.

• Basquetebol: 21 e 22 fevereiro;
• Ténis de Mesa: 21 e 22 de feverei-
ro;
• Futsal: 28 de fevereiro e 1 de
março;
• Ginástica: 7 e 8 de março;
• Judo: 7 e 8 de março;
• Atletismo: 14 e 15 de março;
• Voleibol: 21 e 22 de março;
• Natação: 21 e 22 de março;
• Andebol: 11 e 12 de abril
• Ciclismo: 11 e 12 de abril
• Râguebi: 18 e 19 de abril

Calendário de provas

A Pista de Atletismo Municipal Prof. Moniz Pereira é um dos vários equipamentos desportivos onde vão decorrer os Jogos Desportivos da Cidade de Lisboa. © DR

deve atingir esse valor até porque
o projeto se encontra numa fase
algo embrionária. O número de
equipas representando a sua fre-
guesia pode chegar às 200 e 2.500
participantes passarão à fase final
do evento.

Explique-se que na primeira
fase do projeto são as juntas de
freguesia que vão promover local-
mente as modalidades e fazer a
seleção final dos jovens que irão,
depois, na segunda fase, represen-
tar o emblema da freguesia, em
maio e junho, num grande equipa-
mento desportivo da cidade.

Recorde-se que Os Jogos Despor-
tivos da Cidade de Lisboa – ou Oli-
sipíadas – tiveram a sua primeira
edição em 1987. Durante 15 anos
mais de 20.000 jovens por ano
marcaram presença na competi-
ção. Agora, passados 13 anos, a au-
tarquia lisboeta faz regressar um
evento enraizado na memória de
muitos “alfacinhas”. LUÍS CARMO

que, aliás, têm um papel central
nas Olisipíadas, articulando-se lo-
calmente com clubes e coletivida-
des, associações, escolas e grupos
informais.

No que diz respeito a números,
a CML avança que o evento tem
capacidade para receber 30.000
jovens. Ainda assim, este ano não

Inscrições

1
de fevereiro é a data limite para as inscrições

nas Olisipíadas. As inscrições podem ser feitas

em http://www.cm-lisboa.pt/olisipiadas
ou nas juntas de freguesia.
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Como surgiu a ideia de recuperar

Os Jogos Desportivos da Cidade? Os
Jogos estão na memória de muitos
lisboetas. Pretendemos com estes
Jogos recuperar o conceito e
permitir aos jovens da cidade a
possibilidade de experimentarem
várias modalidades desportivas
e paraolímpicas, representando
os clubes e as freguesias nas
quais estão inseridos.

Qual é o objetivo concreto da CML

ao recuperar esta iniciativa? É com-
petência do município promover
e dinamizar a prática desportiva

e os estilos de vida saudáveis na
cidade. Pretende-se com este pro-
jeto difundir, junto dos jovens, o
desporto como fator de união e in-
tegração na cidade de Lisboa, esti-
mulando igualmente a identidade
e o sentido de pertença às suas fre-
guesias. Esta iniciativa é organiza-
da em articulação com as 24
freguesias da cidade e conta com
a colaboração do Comité Olímpico
e Paraolímpico de Portugal e com
as federações desportivas.

Quais são as vossas estimativas para

o evento. Sempre são 30.000 jovens?

JORGE MÁXIMO

“O DESPORTO É UM
FATOR DE UNIÃO”

Responsável pelo pelouro do Desporto da Câmara Municipal

de Lisboa (CML) revela quais as expetativas para as Olisipíadas.

E estão asseguradas as infraestrutu-

ras nas respetivas freguesias para

acolher 12 modalidades e tantos

desportistas? O número 30.000
corresponde ao universo total
de crianças que se enquadram
no público alvo do evento e não
às inscrições previstas para o
projeto. Estamos neste momento
a divulgar este projeto. É ainda
prematuro ter uma estimativa
global dos números, dado que
este é o primeiro ano da organiza-
ção. Estamos certos que na fase
final iremos ter uma grande
festa de promoção do desporto
na cidade. Queremos que, neste
primeiro ano, o evento se torne
familiar para que de ano para
ano o número de inscritos reflita
a sua notoriedade. A organização
local está a ser articulada com
o Município e irão ser utilizadas
as infraestruturas municipais
que existem nas cinco Unidades
de Intervenção Territorial (grupos
de freguesias) da cidade. Deixo
aqui o meu apelo às inscrições
que podem ser feitas, até final do
mês de janeiro, no site do evento
(www.cm-lisboa.pt/olisipiadas)
ou através das Juntas de
Freguesia.

LUÍS CARMO

Vereador Jorge Máximo gere o Desporto,

Obras, Sistemas de Informação na Câmara

Municipal de Lisboa. © DR
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Focus

Olisipíadas, a festa

do desporto págs. 08 e 09
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Andebol

França e Dinamarca 
também apuradas 
para os “quartos”
Os quartos-de-final do 
Mundial 2015 de andebol, a 
decorrer no Qatar, ficaram 
ontem definidos, com os 
apuramentos de França, 
Alemanha, Polónia e 
Dinamarca. No domingo, já se 
tinham apurado a Espanha, 
campeã mundial em título, 
Croácia, Eslovénia e Qatar. 
Estão agora agendados os 
seguintes encontros: Espanha-
Dinamarca, Croácia-Polónia, 
Alemanha-Qatar e França-
Eslovénia.
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A21França e Dinamarca apuradas para os "quartos" do Mundial - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=525ba153

 
Quadro dos quartos de final do Mundial de andebol já está composto. Espanha-Dinamarca é o prato
forte.
 
 O quadro dos quartos de final do Mundial 2015 de andebol, a decorrer no Catar, ficou definido, com
os apuramentos de França, Alemanha, Polónia e Dinamarca.
 
 No domingo, já se tinham apurado a Espanha, campeã mundial em título, Croácia, Eslovénia e Catar,
que passa a ser a única seleção não europeia ainda na corrida ao título, graças a uma seleção formada
por vários jogadores, de primeiro plano mundial, naturalizados.
 
 A França, atual campeã olímpica e da Europa, arrasou a Argentina, por 33-20, enquanto a Alemanha
também derrotou por margem expressiva o Egito, por 23-16.
 
 A Dinamarca, vice-campeã mundial e europeia, derrotou a Islândia, por 30-25, e a Polónia
surpreendeu a Suécia, por 24-20.
 
 Para os quartos de final há um jogo grande na agenda, com a Espanha a defrontar a Dinamarca,
numa reedição da última final. Croácia-Polónia, Alemanha-Catar e França-Eslovénia são os outros três
jogos.
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A22Modalidades - Andebol - Mundial andebol: Espanha-Dinamarca nos quartos de final |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=125291dc

 
O quadro dos quartos de final do Campeonato do Mundo de andebol, a decorrer no Qatar, ficou esta
segunda-feira definido, com os apuramentos de França, Alemanha, Polónia e Dinamarca. No domingo,
já se tinham qualificado a Espanha, campeã mundial em título, Croácia, Eslovénia e Qatar, a única
seleção não europeia ainda em prova graças a uma equipa formada por vários jogadores de primeiro
plano mundial naturalizados. A França, atual campeã olímpica e da Europa, arrasou a Argentina (33-
20), enquanto a Alemanha também derrotou o Egito (23-16). A Dinamarca, vice-campeã mundial e
europeia, bateu a Islândia (30-25), e a Polónia surpreendeu a Suécia (24-20). Para os quartos de final
há um jogo grande, com a Espanha a defrontar a Dinamarca, numa reedição da última final. Croácia-
Polónia, Alemanha-Qatar e França-Eslovénia são os outros jogos.
 
 há 5 minutos
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A23França e Dinamarca também apuradas para os "quartos" do Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-01-2015

Meio: Público Online
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Andebol Outras Modalidades O quadro dos quartos-de-final do Mundial 2015 de andebol, a decorrer no
Qatar, ficou nesta segunda-feira definido, com os apuramentos de França, Alemanha, Polónia e
Dinamarca. No domingo, já se tinham apurado a Espanha, campeã mundial em título, Croácia,
Eslovénia e Qatar, que passa a ser a única selecção não europeia ainda na corrida ao título, graças a
uma selecção formada por vários jogadores, de primeiro plano mundial, naturalizados. A França,
actual campeã olímpica e da Europa, arrasou a Argentina, por 33-20, enquanto a Alemanha também
derrotou por margem expressiva o Egipto, por 23-16. A Dinamarca, vice-campeã mundial e europeia,
derrotou a Islândia, por 30-25, e a Polónia surpreendeu a Suécia, por 24-20. Para os quartos-de-final
há um jogo grande na agenda, com a Espanha a defrontar a Dinamarca, numa reedição da última
final. Croácia-Polónia, Alemanha-Qatar e França-Eslovénia são os outros três jogos. Em jogos de
classificação, para os lugares 17 a 20, a República Checa venceu a Rússia, por 32-30, e a Bielorússia a
Bósnia-Herzegovina, por 37-29. Para os lugares 21 a 24, o Irão ganhou ao Chile por 32-31 e a Arábia
Saudita à Argélia, por 27-25.
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A24Polónia afasta Suécia nos oitavos-de-final
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Andebol Outras Modalidades A Suécia já não poderá aumentar para 12 as presenças no pódio do
Campeonato do Mundo de Andebol. A selecção recordista de títulos (quatro, tantos como a França)
ficou pelo caminho, ao ser derrotada pela Polónia, por 24-20, nos oitavos-de-final. No jogo disputado
em Doha, Qatar, os polacos entraram na segunda metade a perder por um golo, mas depois de um
período de equílibrio no marcador passaram para a frente graças aos golos dos irmãos Michal (5) e
Bartosz Jurecki (5). A Polónia vai agora defrontar a Croácia nos quartos-de-final, fase para a qual
também se qualificou a Alemanha, que superou o Egipto (23-16) ajudado pelas 20 defesas em 36
remates de Carsten Lichtlein. Os alemães marcaram encontro nos quartos-de-final com o anfitrião
Qatar.
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A25Minis salvaram a "honra do convento" no andebol
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Minis salvaram a "honra do convento" no andebol Detalhes Visitas: 39 Apenas uma vitória em cinco
jogos marcou o último conjunto de jogos realizados pelos escalões jovens do Póvoa Andebol. Os minis
salvaram a honra do clube ao derrotarem o Azurara por 17x6, os infantis perderam à tangente
(23x24) com o Carvalhos, os iniciados foram goleados (42x 23) pelo Porto, os juvenis perderam
(30x26) no reduto do CPN e os juniores foram derrotados (19x 26 pelo Académico.
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A26França e Dinamarca apuradas para os quartos de final
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Francês Nikola Karabatic em ação contra a Suécia
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O quadro dos quartos de final do Mundial 2015 de andebol, a decorrer no Qatar, ficou hoje definido,
com os apuramentos de França, Alemanha, Polónia e Dinamarca.
 
 No domingo, já se tinham apurado a Espanha, campeã mundial em título, Croácia, Eslovénia e Qatar,
que passa a ser a única seleção não europeia ainda na corrida ao título, graças a uma seleção formada
por vários jogadores, de primeiro plano mundial, naturalizados.
 
 A França, atual campeã olímpica e da Europa, `arrasou' a Argentina, por 33-20, enquanto que a
Alemanha também derrotou por margem expressiva o Egito, por 23-16.
 
 A Dinamarca, vice-campeã mundial e europeia, derrotou a Islândia, por 30-25, e a Polónia
surpreendeu a Suécia, por 24-20.
 
 Para os quartos de final há um jogo grande na agenda, com a Espanha a defrontar a Dinamarca,
numa reedição da última final. Croácia-Polónia, Alemanha-Qatar e França-Eslovénia são os outros três
jogos.
 
 Em jogos de classificação, para os lugares 17 a 20, a República Checa venceu a Rússia, por 32-30, e
a Bielorússia a Bósnia-Herzegovina, por 37-29.
 
 Para os lugares 21 a 24, o Irão ganhou ao Chile por 32-31 e a Arábia Saudita à Argélia, por 27-25.
 
 26-01-2015 20:19Polónia, Dinamarca, Croácia, Eslovénia e Qatar são as outras equipas nos 'quartos'.
 
 

Página 26



A27Campeonato Fidelidade Andebol 1- SL Benfica confirma favoritismo frente ao Sporting
da Horta
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No passado dia 24 de janeiro o Sporting da Horta (SCH) recebeu no Faial o SL Benfica e saiu
derrotado por 25-27. As águias dominaram o jogo desde o início, chegando ao intervalo com uma
diferença de quatro golos (12-16). A vantagem foi-se dilatando e atingiu o diferencial máximo a
quinze minutos do fim, altura do jogo em que os faialenses deixaram o Benfica fugir e chegar
facilmente ao 17-23. Os últimos minutos da partida foram de luta e tentativa de recuperação por parte
do SCH, que reduziu a desvantagem do marcador para dois golos, mas sem conseguir mais do que um
25-27 no final do jogo. Em outros jogos da 17ª jornada o Santo Tirso foi ao arquipélago da Madeira
demonstrar os poucos argumentos que possui para o que resta da época, saindo do jogo com o
Madeira SAD com uma derrota por 32-24.O Xico Andebol, último da tabela, foi a casa do ABC/UMinho
e apesar da luta que deu no início do jogo saiu de Braga com uma derrota por 33-28. Os azuis de
Lisboa receberam no Pavilhão Acácio Rosa o Passos Manuel e impuseram-se no final do jogo por 28-
26. Por sua vez o primeiro da classificação, o FC Porto, foi ao reduto do Maia-ISMAI vencer sem
grande dificuldade por 22-28. Por fim, o Sporting Club de Portugal (SCP) foi a casa do Água
Santas/Milaneza vencer categoricamente por um expressivo 33-23. Com as vitórias fora dos quatro
primeiros classificados a distância pontual tornou-se apenas matematicamente possível de reduzir,
estando, numa situação normal, garantidos à priori no grupo dos seis primeiros. A faltar cinco jogos
para o fim da fase regular do campeonato o FC Porto é primeiro com 49 pontos, mais três do que o
ABC/Uminho que segue segundo, e mais quatro do que o SCP que soma 45 pontos e é terceiro. O SL
Benfica, quarto com 44 pontos, é quem fecha o grupo dos claramente destacados na liderança da
tabela, havendo um fosso de nove pontos para o quinto - o Madeira SAD - que conta 35 pontos. Com
33 pontos o Águas Santas/Milaneza é sexto, os mesmo pontos que o SCH (7º) mas com um jogo a
menos do que os faialenses. O Passos Manuel segue com 31 pontos e no oitavo posto, com 30 pontos
é nono o Delta/Belenses. No grupo dos últimos o Maia-ISMAI tem 27 pontos e é 10º, Santo Tirso
totaliza 21 pontos e o Xico Andebol continua no último lugar, com 18 pontos e sem uma única vitória
no campeonato Fidelidade Andebol 1 desta época. O próximo jogo do SCH é no Pavilhão da Horta, dia
31 de janeiro pelas 21 horas, partida da 19ª jornada em que vão ser visitados pelo Delta/Belenenses,
e são obrigados a vencer se querem fazer parte do grupo dos seis primeiros que vai definir qual será o
campeões de andebol masculino português. Entretanto vai-se jogar a 18ª jornada, que o SCH jogou
antecipadamente frente ao Passos Manuel e venceu por 27-28, com o Santo Tirso a receber no dia 28
o Delta/Belenenses. O FC Porto vai quer assegurar o primeiro posto no Dragão Caixa frente ao
Madeira SAD e o Xico Andebol receberá o Maia/ISMAI procurando a sua primeira vitória, que já tarda,
no campeonato. Nos restantes jogos os históricos de lisboa jogam em casa no caso do SCP frente ao
ABC/UMinho e no caso do SL Benfica contra o Água Santas/Milaneza, no Pavilhão da Luz.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Em dérbi minhoto que já encheu
pavilhões, ABC/UMinho e Xico
Andebol defrontaram-se, ontem,
num desolador Pavilhão Flávio
Sá Leite, em jogo da 17.ª jorna-
da do Campeonato Nacional de
Andebol da I Divisão.

Um jogo destes merecia mais
atenção do público e umas ban-
cadas mais compostas, até por-
que acabou por ser uma boa par-
tida de andebol, equilibrada e
que terminou com o triunfo dos
academistas por 33-28.

Esperava-se que desde o início

da partida o ABC/UMinho se

impusesse perante um adversá-

rio e menor valia, mas o que é

verdade é que toda a primeira

parte do encontro decorreu de

forma equilibrada e, apesar dos

academistas se manterem prati-

camente sempre na frente do

marcador, nunca conseguiram

construir uma vantagem supe-

rior a um golo.

O Xico Andebol, por sua vez,

mostrava grande atitude em bus-

ca do melhor resultado possível

e ia mantendo o jogo equilibra-

do, não permitindo também

grandes veleidades aos braca-

renses. E aos 18 minutos da par-

tida conseguiram mesmo dar a

volta a ao marcador e passar pa-

ra a frente do jogo (7-8), uma

vantagem mantida, no entanto,

por escassos minutos já que,

pouco depois, o ABC/UMinho

voltou a conseguir passar nova-

mente para a frente do marcador,

onde se manteve até ao final da

primeira parte, com o resultado a

fixar-se no 15-13.

No segundo tempo, os acade-

mistas entraram mais fortes e

determinados a aumentar a van-

tagem no marcador, construindo

um resultado com diferença de

sete golos (24-17) e com Carlos

Resende a colocar em campo al-

guns dos habituais titulares da

equipa como Fábio Vidrago e

David Tavares nas pontas.

Apesar dessa forte entrada aca-

demista, o Xico Andebol voltou

a responder muito bem, conse-

guindo diminuir essa desvanta-

gem, mas pouco, apoiando-se

também em algumas falhas do

ABC no que diz respeito ao ata-

que. Os academistas continua-

vam na liderança sempre com

quatro ou cinco golos de dife-

rença, que foram mantendo até

ao final, com o resultado a fixar-

-se no 33-28.

Dérbi equilibrado com vitória academista
ABC/UMINHO DERROTOU, ontem, o Xico Andebol num dérbi muito equilibrado e que merecia mais público nas bancadas. Acade-
mistas, mais fortes, aproveitaram para algumas mudanças na equipa e conquistaram triunfo por 33-28.

ROSA SANTOS

Hugo Rocha esteve em bom plano, ontem, na equipa do ABC/UMinho, quer a nível defensivo, quer ofensivo

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Gostei do resultado
mais do que da exibição”
“Gostei do resultado. Da exibição
não tanto. Estivemos algo trapa-
lhões, por vezes algo inquietos sem
motivo aparente. Obviamente que
o resultado era o mais importante,
atendendo a que estamos numa fa-
se muito preenchida em termos de
volume de jogos, de maneira a que
cumprimos dois objectivos que
eram ganhar e ter uma racionalida-
de na utilização de jogadores. O va-
lor teórico muitas vezes é algo que
fica no papel e se nós no campo não
colocarmos aquilo que são todos os
nossos recursos, essa vantagem
teórica deixa de existir.”

Marco Guimarães
(tr. Xico Andebol)
“Conseguimos manter o
jogo sempre equilibrado”
“Jogámos contra uma boa equipa,
mas claro que nunca podemos estar
satisfeitos quando perdemos. De
qualquer forma, o jogo foi sempre
equilibrado, conseguimos manter
uma boa dinâmica, conseguimos,
acima de tudo, com o nosso traba-
lho interno corrigir algumas ques-
tões em fases de jogo em que está-
vamos a ter muitas dificuldades e
hoje [ontem] já saíram com mais
alguma fluidez. Nota-se que existe
uma intensidade diferente no jogo
do ABC e uma qualidade individual
diferente. De qualquer forma, hou-
ve uma melhoria considerável.”

§cabinas

ABC/UMINHO 33
Bruno Dias (GR), Diogo Branquinho (7),

João Pinto (4), Carlos Martins (4), Nuno

Rebelo (2), Gabriel Teca (1) e Pedro Seabra

(6). Jogaram ainda Hugo Rocha (3), Ri-

cardo Pesqueira (1), Nuno Grilo (1), Ema-

nuel Ribeiro (GR), João Gonçalves (1), Fá-

bio Vidrago e David Tavares (3).

Treinador: Carlos Resende.

XICO ANDEBOL 28
Carlos Oliveira (GR), Antonije Pavic (3), João

Santos (3), Pedro Correia (6), Mário Peixo-

to (6), Rui Oliveira (1) e Luís Sarmento (2).

Jogaram ainda Manuel Sousa (2), Alexan-

dre Roque (2), Humberto Ferreira (GR),

Pedro Carvalho (GR), Gustavo Castro (2) e

João Macedo (1).

Treinador: Marco Guimarães.

Árbitros Mário Coutinho e David Silva.

Intervalo: 15-13.

Jogos da 17.ª jornada do
Campeonato Nacional de
andebol da I Divisão:
Madeira SAD-St. Tirso, 32-23
ABC/UMinho-Xico, 33-28
ISMAI - FC Porto, 22-28
Ág. Santos-Sporting, 23-33

+ resultados
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Exibição descolorida dos academistas 
frente ao lanterna vermelha

No final da partida, o treinador do ABC/UMinho,disse 
que gostou mais do resultado do que a exibição.
«Gostei do resultado, da exibição nem tanto. Estivemos 
trapalhões, por vezes inquietos sem motivo, mas o resultado 
era o mais importante atendendo que estamos numa fase 
do campeonato com muitos jogos. Por isso cumprimos 
dois objetivos que era ganhar e ter uma racionalidade na 
utilização e jogadores. Ganhámos pelos mesmos números 
que vencemos o FC Porto. A mais-valia e o valor teórico 
é algo quer fica no papel se no campo não colocarmos 
todos os nossos recursos. Vamos jogar a Lisboa, na quarta-
-feira, depois recebemos o Benfica e vamos novamente a 
Lisboa», disse.

Marco Guimarães: 
«Melhorámos em relação ao último jogo»

«Jogámos contra uma boa equipa, mas nunca po-
demos estar satisfeitos quando perdemos.

O jogo foi sempre equilibrado, conseguimos manter 
uma boa dinâmica, no nosso trabalho interno corrigimos 
algumas questões em que estávamos a ter dificuldades 
e hoje (ontem) já sairam com alguma fluidez.

Tendo em conta o nosso objetivo e o jogo anterior 
com o Águas Santas tivemos uma melhoria considerável, 
mas ainda não chegou para a vitória.

Temos de continuar a trabalhar», rematou.

«Gostei do resultado, da exibição nem tanto»

João Pinto prepara-se para marcar um dos quatro golos que apontou ao Xico Andebol 

ABC/UMINHO VENCEU XICO ANDEBOL ANTES DA DESLOCAÇÃO AO SPORTING 

CARLOS RESENDE, TREINADOR DO ABC/UMINHO 

ANTÓNO VALDEMAR

O ABC/UMinho venceu 
o Xico Andebol (33-28)an-
tes de uma série de jogos 
mais complicados com o 
Sporting, fora, e Benfica, 
em casa. Os academistas 
não realizaram uma boa 
exibição perante o “lanter-
na vermelha” do campeo-
nato, mas cumpriram com 
o objetivo que era ganhar 
e o jogo ainda deu para o 
técnico, Carlos Resende, 

PRÓXIMA JORNADA

Santo Tirso - Belenenses

FC Porto - Madeira SAD

Xico Andebol - Maia/ISMAI

Benfica - Águas Santas

Passos Manuel - Sp. Horta

Sporting - ABC

17.ª JORNADA  

Madeira SAD 32 - 24 Santo Tirso

Belenenses 27 - 25 Passos Manuel

Sp. Horta - Benfica

ABC 33 - 28 Xico Andebol

Maia/ISMAI 22 - 28 FC Porto

Águas Santas 23 - 33 Sporting

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 17 16 0 1 519 : 396 123 49

2 ABC 17 14 1 2 543 : 436 107 46

3 Sporting 17 13 2 2 539 : 436 103 45

4 Benfica 16 12 1 3 491 : 402 89 41

5 Madeira 17 7 4 6 434 : 437 -3 35

6 Águas Santas 17 7 2 8 461 : 441 20 33

7 Belenenses 17 6 1 10 424 : 480 -56 30

8 Passos Manuel 17 6 1 10 482 : 512 -30 30

9 Sp. Horta 16 6 1 9 437 : 464 -27 29

10 Maia 17 4 2 11 427 : 485 -58 27

11 Santo Tirso 17 2 0 15 413 : 564 -151 21

12 Xico Andebol 17 0 1 16 414 : 531 -117 18

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

dar mais minutos a algu-
ms jogadores menos utili-
zados até ao momento no 
campeonato.

Quem esperava um do-
mínio avassalor do ABC 
enganou-se. No entanto, 
a equipa da casa também 
nunca colocou em risco a  
vitória, pois teve sempre a 
marcha do marcador con-
trolada, mesmo quando o 
Xico conseguiu, pela pri-
meira e única vez, ter van-
tagem no jogo, à passa-
gem dos 18 minutos (7-8).
Porém, ainda antes do des-
canso os academistas vol-
taram a ficar por cima do 
marcador.

Diogo Branquinho e Pe-
dro Seara estiveram em 
evidência neste período 
ao marcaram a maioria 
dos golos da sua equipa.
O intervalo chegou com 
dois golos de diferença 
para os donos da casa. 

ABC melhora
no segundo tempo

No arranque da segunda 
etapa, a equipa de Carlos 
Resende, entrou com ou-
tra disposição e acelerou 
na tentativa de dispar o 
marcador para não ter de 
passar por alguns dissabo-
res na parte final do jogo. 
E a verdade é que conse-

guiu chegar à diferença de 
sete golos (24-17), aprovei-
tando bem alguns contra-
-ataques que são uma das 
armas mais fortes desta 
equipa.

 O resultado parecia que 
finalmente iria disparar 
para números mais condi-
zentes com a diferença na 
tabela classificativa, que é 
de 28 pontos. Porém, os 
amarelos, que ontem ves-
tiram de preto, voltaram a 
cometer alguns erros que já 
tínhamos assistido no de-
correr da primeira fase da 
partida e não conseguiram 
dilatar mais o marcador.

Xico recupera
Os vimaranenses apro-

veitaram para crescer mais 
e encurtar de novo a dis-
tância no marcador, numa 
tentativa de relançarem 
o jogo e até quem sabe 
provocarem uma surpre-
sa na visita ao Sá Leite. 
Todavia, a diferença de va-
lores entre as duas equi-
pas é muito grande e os 
academistas mesmo sem 
deslumbrarem, nem se es-
forçarem muito, venceram 
com relativa facilidade e 
sem provocarem calafrios 
aos adeptos que estavam 
a assistir ao jogo.

ANTÓNIO SILVA

Um triunfo que permi-
te  ao ABC manter os três  
pontos de distância para 
o comandante FC Porto 
que venceu o Maia, an-
tes da deslocação à nave 
de Alvalade, na quarta-fei-
ra, para defrontar a equi-
pa leonina. Na ronda se-
guinte a equipa braca-

rense joga com o Benfi-
ca diante do seu público 
e depois viaja novamen-
te até à capital para jo-
gar com o Passos Manuel.
Três jogo importantes para 
saber se o ABC vai conti-
nuar a lutar pelos primeios 
lugares nesta primeira fase 
do campeonato.

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Mário Coutinho e David Silva

ABC/UM    33
Bruno Dias; Diogo Branquinho (7), 
João Pinto (4), Carlos Martins (4), Nu-
no Rebelo (2), Gabriel Teka (1) e Pedro 
Seabra (6); Hugo Rocha (3), Ricardo 
Pisqueiro (1), Nuno Grilo (1); Emanuel 
Ribeiro (GR), João Gonçalves (1), Fábio 
Antunes e David Tavares (3).

Treinador: Carlos Resende

Xico Andebol 28
Carlos Oliveira; Antonije Pavic (3), João 
Santos (3), Pedro Correia (6), Mário Pei-
xoto (6), Rui Oliveira (1) e Luís Sarmento 
(2); Manuel Sousa (2) Alexandre Roque 
(2), Humberto Ferreira (GR); Pedro Car-
valho (GR), Gustavo Castro (2) eJoão 
Macedo (1).

Treinador: Marco Guimarães

Ao intervalo: 15-13
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FUTEBOL
• I Liga, 18.ª jornada: Marítimo-FC
Porto, às 18:00 nos Barreiros
(SportTV1), com arbitragem de
João capela (Lisboa).
• I Liga, 18.ª jornada: Moreirense-
Nacional, às 16:00 em Moreira de
Cónegos, com arbitragem de Vasco
Santos (Porto).
• II Liga, 24.ª jornada: Marítimo B-
Aves, às 11:00 em Machico, com
arbitragem de Jorge Tavares

(Aveiro).
• II Liga, 24.ª jornada: União da Ma-
deira-Beira Mar, às 15:00 na Ri-
beira Brava, com arbitragem de
Olegário Benquerença (Leiria).
• I Liga, 18.ª jornada, outros jogos:
Sporting-Académica (16:00
SportTV1); Setúbal-Rio Ave (16:00);
Belenenses-Penafiel (16:00); Esto-
ril-Arouca (17:00); Boavista-Braga
(20:15 SportTV1).
• II Liga, 24.ª jornada, outros jogos:

Trofense - Benfica B (11:15
SportTV1); Sporting B - Farense
(14:00 Sporting TV); Covilhã - Por-
timonense (15:00); Académico de
Viseu - Desportivo de Chaves
(15:00); Braga B -Tondela (15:00);
Feirense - Guimarães B (15:00);
Leixões - Olhanense (15:00); Orien-
tal - Santa Clara (15:00); Atlético -
Freamunde (15:00), este com arbi-
tragem a cargo do madeirense
Marco Ferreira.

• Fase intermédia do campeonato
nacional de juvenis, 1.ª jornada da
fase intermédia: Nacional - Palmei-
ras FC, às 11:00 no Cristiano Ro-
naldo Campus Futebol, na
Choupana.
• Taça da Madeira, 2.ª eliminatória:
Choupana-Santacruzense, às
16:30 no Cristiano Ronaldo Cam-
pus Futebol, na Choupana.
ANDEBOL
• II Divisão Masculina, 14.ª jornada

(jogo em atraso): FC Porto B-Marí-
timo, às 17:00 em Vila Nova de
Gaia.
HÓQUEI EM PATINS
• III Divisão, 15.ª jornada: Cas-
trense-Marítimo, às 17:00 em Cas-
tro Verde.
BASQUETEBOL
• "Nacional de Cadeira de Rodas":
APD Sintra-CD Especiais, às 14:30,
no Pavilhão Municipal de Serra das
Minas, em Sintra.A

G
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A
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O Madeira SAD venceu na
tarde de ontem, no Pavilhão do
Funchal o Santo Tirso por 32-14,
em partida a contar para a 17.ª
jornada da fase regular do Cam-
peonato Fidelidade Andebol 1:
Numa partida quase sempre
equilibrada, os madeirenses ti-
veram em Hugo Lima e em Sér-
gio Rola os seus melhores mar-
cadores, já que ambos os
jogadores marcaram 14 dos 32
golos com que a equipa madei-
rense bateu o adversário de on-
tem à tarde. Ao intervalo, o re-

sultado cifrava-se num empate a
15 golos, um resultado de certa
forma surpreendente, tendo em
conta a diferença de valores en-
tre os dois conjuntos, e aqui, Da-
niel Costa acabou por fazer toda
a diferença para o Santo Tirso,
tendo em conta os 9 golos con-
vertidos. A diferença de poten-
cial acabou por ser esbatida na
segunda parte com os madei-
renses a assumirem em defini-
tivo o jogo e a conseguirem, no
final uma preciosa vantagem de
oito golos e fixando o resultado
final em 32 para a equipa madei-
rense e 24 para a formação que
viajou de Santo Tirso.

APESAR DA VITÓRIA DE
ONTEM DO MADEIRA SAD, HÁ
QUATRO EQUIPAS QUE SE
PREPARAM PARA OCUPAR OS
QUATRO PRIMEIROS LUGARES
DA TABELA CLASSIFICATIVA.
SÃO ELAS O FC PORTO, ABC /
UMINHO, SPORTING CP E
AINDA O SL BENFICA, JÁ QUE
A DIFERENÇA PONTUAL PARA
OS QUINTO E SEXTO (MA-
DEIRA SAD E ÁGUAS SANTAS
MILANEZA) É SIGNIFICATIVA.

Décio Ferreira
decioferreira@jornaldamadeira.pt
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Madeira SAD conseguiu uma preciosa vitória diante do Santo Tirso.

Madeira SAD vitorioso
diante do Santo Tirso
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Madeira SAD
favorito frente
ao Santo Tirso
A equipa do Madeira SAD recebe
hoje, pelas 17 horas, o Santo
Tirso, num jogo da 17.ª jornada
do Campeonato Andebol 1. Uma
partida onde a equipa de Paulo
Fidalgo é amplamente favorita e
está obrigada a vencer para
manter a 5.ª posição (32 pts). O
Santo Tirso é penúltimo, com 20
pontos.  
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Sport TV2 - Síntese

 	Duração: 00:02:05

 	OCS: Sport TV2 - Síntese

 
ID: 57669305

 
22-01-2015 02:12

Mundial de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=c4e828fa

 
Mundial de Andebol:
 
- vitória da Dinamarca.
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ANDEBOL
EQUIPA JÚNIOR DA ACV
VENCE EM ERMESINDE

A equipa júnior da AC Vermoim deslocou-se a Ermesinde, onde venceu o C.D. Palmilheira
por 17-20, com cinco golos de Jéssica Dias e de Daniela Faria.
As iniciadas receberam e venceram a formação felgueirense do CA Barrosas por 19-16,
com Rodrigues Raquel a marcar oito golos e Lara Gonçalves sete.
Já os masculinos infantis defrontaram a equipa do escalão superior de Godim (Peso da
Régua), com resultado de 13-28, numa tarde desinspirada da equipa de Vermoim, que
ainda assim se mantém em igualdade pontual com o adversário.
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ANDEBOL
DIDÁXIS VENCE

TODOS OS JOGOS

No Campeonato Escolar de
Braga, a Didáxis demons-
trou a sua superioridade ao
vencer a Escola Secundária
de Alfena (Valongo) por 24-
0 e a Escola Secundária
Carlos Amarante (Braga)
por 27-11.
Estes dois desafios foram
aproveitados pela equipa
técnica da escola para rodar
as jogadoras menos utili-
zadas.

No desporto federado, as
seniores venceram, por 41-
31, as Lusitanas de Santa
Cruz do Bispo. Foi um jogo
muito disputado e jogado
a grande velocidade. Ao
intervalo, as equipas es-
tavam empatadas a 18 go-
los mas na segunda parte
a Didáxis impôs um ritmo
muito forte e acabou por
vencer por 41-31. Diana
Oliveira esteve imparável

no jogo, com 20 golos mar-
cados, apesar de ter sido
alvo de marcação individual
durante uma boa parte do
jogo. Mas, a atleta de-
monstra uma maturidade
acima da média para uma
jovem de 16 anos.
Foi um jogo onde todas as
atletas estiveram muito
bem, tanto a defender co-
mo a atacar, revelando um
crescimento assinalável

nesta primeira participação
no escalão sénior.
Em iniciadas, a Didáxis ven-
ceu em Fafe por 14-10,
após ter terminado a pri-
meira parte a perder por
dois golos. A capacidade
concretizadora da jovem
atleta Andreia Gonçalves foi
importante pois acabou por
marcar metade dos golos
da sua equipa.
As juvenis receberem o A.
C. Caminha e venceram
confortavelmente por 32-
15, uma vitória que se de-
senhou cedo. Ao fim dos
primeiros 12 minutos de
jogo já a Didáxis vencia por
10 golos de diferença. Fran-
cisca Araújo e Diana Olivei-
ra foram as melhores mar-
cadoras com 6 golos cada.
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RESULTADOS 
Râguebi:
Seniores/Honra – RC Montemor-Cascais Rugby, 11-60.
Sub-18 A – GD Direito-Dramático de Cascais, 11-11; Académica de Coim-
bra-Saint Julians, 51-0.
Sub-18 B – São Miguel-Dramático de Cascais, 33-10.
Sub-16 A – GD Direito-Dramático de Cascais, 27-10.
Sub-16 B – São Miguel-Dramático de Cascais, 17-12.

Andebol:
Seniores Masculinos/Taça de Portugal – GM 1.º de Dezembro-GC Santo 
Tirso, 29-32. III Divisão – GD Runa-CF Sassoeiros, 25-45; Salvaterra de Ma-
gos-GM 1.º de Dezembro, 23-28.
Seniores Femininos/II Divisão – SIM Porto Salvo-Associação Assomada, 
24-32.

Voleibol:
Seniores Masculinos/II Divisão – CV Oeiras-CD Fiães, 3-0; CS Marítimo
-CN Ginástica, 3-2.
Seniores Femininos/II Divisão – Escola Pedro Eanes Lobato-CN Ginásti-
ca, 3-1.

Polo Aquático:
Seniores/II Divisão – Portinado-Dramático de Cascais, 20-15.
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Juniores e juvenis do AAC derrotados

Juvenis do Pateira 
adiantaram jogo

OS JUNIORES mas-
culinos do AAC recebe-
ram e perderam (21-34) 
com o Estarreja, para o 
campeonato nacional da 
2ª divisão. Alinharam e 
marcaram: Jorge Pires (4), 
Alexandre fernandes (3), 
Nuno Marques, José Santos 
(3), Gabriel Oliveira, Jorge 
Ferreira, José Lima, Bernar-
do Pires, Luis Almeida (7), 
João Sousa (4), Quenede 
Pires e Bruno Prazeres. 

Treinador: Bruno Olivei-
ra. A equipa aguedense 
só tem derrotas na fase 
de apuramento, jogando 
sábado (16h) em Espinho.

Em juvenis masculinos, o 
AAC perdeu (24-35) com o 
CAIC, em Cernache, para 
o nacional da 2ª divisão, 
tendo alinhado e marcado: 
Rafael Silva (1), Jorge Pires 
(9), Gonçalo Matos, José 
Santos (6), Gabriel Olivei-
ra (3), Valdemar Valente 
(1), José Batista (1), Jorge 
Ferreira, José Lima (1), 
Duarte Fernandes, Ricardo 

Gomes, Bruno Correia e 
Bruno Prazeres (2). Trei-
nadores: Iolanda Sousa e 
Bruno Oliveira. 

O Pateira adiou o jogo 
com o Vacariça para dia 
31 de janeiro, às 21h, no 
pavilhão municipal da 
Pampilhosa.

Classi� cação: 1º Vacariça 
(31p – 12j); 2º Avanca (29 
– 12); 3º Nelas (28 – 13); 4º 
CAIC (27 – 11); 5º AAC (23 
– 12); 6º Pateira (22 – 11); 
7º SP Oleiros (18 – 10); 8º 
Ílhavo (15 – 12); 9º Feirense 
B (14 – 11).
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CPVV vence e LAAC perde 
para o nacional de iniciadas

 
Valonguenses e aguadenses estão longe dos 
primeiros lugares 

A CPVV venceu a equi-
pa B da Académica de Es-
pinho, por 25-24, para o 
campeonato nacional de 
iniciados femininos, ten-
do alinhado e marcado: 
Nanci Lopes, Ana Saraiva, 
Juliana Arede (4), Etelvina 
Santos (1), Ana Gonçal-
ves, Maria Figueiredo 
(4), Ana Saraiva, maria-
na Morais (8), Catarina 
Pires (1), Juliana Marques 
(6) e Verónica Nelson (1). 

Treinador: Diogo Santos. 
Domingo (15h) recebem 
a Sanjoanense.

A LAAC perdeu com a 
Académica de Espinho, nes-
ta cidade, por 17-36, para a 
mesma prova. Daniel Car-
doso e Jorge Mesquita utili-
zaram as jogadoras: Beatriz 
Almeida, Nicole Rodrigues, 
Ana Jesus, Mafalda Mota, 
Inês Silva, Beatriz Parreira, 
Inês Mesquita, Maria Luís, 
Alexandra Ribeiro, Tatiana 

Figueiredo e Gabriela Silva. 
Domingo (17h) recebem 
o Pateira, jogo que servi-
rá para a entrega da taça 
de 6º lugar conquistada 
no torneio internacional 
Kakygaia. 

Classi� cação: 1º Ala-
varium (43p/15j); 2º San-
joanense (42 – 14); 3º Ac 
Espinho A (39 – 15); 4º 
CPVV (35 – 15); 5º LAAC 
(32 – 16); 6º Vacariça (27 – 
15); 7º Salreu (21 – 13); 8º 
Pateira (17 – 13); 9º Canelas 
(17 – 15); 10º Ac. Espinho 
B (15 – 13).

Andebol
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