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7 ANDEBOL: GRUPO B DA FASE FINAL DO “NACIONAL” DA I DIVISÃO MASCULINA

Madeira SAD derrotado pelo Belenenses
Em partida da 3.ª jornada da "poule"

de manutenção do "nacional" de an-
debol masculino, o Madeira SAD per-
deu ontem, na recepção ao Belenen-
ses, por 30-29, depois de ter atingido o
intervalo com um tento de vantagem:
14-13. Gonçalo Vieira (9), Diogo Go-
mes (6), João Mendes (5), Luís Marques
(4), André Correia (3) e Leandro Nunes
(2) concretizaram pela SAD. Nos ou-
tros desafios da ronda, o Fafe "cilin-
drou" (36-18) o Camões e o Xico An-
debol ganhou (31-27) ao Avanca.
O Madeira SAD lidera este Grupo B

da fase final, com 27 pontos acumula-
dos, tendo, nos três jogos realizados,
conquistado uma vitória e perdido
duas vezes, num percurso inverso ao
seu adversário de ontem que ganhou
dois jogos e perdeu um. Os "azuis" so-
mam 26 pontos e estão no segundo
posto. De qualquer forma, não parece
existir hipótese da equipa insular ser
“absorvida” para luta da permanênciaq,
dada a boa diferença pontual para o
resto da concorrência: Xico Andebol,
Fafe e Avanca (23) e Camões (17). 1

David SprangerMadeirenses “viraram” em vantagem mas perderam na 2.ª parte

JM
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A selecção portuguesa de andebol
feminino de sub-17, que já tinha garan-
tido o apuramento para o Campeonato
da Europa da categoria, venceu ontem
o Grupo 6 de qualificação, ao derrotar
a Hungria por 32-26, conseguindo o
pleno, com três triunfos. 
Em Szigetszetmiklos, na Hungria, as

madeirenses Nádia Nunes, Jessica Fer-
reira e Catarina Fernandes foram utili-
zadas, num grupo onde Patrícia Rodri-
gues, que já alinhou na seleção
principal feminina, e Sandra Santiago
foram as melhores marcadoras da
equipa das “quinas”, com 15 e 10 golos,

respectivamente, num encontro equi-
librado ao intervalo (14-14).
Com este triunfo, frente à também

qualificada Hungria, a seleção coman-
dada por Sandra Fernandes conclui a
“poule” com seis pontos, mais dois do
que a formação húngara, enquanto a Li-
tuânia, que ontem venceu a Macedónia
por 33-29, ascendeu ao terceiro lugar,
deixando o conjunto balcânico no úl-
timo posto, sem qualquer ponto.
A fase final do Europeu vai ser dispu-

tada nas cidades polacas de Gdansk e
Gdyni, entre 15 e 25 de Agosto. 1

David Spranger /Lusa

Em Szigetszetmiklos a festa foi portuguesa com a selecção a somar à qualificação à fase final o triunfo no grupo

7 ANDEBOL: SELECÇÃO FEMININA SUB’17 VENCE O GRUPO DE QUALIFICAÇÃO

«Este grupo encara
todos os jogos, os mais
importantes e os
menos importantes,
com a mesma serie-
dade e para vencer. O
nosso primeiro objec-
tivo era a qualificação
e o segundo objectivo,
ficar em primeiro lugar.
Conseguimos os dois,
por isso todos estão de
parabéns».

Sandra Fernandes

Sotaque madeirense
no pleno português

Portugal, com três madeirenses incluídas, es-
tava já qualificado mas ontem venceu o grupo.

DR
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ANDEBOL

> Guarda-redes do Benfica, Vicente Alamo, defendeu 17 remates e foi uma das figuras do jogo.

I DIVISÃOABC/UMINHO SOFRE TERCEIRA DERROTA NO GRUPO A

Meia força não chegou
O ABC/UMinho sofreu a terceira derrota no Grupo A do campeonato de andebol, ao su-
cumbir no duelo diante do Benfica, apesar da boa resposta desenvolvida na primeira parte.
Ao intervalo registava-se uma igualdade (10-10), mas depois o Benfica foi mais eficaz.

lll

Este resultado explica-se
pela falta de acerto
defensivo na segunda
parte. Contra o Porto tí-
nhamos marcado 19 golos
e neste jogo marcámos 20,
mas defensivamente não
estivemos tão bem. Não
entramos bem na segunda
parte e continuamos a não
ter a consistência necessá-
ria para fazer frente a ad-
versários de grande quali-
dade. Perdemos bolas fá-
ceis no ataque o que per-
mitiu ao Benfica fazer go-
los em transições.”

Carlos Resende (trein. ABC/UMinho)

lll

“Foi um jogo muito bem
trabalhado pela parte do
Benfica, com uma réplica
assinalável do ABC
enquanto teve forças na
primeira parte. É evidente
que os argumentos são
diferentes e na segunda
parte mostrámos a nossa
superioridade e a quali-
dade do nosso jogo fez-se
evidenciar, pautando um
jogo mais sereno quando
conseguimos uma van-
tagem de cinco golos.”

Jorge Rito (trein. Benfica)

ROSA SANTOS

Pedro Seabra em destaque numa jogada de ataque do ABC/UMinho à baliza do Benfica

ABC/UMINHO 201 

Humberto Gomes, José Rolo (4), Fábio
Antunes (3), Pedro Seabra (2), Miguel
Sarmento (2), Ricardo Pesqueira (1) e
José Pedro Coelho (6). Bruno Dias, Luís
Bogas, Nuno Rebelo (1), José Ricardo
Costa, João Santos (1), Carlos Martins,
Sérgio Caniço e Virgílio Pereira.

SL BENFICA 261 

Vicente Alamo, David Tavares (6), Tiago
Pereira (2), Carlos Carneiro (7), Inácio
Carmo, Dario Andrade (4) e Álvaro
Rodrigues. Miguel Moreira, Cláudio
Pedroso (3), Nuno Grilo (2), Davor
Cutura e José Costa (2).

Árbi t ros:  J. Malhado e Flávio Carvalho
Intervalo: 10-10

> paulo machado

O Benfica, personalizado por
várias caras conhecidas dos
bracarenses, garantiu a vitória
no Pavilhão Flávio Sá Leite, der-
rubando o ABC/UMinho, fruto
da capacidade que revelou na se-
gunda parte dodesafio, quer a
defender como a atacar. E o
ABC ficou-se pelo meio termo,
com uma boa resposta a defen-
der na primeira parte, registan-

do-se uma igualdade (10-10) no
período de intervalo, com desta-
que para a acção de jogadores
como Luís Bogas e Ricardo
Pesqueira, no bloco. E ainda um
início de jogo prometedor pela
parte do guarda-redes Humberto
Gomes. 

O Benfica, sob o comando de
Jorge Rito, até entrou melhor no
desafio alcançando uma van-
tagem de quatro golos (1-5).
Mas o ABC respondeu, com en-

saios frutíferos, a surgirem pelos
pontas, onde se evidenciaram
Miguel Sarmento e Fábio An-
tunes, com o marcador a ficar
equilibrado (5-6). No plano de-
fensivo, a estratégia montada
por Caros Resende deu alguns
reusultados, com o Benfica a
passar algum tempo sem marcar.
É certo que os ‘encarnados’ es-
tiveram sempre na frente do
marcador, mas claudicaram nos
últimos instantes do primeiro

tempo, com Nuno Rebelo a
emergir e a fazer o golo do em-
pate (10-10).

No segundo tempo, a quali-
dade  individual de jogadores
como Carlos Carneiro ou Dario
Andrade sobressaiu, pesando a
ba-lança a favor do Benfica. O
ABC perdeu algumas bolas no
ataque, permitindo ao adversário
a saída rápida em contra-ataque
que resultaram no avolumar do
marcador.

R E S U LTA D O S

1. Benfica 3 3 0 0 84 60 41

2. Porto 3 3 0 0 83 73 41

3. Sporting 3 2 0 1 80 78 34

4. ABC/UMinho 3 0 0 3 62 70 28

5. Ág. Santas 2 0 0 2 48 65 27

6. Sp. Horta 2 0 0 2 48 59 25

ABC/UMinho,20; Benfica, 26

Porto, 28; Sporting, 26

Sp. Horta - Águas Santas (hoje)

J V E D M S P

Sp. Horta - ABC/UMinho

Benfica - FC Porto 

Águas Santas - Sporting

PRÓXIMA JORNADA

ANDEBOL- GRUPO A JORNADA  3

R E S U LTA D O S

1. Madeira SAD 2 1 0 1 55 53 26

2. Belenenses 2 1 0 1 66 58 23

3. Xico 3 1 0 2 78 79 23

4. Avanca 3 2 0 1 88 90 23

5. Fafe 3 2 0 1 91 79 23

6. CDE Camões 3 1 0 2 65 84 17

Xico, 31; Avanca, 27

Fafe, 36; CDE Camões, 18

Madeira SAD - Belenenses

J V E D M S P

Belenenses - CDE Camões

Madeira SAD - Xico

Avanca - Fafe

PRÓXIMA JORNADA

ANDEBOL- GRUPO B JORNADA  3
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ANDEBOL>>19

ABC/UMinho perde em casa
com o Benfica (20-26)
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“Maldita” segunda parte 

Carlos Resende estava conformado com o resultado,  
justificando-o com a superioridade do Benfica, mas 
também com as falhas defensivas. «Contra o Porto mar-
cámos 19 golos, hoje (ontem) marcamos 20. É pouco. 
Não entrámos bem na segunda parte, continuamos a 
não ter consistência necessária. No ataque produzimos 
sensivelmente o mesmo. Mas voltamos a sofrer 16 golos 
na segunda parte, o que é manifestamente muito. Na 
segunda parte, passámos a perder mais duelos individuais 
e perdemos bolas fáceis no ataque».

Jorge Rito: «na segunda parte mostrámos a 
nossa qualidade»

Por sua vez, Jorge Rito estava satisfeito com o 
resultado e destacou a qualidade do Benfica. «Foi 
um jogo muito bem trabalhado por parte do Benfi-
ca. Permitimos uma boa reação do ABC, enquanto 
teve forças na primeira parte. Mas é evidente que 
os argumentos são diferentes. Na segunda parte 
mostrámos a nossa superioridade e a qualidade do 
nosso jogo. Foi uma vitória justa».

«Faltou-nos consistência»

O ABC/UMinho reagiu bem a uma má entrada na primeira parte e pôs o público em ebulição, mas sucumbiu na segunda 

ANTÓNIO SILVA

BENFICA MOSTROU MAIS ARGUMENTOS E BANCO DO QUE O ABC/UMINHO

TÉCNICO DO ABC/UMINHO, CARLOS RESENDE

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  João Malhado e Flávio 
Carvalho

ABC/UM 20
Humberto Gomes (GR), José Rolo 
(4), Fábio Antunes (3), Pedro Seabra 
(2), Miguel Sarmento (2) e José Pedro 
Coelho (6).
Jogaram ainda , João Santos (1), Ri-
cardo Pesqueira (1), Luís Bogas e Jo-
sé Ricardo Costa, Bruno Dias (GR), 
Nuno Rebelo (1)

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 26
Vicente Álamo, Cláudio Pedroso (3), 
Tiago Pereira (2), Carlos Carneiro (7), 
Dario Andrade (4), José Costa (2) e (Nu-
no Grilo (2).
Jogaram ainda Davor Cultura, Inácio 
Carmo, David Tavares (6) e Álvaro Ro-
drigues.

Treinador: Jorge Rito

FRANCISCO DE ASSIS 

O ABC/UMinho e o SL 
Benfica proporcionaram, 
ontem à tarde, um anima-
do jogo de andebol. Se até 
ao final da primeira parte 
os bracarenses consegui-
ram forças para empatar 
a partida, a segunda par-
te foi “maldita” para os co-
mandados de Carlos Re-
sende, que perderam por 
expressivos 20-26.

Aliás, ontem, o mau iní-
cio tanto na primeira como 
na segunda parte ditou a 
derrota dos academistas.
Os bracarenses começa-
ram mal a partida, sofren-
do alguns golos sem pode-
rem responder. Aos sete 
minutos, o Benfica ven-

cia por 5-1. Com este re-
sultado, os lisboetas ador-
meceram enquanto o ABC 
acordou, incentivado um 
pouco pelo público, que 
até aí tinha estado tam-
bém adormecido. 

Assim, o ABC começou a 
marcar golos e a não per-
mitir que a baliza de Hum-
berto Gomes fosse viola-
da. E aos 18 minutos, o 
ABC tinha marcado 4 go-
los e sofrido apenas um. 
No final da segunda par-
te, quando o Benfica po-
deria ter colocado a dife-
rença em 2 golos, houve 
dois momentos marcan-
tes: o primeiro foi quan-
do Humberto Gomes impe-
diu que os lisboetas mar-
casse, fazendo o 8-10; e 

o segundo foi quando fal-
tavam uns segundos para 
o fim do primeiro tempo, 
Carlos Resende ordenou 
a entrada do “guarda-re-
des avançado”, criando um 
delequilíbrio no ataque e 
marcando o 10-10, fazen-
do explodir o público no 
Flavio Sá Leite, que a essa 
hora fervilhava.

Motivação extra 
ficou nos balneários

Com o fim da primeira 
parte eletrizante, com o 
ABC claramente por cima, 
pensava-se que ia come-
çar a segunda parte com 
garra. Puro engano, pare-
ce que a motivação extra 
dos últimos segundos da 
primeira parte ficou nos 

balneários e, à semelhan-
ça do primeiro tempo, os 
bracarenses começaram 
muito mal. 

Por sua vez, os andebo-
listas orientados por Jor-
ge Rito sentiram o peri-
go e entraram na segun-
da parte a todo o vapor, 
marcando três golos sem 
resposta. Aos 45 minutos 
o Benfica “cavou” a maior 
diferença no marcador, 
14-20. A partir daí, o Ben-
fica passou a gerir o resul-
tado com tranquilidade, 
mantendo uma boa “mar-
gem de segurança”, ven-
cendo a partida de for-
ma tranquila por 26-20. O 
banco do Benfica e o seu 
guarda-redes fizeram toda 
a diferença.

ABC/UMinho 
e Benfica propor-cionaram um agradá-vel jogo de andebol, com a vitória a sor-
rir ao Benfica
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SELEÇÃO FEMININA DE ANDEBOL SUB-17

Portugal está no Europeu 
por “esmagamento”

A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-
-17 garantiu ontem a qualificação para o Campeonato 
da Europa da categoria. Pode dizer-se que foi um 
apuramento por “esmagamento”, uma vez que venceu 
a Lituânia por 40-23.

Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, 
por 39-26, a equipa das “quinas” somou ontem o 
segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu 
um dos dois primeiros lugares na “poule”, juntamente 
com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir hoje a 
vitória no agrupamento.

Recorde-se que o Europeu de Andebol desta categoria 
realiza-se nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre 
15 e 25 de agosto.

A selecionadora portuguesa, Sandra Fernandes, ex-
pressou desta forma a sua satisfação pela qualificação 
para a fase final do Europeu. 

«Isto é uma vitória do andebol feminino português, 
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que 
apostou em nós e de quem gosta de andebol. Elas estão 
todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo 
de trabalho com uma margem de progressão elevada. 
Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia», 
afirmou, em declarações reproduzidas no sítio oficial 
da Federação de Andebol de Portugal na internet.
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FASE FINAL - GRUPO B

Xico Andebol e AC Fafe 
tiveram jornada positiva

No Grupo B da fase final do Campeonato Nacional 
de Andebol da I Divisão, as equipas minhotas tiveram 
uma jornada positiva, vencendo os respetivos encontros 
com distinção. Xico Andebol e AC Fafe não tiveram 
problemas em bater os seus adversários.

Assim, o AC Fafe dobrou o marcador diante do CDE 
Camões, colocando o resultado final em impensáveis 
36-18. Por sua vez, os vimaranenses do Xico Andebol 
triunfaram 31-27 sobre o Avanca. Ainda assim, os resul-
tados não alteram a classificação. A jornada do Grupo 
B termina hoje com o Madeira Sad-Belenenses.
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7 Andebol. FC Porto e Ben-

fica continuam a par na
frente do "nacional" da I Divi-
são, cada qual com 41 pon-
tos. Ontem, na 3.ª jornada da
fase final, o Benfica venceu o
ABC (26-20) e o FC Porto der-
rotou o Sporting (28-25).
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As juniores B femininas de Portugal
estão já apuradas para a fase final do
EuropeudeSub'17,que terá lugarde 15
a 25 de Agosto, na Polónia, após te-
rem ontem ganho à Lituânia, por 40-
23.Na véspera, a equipa lusa vencera
aMacedónia, por 39-26e, tal comoa
Hungria, está já virtualmenteapurada.
Hoje (11h30), fecha a poule ante as
"magiares", para apurar o vencedor
do grupo. Ontem, em Szigetszetmik-
los, naHungria, a selecção de Sandra
Fernandes, directora técnicadaAsso-
ciação de Andebol daMadeira, che-
gouaofinaldaprimeiraparteavencer
por 17-12. O jogo pautou-se por uma
enorme eficácia na finalização, com
destaque para os 17 golos de Patrícia
Rodrigues.Asmadeirenses JessicaFer-
reira,NádiaNuneseCatarina Fernan-
des integram a equipa portuguesa. 1

David Spranger

7 ANDEBOL: SELECÇÃO COM TRÊS MADEIRENSES - JÉSSICA, NÁDIA E CATARINA - NA FASE FINAL

A selecção nacional
de Juniores A femi-
nina de Portugal
averbou ontem a
segunda derrota no
Torneio das Quatro
Nações, que decorre
até hoje em Estu-
garda, ao perder
com a Espanha por
30-29. Tal como no
jogo inaugural,
frente à Alemanha,
Mónica Soares, do
Madeira SAD voltou
a ser a melhor mar-
cadora da equipa,
desta feita com 12
golos. As guarda-
redes madeirenses
Isabel Góis [foto] e
Catarina Oliveira,
ambas do Madeira
SAD, foram também
utilizadas por Filo-
mena Santos.

Portugal no europeu

Portugal está já apurado para a fase final do Campeonato da Europa Sub’17 DR
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 	Duração: 00:01:02

 	Hora de emissão: 20:24:00
 

ID: 46824370

 
23/03/2013

1 1 1

Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4245fa88-cf89-4b81-86c8-

4053a6df5a61&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
No Andebol, o Sporting da Horta procura a primeira vitória no grupo dos primeiros. Comentários de
Filipe Duque, Treinador Sporting da Horta.
 
 

Página 41



A42

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,82 x 23,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46797910 23-03-2013

Página 42



A43

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 27,09 x 10,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46797933 23-03-2013

Página 43



A44

Bessone Basto e Camilo Ferreira sócios de mérito da Federação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=390886

/

 
A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) atribuiu este domingo, em
reunião realizada em Leiria, o título de sócios de mérito a Bessone Basto e Camilo Ferreira.
Também por unanimidade e aclamação, a Assembleia aprovou o relatório e contas referente a 2012.
 
 

Página 44



A45

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,63 x 16,16 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 46799266 23-03-2013

ANDEBOL

> ABC/UMinho recebe hoje (15h30) o Benfica em jogo da terceira jornada da fase final. 

I DIVISÃOCARLOS RESENDE RESPEITA MAS NÃO TEME ‘ENCARNADOS’

> miguel machado

O ABC/UMinho recebe este sá-
bado o Benfica em jogo a contar
para a 3.ª jornada da fase final do
Grupo A - luta pelo título - do
campeonato nacional de ande-
bol. A partida começa às 15h30,
no pavilhão Flávio Sá Leite.

Na antevisão deste encontro, o
treinador Carlos Resende reco-
nheceu o valor do adversário,
mas tem confiança na sua equipa
e a certeza de que o ABC/UMi-
nho tem chances de atingir um
resultado final favorável.

“Estamos esperançados que
temos hipóteses para vencer.
Sabemos das dificuldades que
nos irão colocar em campo, mas
também temos uma chance de
ganhar, se todos nós conseguir-

mos estar a um patamar exibi-
cional bastante elevado. Caso is-
so não ocorra não temos qual-
quer tipo de chance. A nossa es-
perança é termos jogadores a um
patamar extremamente elevado
dentro daquilo que é a nossa per-
formance exibicional”, consi-
derou o técnico, em declarações
ao site oficial do clube.

E o duelo como Benfica é um
jogo encarado com a mesma se-
riedade que qualquer outro,
aponta Carlos Resende, realçan-
do que a equipa trabalha da mes-
ma forma para todos os jogos. 

“O treinador deve encarar to-
dos os jogos com a mesma se-
riedade. Os pontos contra o Ben-
fica valem os mesmos do que
contra qualquer equipa”, afian-
çou o técnico dos minhotos.

Grupo B: 
luta renhida em Guimarães
Quanto ao grupo B, o AC Fafe

é favorito na recepção ao Ca-
mões. Já o Xico Andebol vai ter
que se aplicar mais frenteao
Avanca, se pretende amealhar os
três pontos que permitirão igua-
lar o adversário na classificação. 

Jogos 3.ª jornada da fase final:
GRUPO A
Jogos de hoje:
15h30: ABC/UMinho-Benfica 
17h30: FC Porto-Sporting
Amanhã:
18h: Sp.Horta- Águas Santas
GRUPO B:
Jogos de hoje:
18h:AC Fafe-CDE Camões
18h: Xico Andebol-Avanca
Amanhã:
17h: Madeira SAD-Belenenses

“É difícil mas podemos vencer”
Depois das derrotas tagenciais com FC Porto e Sporting, nas duas primeiras rondas, o ABC mede hoje forças com
o Benfica, em mais um grande jogo de andebol na luta pelo título. Duelo na catedral do andebol começa às 15h30.

DR

Carlos Resende, treinador do ABC, mostra ambição para jogo com o Benfica
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ANDEBOL>>28
ABC/UMinho defronta
Benfica (15.30 horas)
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Sanjoanense aposta
na subida à 2.ª Divisão
Andebol A experiente equipa acredita que pode ter sucesso na segunda fase,
que arrancou no passado fim-de-semana 

Avelino Conceição

A Sanjoanense, depois de ter
vencido categoricamente um
dos grupos da fase anterior, no
qual apenas cedeu um empate,
em Viseu, e uma derrota, em
Estarreja, parte com grandes
aspirações para a 2.ª Fase –
Zona Norte da 3.ª Divisão Na-
cional, já que acredita que pode
subir de divisão.

Para isso, terá que garantir
um dos dois primeiros lugares
de uma série que conta com
oito equipas. Para já, o arranque
não foi auspicioso, já que per-
deu em casa com o Gaia, por
24-25, tal como o Monte, a outra
equipa do distrito em prova,
que saiu derrotada no recinto
do Fermentões (24-25). 

Este desaire não tira ambição
à equipa de São João da Ma-

deira, que conta com jogadores
experientes no seu plantel, al-
guns deles já com passagem
por escalões superiores.

Treinador confiante
na prestação da sua equipa

O Diário de Aveiro foi saber das
expectativas da equipa e o téc-
nico Humberto Rodrigues não
tem dúvidas: “O grande objectivo
da Sanjoanense passa pela su-
bida de divisão”, assume, depois
de ter visto que as coisas “corre-
ram dentro do que tínhamos pla-
neado” na primeira fase.

“A Sanjoanense vai à luta para
subir, apesar de termos entrado
com um percalço, diante do FC
Gaia, jogo que perdemos por um,
também fruto de alguma ansie-
dade. Vamos já no próximo jogo
tentar rectificar esse mau resul-
tado”, assegurou o treinador.

Para Humberto Rodrigues,
nesta fase a Sanjoanense vai en-
contrar um conjunto de equi-
pas com jogadores muito ex-
perientes, sendo que, na sua
opinião, há vários candidatos,
como são os casos “do Salguei-
ros 08, Juv. Lis, e ainda o Gaia,
que já nos venceu”, disse o téc-
nico, que acredita, ainda, que
pode haver supressas. Ainda as-
sim, o treinador revelou o de-
sejo de, na última jornada, “fazer
a festa da subida e ficar em pri-
meiro lugar, para, depois, tentar
o título de campeão nacional
da 3.ª Divisão”, concluiu o téc-
nico da equipa que, hoje, joga
com o Juv. Liz, a partir das 20
horas.

Hugo Terra quer ajudar 
com a sua experiência

Uma das referências da equi -

pa é Hugo Terra, guardião que
já representou seis clubes e está
agora de regresso à casa onde
cresceu para a modalidade e de
onde saiu bem jovem para ou-
tros palcos.

O jogador, que esteve na su-
bida da Artística de Avanca à 1.ª
Divisão Nacional na última
época, tendo mesmo sido uma
pedra fundamental, encara
com grande optimismo este
projecto. 

“Apesar de ser uma 3.ª Divi-
são, há boas equipas, com jo-
vens de muito valor, que se que-
rem mostrar, como ficou pro-
vado no primeiro jogo, onde
perdemos com uma formação
jovem, mas com muito valor”,
revelou o guardião, de 29 anos,
que, contudo, continua con-
fiante. “Acredito na subida, se-
não não estaria aqui, neste pro-
jecto, que é interessante”, disse,
assumindo que a derrota da úl-
tima semana “até poderá ter
sido benéfica para ‘abrir os
olhos’ e trabalharmos mais. Sa-
bemos que não vai ser fácil, mas
há aqui jogadores com expe-
riência de 1.ª Divisão”, factor que
pode ser determinante nas 13
finais que estão por disputar.

Para o guardião, os candida-
tos são o “Salgueiros 08, o Gaia
e, claro está, nós. Depois haverá
algumas equipas que podem
causar surpresa, como por
exemplo o Monte, que é uma
equipa ‘chata’ em casa e que vai
dificultar a tarefa dos seus ad-
versários”, concluiu o guarda-
redes que já representou a Ar-
tística de Avanca, São Bernardo,
Gaia, Águeda e Sp. Horta. |

Hugo Terra acredita no valor do grupo e na subida de divisão

D.R.
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Sanjoanense quer 
subir à 2.ª Divisão
Andebol | P22
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«Se estivermos em bom 
nível podemos vencer»

Na primeira fase, o ABC impôs um empate ao Benfi ca (23-23) no Pavilhão da UM, em Gualtar

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC recebe hoje o 
Benfica (15h30) no pavi-
lhão Flávio Sá Leite e o 
técnico Carlos Resende 
acredita que os academis-
tas «têm hipóteses de ven-
cer» a equipa lisboeta, se-
gundo declarações feitas 
ao site oficial do clube.

A partida, que conta para 
a terceira jornada da fase 
final do campeonato de 
andebol (apuramento de 
campeão), é crucial para 
bracarenses e benfiquis-
tas que lutam por objeti-
vos diferentes.

«Estamos esperançados 
que temos hipóteses para 
vencer. Sabemos das quali-
dades do adversário e das 
dificuldades que nos irão 
colocar em campo. Nós 
apenas temos uma chan-
ce de ganhar: se todos nós 
conseguirmos estar a um 

DM

ABC RECEBE HOJE BENFICA NO FLÁVIO SÁ LEITE

patamar exibicional bas-
tante elevado. Caso isso 
não ocorra não temos qual-
quer tipo de chance. A nos-
sa esperança é termos jo-
gadores a um patamar ex-
tremamente elevado den-
tro daquilo que é a nossa 

performance exibicional», 
disse Carlos Resende.

O FC Porto recebe o 
Sporting (17h30) e o Águas 
Santas desloca-se aos Aço-
res para defrontar o Spor-
ting da Horta.

No Grupo B, o Ande-

bol Clube de Fafe é fa-
vorito na receção ao Ca-
mões (18h00), enquanto é 
previsível que o Xico An-
debol tenha mais dificul-
dades perante o Artística 
de Avanca (18h00).
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Andebol feminino vence
A seleção portuguesa de andebol feminino em sub-17 

estreou-se ontem da melhor maneira na qualificação 
para o campeonato da Europa da categoria, ao vencer 
a Macedónia por 39-26, na Turquia.
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AG da Federação de Andebol de Portugal aprova relatório e contas de 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/ag-da-federacao-de-andebol-de-portugal-aprova-relatorio-e-contas-de-2012=f795783

/

 
Leiria, 22 mar (Lusa) -- A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) aprovou
por unanimidade e aclamação o relatório e contas de 2012, na reunião magna ordinária realizada
hoje, em Leiria.
 
 Segundo o sítio oficial do organismo na Internet, após a AG ordinária realizou-se uma extraordinária,
que reconheceu Lourenço Camilo Ferreira e António Bessone Basto como sócios de mérito da FAP,
igualmente por unanimidade e aclamação.
 
 JP // JP
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Estamos no Europeu! - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/print.aspx?content_id=3126566

/

 
Seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu a presença na prova, depois de vencer a
Lituânia. A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu a qualificação para o
Campeonato da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na
segunda jornada do Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por
39-26, a equipa das "quinas" somou este sábado o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu
um dos dois primeiros lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a
vitória no agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina,
foi a melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e
Lituânia já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni,
entre 15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou.
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Portugal qualificado para a fase final do Europeu feminino de sub-17
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/portugal-qualificado-para-fase-final-do-europeu-feminino-de-sub-17

/

 
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu hoje a qualificação para o Campeonato
da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do
Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das
"quinas" somou hoje o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros
lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no
agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a
melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia
já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre
15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes.
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Andebol: V Fórum no auditório da ESTV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.jornaldocentro.pt/?p=10357

/

 
O Auditório da Escola Superior de Tecnologia de Viseu vai receber este sábado e domingo, 23 e 24 de
Março, o V Fórum Nacional de Andebol.
 
 Uma organização conjunta da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol de
Viseu, que se insere na temática e espírito do projeto "Novas Tecnologias de Ensino", na qual as
Atividades de Enriquecimento Curricular se enquadram e se complementam.
 
 O Fórum é destinado a Professores de Educação Física (e Grupo 620, Grupo 260 e das Atividades
Extra Curriculares) e para os Treinadores de Andebol, especialmente para os de Grau 1 e Grau 2 (12
horas de creditação para a formação continua).
 
 No sábado, 23, o Fórum tem início às 9h00 com a abertura do secretariado, e pouco depois debatem-
se trabalhos específicos para os escalões de formação, com a presença do professor Carlos Garcia
Leitor, da Federação Europeia de Andebol, o treinador de Andebol Clube da Boa Hora
(seniores/juniores) e um representante do grupo de trabalho da promoção de andebol da Federação
de Andebol de Portugal. Na parte da tarde, alguns exercícios e jogos fundamentais para a iniciação do
Andebol, com o Mestre João Varejão (Master Coach Andebol).
 
 No segundo dia de trabalhos, domingo, Isabel Gomes, professora da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD), com trabalhos específicos para os escalões de formação. O V Fórum Nacional de
Andebol termina pelas 13h00 com um debate e cerimónia de encerramento.
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:.: Seleção feminina de sub-17 qualifica-se para o Europeu - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=811562

/

 
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu hoje a qualificação para o Campeonato
da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do
Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das
"quinas" somou hoje o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros
lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no
agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a
melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia
já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre
15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes. Siga-
nos no Facebook e no Twitter.
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Portugal qualificado para a fase final do Europeu feminino de sub-17
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=638040&tm=111&layout=158&visual=49

/

 
Szigetszetmiklos, Hungria, 23 mar (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17
garantiu hoje a qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao
vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do Grupo 6 de apuramento.
 
 Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das "quinas" somou hoje o
segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros lugares na "poule",
juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no agrupamento, no domingo.
 
 Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a melhor marcadora do encontro,
com 17 golos.
 
 Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia já estão afastadas da fase final, que vai ser
disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre 15 e 25 de agosto.
 
 A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua satisfação com a
qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial da Federação de
Andebol de Portugal na Internet.
 
 "Isto é uma vitória do andebol feminino português, dos clubes, dos treinadores, da própria federação
que apostou em nós e de quem gosta de andebol. Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e
são um grupo de trabalho com uma margem de progresso elevada. Estamos muito felizes por
conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes.
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Seleção feminina de sub-17 qualifica-se para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Selecao-feminina-de-sub-17-qualifica-se-para-o-Eur.aspx

/

 
23-03-2013
 
 A selecionadora Sandra Fernandes diz que "estão todas de parabéns"...
 
 Por LUSA - Record
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 garantiu hoje a qualificação para o Campeonato
da Europa da categoria, a disputar em agosto, ao vencer a Lituânia, por 40-23, na segunda jornada do
Grupo 6 de apuramento. Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das
"quinas" somou hoje o segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros
lugares na "poule", juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no
agrupamento, no domingo. Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a
melhor marcadora do encontro, com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia
já estão afastadas da fase final, que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre
15 e 25 de agosto. A selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua
satisfação com a qualificação para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial
da Federação de Andebol de Portugal na Internet. "Isto é uma vitória do andebol feminino português,
dos clubes, dos treinadores, da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol.
Elas estão todas de parabéns, foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de
progresso elevada. Estamos muito felizes por conseguir ir à Polónia", frisou Sandra Fernandes.
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Aprovado o relatório e contas de 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/03/23/aprovado_o_relat_rio_e_contas_de.html

/

 
A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FPA) aprovou por unanimidade e
aclamação o relatório e contas de 2012, na reunião magna ordinária realizada este sábado, em Leiria.
Segundo o sítio oficial do organismo na Internet, após a AG ordinária realizou-se uma extraordinária,
que reconheceu Lourenço Camilo Ferreira e António Bessone Basto como sócios de mérito da FAP,
igualmente por unanimidade e aclamação. Conteúdo publicado por SportInforma c/ Lusa Leve o
Desporto para todo o lado com o SAPO Desporto Mobile.
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Portugal está na fase final do Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/03/23/portugal_est_na_fase_final_do_e.html

/

 
Depois de ter derrotado a Macedónia na sexta-feira, por 39-26, a equipa das "quinas" somou hoje o
segundo triunfo frente à seleção lituana e garantiu um dos dois primeiros lugares na "poule",
juntamente com a anfitriã Hungria, com quem vai discutir a vitória no agrupamento, no domingo.
Patrícia Rodrigues, que já alinhou na seleção principal feminina, foi a melhor marcadora do encontro,
com 17 golos. Sem qualquer ponto conquistado, Macedónia e Lituânia já estão afastadas da fase final,
que vai ser disputada nas cidades polacas de Gdansk e Gdyni, entre 15 e 25 de agosto. A
selecionadora portuguesa da categoria, Sandra Fernandes, revelou a sua satisfação com a qualificação
para a fase final do Europeu, em declarações reproduzidas no sítio oficial da Federação de Andebol de
Portugal na Internet. Isto é uma vitória do andebol feminino português, dos clubes, dos treinadores,
da própria federação que apostou em nós e de quem gosta de andebol. Elas estão todas de parabéns,
foram fantásticas e são um grupo de trabalho com uma margem de progresso elevada. Estamos muito
felizes por conseguir ir à Polónia, frisou Sandra Fernandes. Conteúdo publicado por SportInforma c/
Lusa Leve o Desporto para todo o lado com o SAPO Desporto Mobile.
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AG da Federação de Andebol de Portugal aprova relatório e contas de 2012
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/ag-da-federacao-de-andebol-de-portugal-aprova-relatorio-e-contas-de-2012=f720153

/

 
Leiria, 22 mar (Lusa) -- A Assembleia-Geral (AG) da Federação de Andebol de Portugal (FAP) aprovou
por unanimidade e aclamação o relatório e contas de 2012, na reunião magna ordinária realizada
hoje, em Leiria.
 
 Segundo o sítio oficial do organismo na Internet, após a AG ordinária realizou-se uma extraordinária,
que reconheceu Lourenço Camilo Ferreira e António Bessone Basto como sócios de mérito da FAP,
igualmente por unanimidade e aclamação.
 
 JP // JP
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� Cerca de mil atletas, em repre-
sentação de dezenas de equipas
de Portugal e Espanha são espe-
rados na 26.a edição do 'Nazaré

Cup' - Torneio Internacional de
Andebol Jovem, que se realiza de
24 a 28 de Março, nos pavilhões
desportivos do concelho. 

A 'Taça Amizade', um dos
momentos altos do evento des-
portivo, será disputada entre as
equipas do Sporting e do Benfica,
no dia 26 de Março, terça-feira, às
20h30, no Pavilhão da Nazaré.

Cumprindo a sua missão, o
'Nazaré Cup’ integra um progra-
ma de dezenas de jogos de ande-
bol, nos escalões minis, infantis,

iniciados, juvenis e juniores,
masculinos e femininos, com o
objectivo de promover a prática
da modalidade, o espírito de
competição e camaradagem
entre os jovens.

O torneio realiza-se nas férias
escolares da Páscoa, tendo-se tor-
nado numa das mais conceitua-
das provas de desporto escolar. l

ANDEBOL

Mil atletas esperados
na Nazaré Cup

Página 67



A68

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,48 x 10,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46778266 22-03-2013

Cid Ramos

� O Núcleo de Desportos Ama-
dores de Pombal (NDAP) orga-
nizou, no passado domingo, a
2.a edição do Torneio da Páscoa,
no escalão de Minis, em ande-
bol. Participaram neste torneio
as equipas do NDAP, AC Sis-
maria, SIR 1.o Maio, BAC (Bata-
lha) e Académica de Coimbra.

Durante toda a manhã dis-
putou-se o quadro competiti-
vo, com todas as equipas a dis-
putarem quatro jogos. No final,
o presidente do NDAP, Aires
Gomes, o responsável pela
arbitragem da Associação de
Andebol de Leiria, Hélder

Sobral e o presidente da Asso-
ciação de Andebol de Leiria,
Mário Bernardes, entregaram
a todos os participantes um
diploma de participação.

O presidente da colectivida-
de, Aires Gomes, fez um balan-
ço claramente positivo do
evento, prometendo futuras
edições. "O Torneio correu bas-
tante bem. Foi a segunda edi-
ção de um evento que quere-
mos continuar a organizar
mais vezes porque é gratifi-
cante ver estes miúdos num
salutar convívio durante todo
o Torneio".

Para o próximo ano fica a
promessa de "tentar trazer

mais equipas para dar ainda
mais ênfase a este torneio.
Vamos ver se o conseguimos,

contudo fica o registo da satis-
fação pelo êxito e participação
que o torneio de Minis teve". l

ANDEBL

NDAP voltou a organizar Torneio de Minis

PARTICIPARAM no evento cinco equipas, uma delas de Coimbra
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� ANDEBOL Numa organização conjunta da Federação de
Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Viseu,
realiza-se amanhã e domingo, no auditório da Escola Su -
perior de Tecnologia, o V Fórum Nacional de Andebol, in se -
rido na temática “Novas Metodologias de Ensino”. l
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O Clube Desportivo Os Marienses 
ficou em sétimo lugar no Campeonato 
Nacional da segunda divisão de An-
debol. Segundo avançou a Associação 
de Andebol da Ilha de Santa Maria, 
os Marienses ganharam 31 pontos, fi-

cando a 16 do primeiro classificado, o 
NALL Passos Manuel. 

Relativamente à segunda fase do 
Campeonato Regional Iniciados Mascu-
linos, os marienses ficaram na primei-
ra posição, com uma diferença de dois 

pontos contra a equipa dos Arrifes. 
Quanto ao à Taça de Ilha, os Juni-

res Marienses Masculinos foram os 
primeiros classificados, com 9 de pon-
tuação, contra os 3 pontos dos Juniores 
Marienses. 

Num comunicado enviado à comuni-
cação social, a Associação de Andebol 
da Ilha de Santa Maria relembra que 
o curso de treinadores de grau I irá 
decorrer de 3 a 9 de Setembro do cor-
rente ano.

Marienses ficam em sétima posição no campeonato 
nacional de Andebol da 2ª Divisão 
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Xico Andebol 
muda de 
treinador
A direcção do Xico Andebol anun-
ciou esta semana a alteração de 
treinador na equipa principal. 
Eduardo Rodrigues é o novo res-
ponsável pela orientação da equi-
pa que está a disputar a fase da 
manutenção no campeonato An-
debol 1, contando com a colabora-
ção do adjunto José Ferreira Leite. 
De acordo com o comunicado do 
clube, "razões de natureza despor-
tiva" estão na base da saída do téc-
nico Viktor Tchikoulaev. 

Os resultados obtidos pela for-
mação vimaranense na segunda fa-
se do campeonato têm sido deso-
ladores, face a duas derrotas em 
dois jogos com os clubes que ocu-
pam os últimos lugares. No passa-
do fim-de-semana a formação vi-
maranense perdeu com o modesto 
CDE Camões por 25-23, o que te-
rá precipitado a saída do treinador.
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Torneiro Internacional de Andebol Feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2013

Meio: Rádio 94 FM.pt

URL: http://www.radio94fm.pt/index.php?option=news&news=12175&type=3

/

 
O primeiro Torneiro Internacional de Leiria de Andebol Feminino decorre este fim de semanan.
 
 A prova conta com as selecções de Portugal, Noruega e Eslováquia, além de uma equipa oriunda de
Espanha.
 
 O torneio é organizado pela Associação de Andebol de Leiria, Câmara Municipal de Leiria e Federação
de Andebol de Portugal.
 
 Tem o apoio das Juntas de Freguesia de Pousos e Souto da Carpalhosa, e do clube Juventude do Liz.
 
 A prova termina domingo, dia em que começa da edição 26 do Nazaré CUP, que conta com a
participação de mais de 60 equipas.
 
 Decorre até 28 de Março.
 
 2013-03-22
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g Este domingo o Sporting Clube da
Horta (SCH) recebe no Pavilhão o
Águas Santas. O encontro está agenda-
do para as 18h00. 

Nos outros jogos da jornada, no
grupo A, o Porto recebe o Sporting e o
Benfica vai a Braga defrontar o ABC.
Ambos os encontros estão agendados
para sábado. 

Na última jornada, o SCH foi ao pavi-
lhão da Luz perder com o Benfica por
28-21. O Águas foi derrotado em casa
pelo Porto (29-35) e o Sporting venceu
a ABC pela margem mínima (24-23).

Benfica e Porto continuam a liderar a
classificação, com 38 pontos, seguidos
de Sporting (33), ABC (27), Águas (27)
e SCH (25).
No grupo B jogam-se os encontros
Madeira SAD/Belenenses, Fafe/Ca-

mões e Xico Andebol/Avanca. Na últi-
ma jornada o Belenenses recebeu e ven-
ceu o Fafe (37-28), o Madeira perdeu
em casa do Avanca (31-30) e o Camões
recebeu e venceu o Xico (25-23). O

grupo continua, ainda assim, a ser lide-
rado pelo Madeira (26 pontos), seguin-
do-se Belenenses (23), Avanca (22),
Fafe (20), Xico (20) e Camões (19).       

MP

ANdebOl – CAmPeONAtO NACIONAl

Sporting da Horta recebe Águas Santas
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ANdebOl

Sporting da Horta
recebe Águas Santas 

PÁGINA 11
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Juniores masculinos
 Campeonato Nacional

Sanjoanense  34
Boavista  27

Sanjoanense: Rui Guerra, Ricardo 
Pinho, Oliver Kungel, Ricardo 
Silva, Ivo Silva, Vítor Mateus, 
Alexandre Silva, Fábio Fernan-
des, Rui Martins, Valter Braga, 
Fábio Gonçalves, Daniel Velo-
so, João Costa, Emanuel Silva. 
Tre inador :  F i l ipe  Rosár io . 

Ciente da importância 
deste jogo, a Sanjoanense 
entrou determinada e con-
seguiu uma pequena van-
tagem sobre o adversário. 
No entanto, a formação do 
Boavista conseguiu equili-
brar as contas no marca-
dor, acabando por chegar 
ao intervalo com três golos 
de vantagem (12-15).

Mas a capacidade de 
sacrifício e de dedicação 
dos atletas da Sanjoanen-
se, contra uma equipa 
do Boavista muito bem 
estruturada, conseguiram, 
mesmo em inferioridade 
numérica, superar a des-
vantagem do intervalo e 
inverter o resultado para 
uma vantagem de um golo. 
A partir deste momento, foi 
evidente a superioridade 
defensiva da equipa alvine-
gra que, através de uma 

defesa mais agressiva, 
opôs-se com maior eficácia 
às investidas dos visitantes.

Seniores masculinos
 Fase acessp 2.ª Divisão

Sanjoanense  24
FC Gaia  25

Sanjoanense: Ricardo Gaspar, 
António Brandão, Ricardo Pi-
nho, Hélder Santos, Alexandre 
Tavares, Tiago Ribeiro, Hugo 
Terra, Fabian Scheck, Ricardo 
Duarte Pinho, Emanuel Silva, 
Pedro Amorim, Diogo Gomes, 
Eduardo Pereira e Bruno Pinho 
Treinador: Humberto Rodrigues.

A Sanjoanense apre-
sentou-se com uma defesa 
sólida, mas com grandes 
dificuldades em sair para 
o contra-ataque, já que a 
equipa do Gaia recuperava 
rapidamente em termos 
defensivos. Os alvinegros 
conseguiram muitos mais 
remates que a sua adversá-
ria, mas o Gaia foi bastante 
mais eficaz. O comando no 
marcador foi alternando, 
com os visitantes a chega-
rem a uma vantagem de 
quatro golos, mas a Sanjo-
anense voltou a equilibrar 
a partida, acabando por 
sair derrotada por apenas 
um golo.

Iniciados masculinos
Campeonato Nacional

Sanjoanense  24
Águeda  21

Sanjoanense: Ramiro Pinho, 
Diogo Pinto, Francisco Silva, 
Alexandre Tavares, João Costa, 
Diogo Santos, João Martins, Xa-
vier Moreira, José Pereira, João 
Perez, João Alves, Paulo Reis, Da-
niel Andrade e António Guedes. 
Tre inador :  R icardo Pinho. 

A Sanjoanense acabou 
por conseguir o pleno de 

vitórias na fase complemen-
tar, com o triunfo frente 
à equipa do Águeda. Num 
jogo com duas partes dis-
tintas, o primeiro tempo foi 
dominado pelos alvinegros, 
que mostraram-se mais 
organizados na defesa e no 
ataque, tendo mesmo des-
perdiçado algumas opor-
tunidades para ampliar a 
vantagem de sete golos ao 
intervalo. Na segunda parte, 
o Águeda entrou mais forte 
e determinado, reduzindo a 
diferença, mas sem nunca 

colocar em causa a vitória 
da Sanjoanense.

Infantis femininos
Campeonato Nacional 

Ac. Espinho  1
Sanjoanense  36

Sanjoanense: Carla Moreira, 
Cláudia Moreira, Joana Pinho, 
Ana Vieira, Lara Santos, Rita Lei-
te, Eulália Silva, Mariana Rocha, 
Carolina Pereira, Francisca Silva, 
Ana Henriques, Joana Alves.
Treinador: Rui Andrade.

Jogo em que o resultado 
final não deixa dúvidas quan-
to â superioridade da for-
mação alvinegra. Situação 
que permitiu ao técnico da 
Sanjoanense rodar toda a 
equipa e, ao mesmo tempo, 
deixar descansar as jogado-
ras que têm tido uma maior 
sobrecarga nos jogos. 

Juvenis femininos
Campeonato Nacional

Modicus  11
Sanjoanense  28

Sanjoanense: Ana Horta, Ana 
Rita, Francisca Duarte, Andreia 
Fernandes, Maria Leite, Liliana 
Brandão, Ana Santos, Carla Oli-
veira, Sara Andrade, Lúcia Vieira, 
Rita Mendes e Catarina Ferreira. 
Treinador: Manuel António. 

Nesta deslocação ao 
reduto do Modicus, a Sanjo-
anense, sabendo que nesta 
fase todos os jogos são 
extremamente difíceis, en-
carou a partida com toda 
a determinação e concen-
tração. Tornando os pri-
meiros 30 minutos num 
jogo aparentemente fácil, 
as alvinegras chegaram ao 
intervalo já com uma van-
tagem considerável. Na se-
gunda metade do encontro, 
as alvinegras limitaram-se a 
gerir a vantagem.

AGENDA

Seniores masculinos
Nacional 3.ª Divisão
Juvelis-Sanjoanense
Dia 23, às 20h00, 
Pavilhão Juvelis – Leiria

Juvenis masculinos
Nacional 2.ª Divisão
Sanjoanense-SIR 1.º maio
Dia 23, às 15h00, 
Pavilhão Travessas

Juniores masculinos
Nacional 1.ª Divisão
Sanjoanense-Espinho
Dia 24, às 15h00, 
Pavilhão Travessas

Campeonato Nacional 
de Seleções Femininas

Equipa aveirense apurada 
para a fase final

Aveiro  34
Santarém  31

Braga  27
Aveiro  20

A seleção de Aveiro de 
andebol, que conta com um 
treinador e três elementos 
do clube alvinegro, partici-
pou, em Canelas - Estarreja, 
na terceira fase do Campeo-
nato Nacional de Seleções. 

Defrontando as formações 
de Santarém e de Braga, 
a equipa aveirense somou 
uma vitória e uma derrota. 
Frente ao conjunto do sul, a 
equipa aveirense conseguiu 
uma vitória preciosa, no en-
tanto, não evitou a derrota 
com a seleção bracarense.

Com este resultado, 
Aveiro garantiu o apura-
mento para a fase final, 
onde irá defrontar as sele-
ções de Braga, Leiria e da 
Madeira.

ANDEBOL
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Andebol ACV goleia dentro 
e fora de casa

As equipas femininas do ACV Andebol Clube ti-
veram um fim de semana de enorme êxito. Pri-
meiro foram as atletas do escalão infantil a go-
lear a equipa do CA Barrosas por 01-29 em
Felgueiras, e depois com as atletas do escalão
juvenil a conseguir um resultado igualmente es-
petacular de 18-06, em casa, frente às vizelen-
ses do Callidas Club. Ainda no sábado os in-
fantis masculinos deram também boa réplica
em Guimarães, onde defrontaram a formação do
CCR Fermentões. 
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Centro Social de Castelões
celebra Semana 
da Juventude

O Centro Social da Paróquia de Castelões vai organizar, de 25 a 29 de
março, a Semana da Juventude, destinada aos jovens do ATL da
Sede e do Pólo de Pedome, com diversas atividades a decorrerem em
Pedome.

Assim, no dia 25, à tarde, marcarão presença alguns jogadores da
equipa sénior de andebol do ABC/AAUM. No dia 26, terá lugar uma
sessão de informação de literatura infanto-juvenil com a escritora
Sandra Ferreira e, no dia seguinte, decorrerão diversas atividades na
instituição, destacando-se jogos tradicionais. No dia 28, uma dele-
gação da Fundação Braga Capital Europeia da Juventude 2012 irá
abordar temas relacionados com a juventude e apresentará um breve
resumo do ano de 2012 como Capital da Juventude. No último dia,
Hugo Pereira divulgará o canal televisivo infanto-juvenil SIC K.
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a equipa de juvenis femininos do cister 
sa perdeu pela margem mínima no reduto 
do sir 1.º maio (27-28), na 2.ª jornada da 
zona 3 da 2.ª fase do campeonato nacional. 
na ronda de abertura, a turma de abel 
Ferreira tinha vencido o lagoa (27-25). o 
campeonato sofre uma interrupção e será 
retomado a 6 de abril, com as jovens al-
cobacenses a receberem o Porto salvo (16 
horas), no Pavilhão da escola D. Pedro i, 
em alcobaça.

andebol: femininos do 
cister sofrem desaire
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andebol: nazaré cuP 
Junta mil atletas

Cerca de mil atletas, em representa-
ção de dezenas de equipas de Portugal 
e Espanha são esperados na 26ª edição 
do “Nazaré Cup” – Torneio Internacio-
nal de Andebol Jovem Dr. Fernando 
Soares, que se realiza entre os dias 24 
e 28 deste mês, nos pavilhões despor-
tivos do concelho. A “Taça Amizade”, 
um dos momentos altos do evento, será 
disputada entre as equipas do Sporting 
e do Benfica, na próxima terça-feira, 
às 20:30 horas, no Pavilhão Gimno-
desportivo da Nazaré.
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ANDEBOL O Grupo de Futebol dos 
Empregados no Comércio de San-
tarém vai organizar de 21 a 24 de 
março a 2.ª edição do Caixeiros/
Santarém Andebol Cup, um even-
to desportivo que se afi rma como 
uma referência do Andebol a nível 
nacional. Vão estar presentes 26 
equipas de todo o país, num total 
de cerca de 400 jovens atletas dos 
escalões de Infantis, Iniciados e 
Juvenis masculinos e femininos.Os 
cerca de 60 jogos, que compõem o 
programa do torneio, vão disputar-
se na Nave e Pavilhão Municipal, 
e segundo a organização propor-

cionarão decerto grandes espectá-
culos de andebol, atendendo a que 
vão estar presentes equipas que 
vão disputar os títulos nacionais. 
Ainda segundo a Comissão, organi-
zar um evento desta dimensão só é 
possível com o grande envolvimen-
to de todo o Clube, o forte apoio 
logístico da Câmara Municipal de 
Santarém, da Empresa Viver San-
tarém, e dos apoios fi nanceiros e 
materiais de um grande número 
de fi rmas e Juntas de Freguesia. 
Espera-se que a cidade adira e tor-
ne esta competição inesquecível 
dentro e fora do campo. 

Santarém Cup, a grande festa 
do andebol está de volta
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 ANDEBOL

Inês Veiga e Sandra Santiago 
na qualificação e Portugal

As andebolistas Inês Veiga e Sandra Santiago, da Casa 
do Povo de Valongo do Vouga (CPVV), integram o lote de 
16 atletas que constituem a seleção nacional de juvenis 
(juniores B) que participa na fase de qualificação para o 
campeonato da Europa de sub-17, que se irá disputar na 
Polónia no próximo mês de agosto.

A seleção estagia esta semana em Almada, finali-
zando a concentração esta quarta-feira para rumar no 
mesmo dia à Hungria. Integrada no grupo 6, defronta 
Hungria, Lituânia e Macedónia. Apuram-se os dois pri-
meiros.

Portugal estreia-se sexta-feira, dia 22, com a Ma-
cedónia (15h30, hora local, menos uma hora em Por-
tugal), defrontando a Lituânia no sábado (13h30) e a 
Hungria no domingo (12h30).

Entretanto, Ana Seabra (Alavarium) integram a sele-
ção principal feminina (seniores) que participa no tor-
neio internacional de Leiria. Portugal começa por de-
frontar a equipa de Espanha, Porriño, na noite de sex-
ta-feira (21h); no dia seguinte, a seleção nacional joga 
com a Eslováquia (17h30) e encerra a participação no 
domingo frente à Noruega (15h). Inês Veiga e Sandra Santiago

Página 82



A83

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,04 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 46761124 20-03-2013

 aNdebol

Mónica Soares Soraia Fernandes

Mónica Soares e Soraia Fernandes 
na seleção júnior

As andebolistas Mónica Soares (Madeira SAD) 
e Soraia Fernandes (Alavarium), antigas atletas da 
Casa do Povo de Valongo do Vouga e LAAC, onde se 
iniciaram, integram a seleção nacional de juniores 
A que participa no torneio das quatro nações em 
Estugarda (Alemanha), entre quinta-feira (dia 21) e 
segunda-feira (dia 25).

A formação nacional está em estagio em Alma-
da desde a passada segunda-feira e até à partida 
para a Alemanha, onde defronta a seleção anfitriã 
na sexta-feira, dia 22, às 20 horas, menos uma hora 
em Portugal. No sábado, Portugal joga com a Espa-
nha (16h) e no domingo com a Holanda (13h).
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