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Marienses apura-se para os
`quartos' da Taça de Portugal
A equipa do Marienses continua
afazer história na presente edição
da. Taça. de Portugal de andebol
masculino.
A equipa da ilha de Santa Maria conseguiu sábado, em Vila do
Porto, °apuramento paraos quartos de final, sendo asegunda equipa da II Divisão nacional (a par
do Boa Hora) a conseguir um lugar nesta fase da competição.
No confronto dos oitavos de final da Taça de Portugal, o Marienses recebeu no pavilhão do
Complexo Desportivo de Vila do

Porto a congénere do Si smaria,
vencendo o desafio pela vantagem
mínima de um golo.
O marcador final de 20-19 atesta o equilíbrio na partida, onde as
duas formações tudo fizeram para
seguir em frente.
Para os quartos de final da Taça
de Portugaljá estão apurados Marienses, Roa. Hora, FC Porto, Sporting, Benfica, Rafe e Avanca.
Esta terça-feira fica apurado o
último clube que vai sair do confronto entre o Madeira SAD e o
Belcnenses. • AM
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NACIONAL

Reunião dita fim do `play-off
Proposta dos clubes é alargamento para 14 equipas na próxima época o Encontro na Maia
deixou fora Sporting, Benfica e Passos Manuel o Federação já tem documento a pedir reunião
RUI RAIMUNDO/ASF

Por

EDITE DIAS

M campeonato de regularidade e 14 equipas na 1
Divisão já para a próxima
época são as duas ideias
que saíram da reunião da
Maia e que a maioria dos clubes que
participam no Andebol 1 enviou à
Federação de Andebol de Portugal
(FAP). Ou seja, coloca -se um ponto final no play-offe a descida à II Divisão pode ser apenas um exercício
temporário, discutido com 3.? e 4."
da II Divisão, já que os dois primeiros terão obrigatoriamente de subir.
Para 2016 /17, o projeto é que existam 14 equipas que iniciam a discussão do título todos contra todos a
duas voltas, após as quais se criam
dois grupos. O primeiro com oito
equipas para continuar a discussão
do título e o segundo, de seis, para
evitar a descida.
A proposta já está, pois, na Calçada da Ajuda e oportunamente deverá ser discutida com os clubes,
sendo que a FAP quer um debate
alargado sobre o assunto.
. Tudo porque Sporting, Benfica e
Passos Manuel não foram convida:
dos a estar presentes no encontro
promovido pelo presidente do AC

U

Fafe, Artur Magalhães, atual último

classificado.
Sem pudores ou falsas modéstias,
o dirigente explica o que se passou:
«Não houve convites. Para ninguém.
O que houve foi uma conversa em
que as pessoas se sentiram interes -

Dois anos depois do inicio do 'play-off', os clubes gostariam de voltar ao campeonato de todos contra todos em duas fases com dois grupos
radas em vir. Vou dar um exemplo...
Tenho um leitão em casa para comer
e telefono a 20 pessoas... Há quem
não goste de leitão e, por isso, não

vem. Foi o que se passou aqui. Assumo que estou a olhar para o meu
umbigo, sem problemas, mas também porque acredito que há espaço

Passos, Benfica e Sporting de fora
Dos 12 clubes da I divisão, apenas Passos Manuel, Benfica e Sporting não estiveram representados em Águas Santas. «Não fomos convidados, mas tivemos nota do
que se tinha passado», contou o diretor do Passos, José Emídio. O mesmo procedimento recebeu Jorge Sousa, diretor leononino: «Não fomos convidados, mas depois
da reunião fomos informados. Penso que não fomos convidados porque a nossa posição é favorável ao play-off». O mesmo argumento usou Filipe Gomes, presidente
da seção dos encarnados: «Ficámos fora deste encontro por sermos pelo play-off.
Mas ninguém mostrou vontade de discutir uma alternativa.»

na 1 Divisão para 14 equipas. Somos
ou não somos a segunda modalidade do País?! O.AC Fafe é um patinho
feio, mas vamos ver se fazemos um
brilharete. Não atiro a toalha ao tapete » , explicou. «Ninguém foi convidado nem foi impedido de vir. Eu
fiz um primeiro contacto para apal par o pulso e não insisti com quem
disse que não era a favor do projecto que defendo e que pode ajudar o
meu clube. Mas não sou o único. Os
nove clubes presentes subscreveram
as reflexões que enviámos à federa ção», alertou.
Além do modelo competitivo da
1 Divisão, o G9 explorou também a
ideia de criar três zonas numa rees truturação da II Divisão.

SERGIO MIGUEL SANTOS/AST

DR

Dois troféus
na margem sul

Em Boa Hora
se faz a festa

Supertaça e gala vão realizar-se em Setúbal e 'final-four' da
Taça em Almada

Madeira, SAD recebe hbje o Belenenses para decidir quem segue
para os 'quartos' da Taça

Quando o andebol ganha cada vez mais
expressão a norte, com os clubes de
Lisboa para sul a escassearem e muitos
dos históricos resumidos a um espaço
fundamental mas pouco visivel da
formação, eis que dois dos momentos
mais importantes do andebol português
vão estender-se para o Sul do Pais,
num alargamento muito celebrado na
capital e arredores. Em Almada, onde o
andebol é das modalidades com mais
tradição, vai realizar-se a final-four da
Taça de Portugal, a 2 e 3 de abril, festa
que promete pompa e circunstancia,
sejam quais forem os candidatos que

Madeira, SAD e Belenenses tentam esta
tarde (19.30 h) juntar-se a FC Porto,
Benfica, Sporting, Marienses. Avanca, AC
Fafe e Boa-Hora nos quartos de final da
Taça de Portugal, onde há duas equipas
da II divisão: os açorianos do Marienses e
os lisboetas do Boa-Hora, que deixaram
pelo caminho o Águas Santas. Mas os
lisboetas são a única equipa do escalão
inferior que ainda não perdeu qualquer
jogo e conta com um plantei onde
experiência não falta: Rui Barreto, Vasco
Ribeiro, Luís Nunes e recentemente
Diogo Domingos, emprestado pelo
Sportíng. Depois do Sporting da Horta,

Festa do ABC na vitória da Supertaça
sobrevivam aos quartos de final,
agendados para dia 24 de março.
Na mesma margem, será entregue a
Supertaça em agosto, na mesma
altura em que se realiza a gala que
distingue ós melhores da época. Na
Taça, o ABC já não estará em campo para
defender o troféu, mas os minhotos
foram também os vencedores da
Supertaça.

F. C.! ROFF

Diogo Domingos é reforço
foi a vez dos maiatos ficarem pelo
caminho. Luis Santana, o técnico, não
esconde a sua satisfação: «Foi muito
bom. Estamos a defender bem e quando
assim é, tudo se torna mais fácil. Foi
muito bom para nós, para Lisboa, ter o
pavilhão cheio. Quem queria a seguir?
Queria jogar em casa. lá fizemos mais do
que estávamos à espera, tudo o que
.
venha é uma festa», rematou.
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AGENDA
HOJE
ANDEBOL
21h00
FC Porto-Avanca, Pavilhão
Dragão Caixa, no Porto.
FUTEBOL
10h30
Benfica-Pinhalnovense, particular sub-19, no Seixal.

AMANHA
BASQUETEBOL
21h00
Benfica-Galitos, Taça de Portugal, Pavilhão da Luz, Lisboa.
ANDEBOL
21h00
Sporting-Maia ISMAI, Pavilhão
Ginásio C. S., Cova da Piedade.
VAI ACONTECER:
Informe agencia6»cmomal.pt
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“Este jogo vai definir a classificação”
ABC/UMINHO PREPARA RECEPÇÃO AO BENFICA na ressaca da derrota pesada e afastamento da Taça de Portugal. Hugo Rocha
e Pedro Seabra apelam à concentração máxima, num jogo que vai definir o segundo lugar da tabela, na recta final da fase regular.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Esquecer o “terramoto” do passado fim-de-semana - que ditou
a eliminação na Taça de Portugal, frente ao Sporting - e concentrar atenções no Benfica. O
ABC/UMinho prepara o jogo
com os encarnados, agendado
para amanhã, a partir das 21 horas, com o objectivo claro de
vingar a pesada derrota com os
leões e limpar a imagem junto
dos adeptos.
“Infelizmente foi um terramoto, é difícil justificar, não é fácil

justificar com um ou dois motivos, foi um aglomerado de circunstâncias, num jogo que não
correu bem. Não costumámos
fazer aquele tipo de exibição.
Perder por um ou por dez para a
Taça equivale ao mesmo, era um
jogo a apurar ou eliminar. Começou mal, continuou mal e
acabou mal”, recordou Hugo
Rocha, na antevisão ao jogo,
deixando claro que têm de preparar o próximo jogo sem “pensar no último sequer”.
“Vai servir apenas como um
exemplo a não repetir. Foram
competições diferentes, são dias

+ destaque
ABC/UMinho recebe
o Benfica, amanhã,
no Flávio Sá Leite,
a partir das 21 horas.
diferentes, vamos jogar em casa
e temos que limpar essa imagem. Da nossa cabeça primeiro,
depois limpar essa imagem nos
adeptos com uma boa exibição.
O segredo para avançar é esquecer esse jogo e concentrarmo-

-nos nas outras competições em
que estamos envolvidos, porque
a taça é assim mesmo”, frisou.
Considerando que a pesada
derrota pode servir como “um
aliciante e um motivo para espicaçar” o jogo com o Benfica,
Hugo Rocha lembra a importância do duelo, quando faltam duas
jornadas para o final da fase regular do campeonato e está aberta ainda a luta pelo segundo lugar, entre Benfica, ABC/UMinho e Sporting, equipas separadas por apenas dois pontos.
“É um jogo que pode valer
duas posições, o quarto ou o se-

gundo lugar. Frente ao Benfica
fizemos um dos jogos mais fracos da primeira volta, portanto, é
primordial que consigamos ganhar para passar à frente e do
Sporting também e assegurar o
segundo lugar, porque, a seguir,
em teoria serão jogos mais acessíveis”, explicou Hugo Rocha,
apelando à concentração máxima de toda a equipa.
“Este jogo vai definir a classificação, de certeza”, acrescentou. E rematou: “é mais um motivo para olharmos para este
jogo com particular concentração”.

DR

Pedro Seabra e Hugo Rocha fizeram a antevisão ao jogo com o Benfica

“O Benfica tem um jogador novo, mas mais do que nos
concentrarmos na qualidade do adversário, que é uma
excelente equipa, devemos olhar para o que podemos fazer
dentro e fora do campo até ao jogo. Jogamos em casa e
consideramo-nos favoritos. Estamos convencidos que se
estivermos ao nosso nível vai ser difícil para qualquer equipa
conseguir ganhar algum jogo. Estamos confiantes que vamos
conseguir a vitória e mais um passo para o segundo lugar”.
[eliminação Taça de Portugal]: “custa muito ficar fora de uma
competição que é tão importante e que vencemos na época
passada, não é fácil sair de forma precoce. Sabíamos que não
éramos os melhores depois da vitória de quarta-feira e não
somos agora os piores depois da derrota de sábado. Temos
ainda mais vontade de nos agarrar às competições que
faltam, campeonato e Taça Challenge que queremos vencer.”

Pedro Seabra (jogador do ABC/UMinho)
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Séniores: apuramento a duas mãos

Portugal defronta Islândia no play-off
ANDEBOL

| Redacção |

A Islândia é o adversário de Portugal no play-off de acesso ao
Mundial de França - 2017, que
as duas equipas vão disputar a
duas mãos. A primeira mão joga-se na Islândia, no segundo
fim-de-semana de Junho, e o jo-

go decisivo em Portugal, em 15
ou 16 de Junho. A Federação de
Andebol de Portugal considera a
Islândia experiente e consistente”, lembrando que a selecção
nórdica “esteve nos nove últimos Europeus, foi terceira em
2010; quinta em 2014 e vicecampeã olímpica em 2010”.
“Tivemos oportunidade de, no

último ano e meio, realizar cinco
jogos particulares com a Islândia, dos quais ganhámos dois e
perdemos três. Este histórico recente espelha as dificuldades
que poderemos encontrar, mas,
ao mesmo tempo, dá-nos alento
para encarar este ‘play-off’ de
uma forma positiva”, analisou o
seleccionador Rolando Freitas.
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Fafe acolhe em Abril Grupo 8 de
apuramento ao Europeu sub-20

Grupo 8
Só o primeiro
vai à fase final
na Dinamarca

No Grupo 8 de Apuramento, que
se disputa em Fafe, só o primeiro
classificado garante presença na
fase final do Campeonato
Europeu, na Dinamarca.
A ordem dos jogos do Grupo 8 já
está definida, faltando apenas
conhecer o horário em que se
realizarão:

DE 8 A 10 DE ABRIL a cidade de Fafe vai receber a realização de um grupo de apuramento ao
Campeonato da Europa de Andebol de sub-20. Pompeu Martins, o vereador do Desporto, espera
estimular no concelho a modalidade e as actividades económicas.
ANDEBOL

+ destaque

| Rui Serapicos |

Pompeu Martins, vereador do
Desporto na Câmara Municipal
de Fafe, considera que a cidade
reúne condições para acolher o
Grupo 8 de Apuramento à Fase
Final do Campeonato da Europa
de Andebol de sub-20.
O autarca, que justifica este
acolhimento da fase final com o
incremento que se pretende dar
no concelho à modalidade mas
também às actividades económicas, mormente da hotelaria, considera que com os pavilhões municipal e multiusos, Fafe “dispõe
de instalações desportivas com
capacidade para receber esta
prova”.
Ainda segundo Pompeu Martins, sob o ponto de vista da organização e da logística, Fafe
dispõe de capacidades não só
sob o ponto de vista das instalações desportivas e hoteleiras,
mas também ao nível de dirigentes desportivos.
Embora a competição comece
dia 8, esperam-se de 6 a 10 de
Abril “cerca de uma centena de
pessoas” que, contando com os
jogadores, treinadores e dirigentes marquem presença em Fafe,
adiantou o vereador, que realçou
ainda a perspectiva de projecção
do concelho.
“Tal como sucede com outras
acções de âmbito cultural que temos vindo a realizar”, adiantou,
“também este campeonato vai
poder conferir mais notoriedade
à cidade de Fafe”.

1.ª jornada, 8 de Abril
Estónia-Portugal
Roménia-Eslovénia
2ª jornada, 9 de Abril
Eslovénia- Estónia
Portugal-Roménia
3ª jornada, 10 de Abril
Eslovénia-Portugal
Roménia-Estónia

Vão estar instaladas em
Fafe, de 6 a 10 de Abril,
cerca de uma centena de
pessoas.
Cidade fafense dispõe do
Pavilhão Multiusos e do
Pavilhão Municipal.

DR

Fase final do Campeonato
da Europa de sub-20 vai
decorrer de 28 de Julho a
7 de Agosto na Dinamarca.

Pompeu Martins, vereador do Desporto

§Associação de Andebol de Braga
Manuel Moreira

“Organização importante
na área da Associação”
“Julgo que é muito importante a organização de uma
prova internacional na área da Associação de Andebol de
Braga, na cidade de Fafe”, comentou ao Correio do Minho
o presidente da Associação de Andebol de Braga (AAB).
De acordo com Manuel Moreira, “essa importância tornase ainda maior quando os intervenientes representam
países evoluídos em termos andebolísticos, nomeadamente neste escalão de sub-20, como são a Roménia,
Estónia e a Eslovénia, para além da selecção de Portugal,
que assim vê nesta prova, uma janela de oportunidade
acrescida na possibilidade de qualificação para o Europeu
de sub-20 masculinos, a realizar na Dinamarca, no presente ano, mesmo sabendo que à partida, só uma das
quatro seleções se apurará para a fase final”.
A concluir, o dirigente refere ainda que a AAB, “certa do

DR

Manuel Moreira

que actualmente representa o andebol para a cidade de
Fafe e para distrito de Braga, criará todas as condições
que lhe sejam solicitadas pela organização local e FAP, no
sentido do êxito que esta prova possa ter e representar
em termos organizativos e desportivo, para o andebol regional e nacional”.

Euro 2016
Grupos 1 a 4
apuram duas equipas
Nos grupos 1 a 4, apuram-se as
duas primeiras equipas, enquanto nos grupos 5 a oito apenas se
apura o vencedor.
Alemanha, Suécia, Áustria, Croácia, Sérvia, Roménia e Bielorrússia não podem, segundo as normas europeias que regem a
modalidade, organizar grupos
de apuramento, por terem já
realizado em edições anteriores.
Eis, nestas condicionantes, os
restantes grupos e respectivos
países organizadores:
Grupo 1: Alemanha, Rússia,
Kosovo e Lituânia (org.).
Grupo 2: Suíça (org.) Macedónia,
Montenegro e Ilhas do Faroé.
Grupo 3: Polónia (org.),
Islândia, Itália e Bulgária.
Grupo 4. Suécia, Bielorrússia,
Bósnia (org.) e Noruega.
Grupo 5. Eslováquia (org.),
Finlândia e Ucrânia.
Grupo 6. Sérvia, Geórgia (org.),
Israel e Grécia.
Grupo 7. República Checa (org.) ,
Holanda, Áustria e Turquia.
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Castelo continuará a ser espaço
privilegiado de cultura
2016 Programa de eventos culturais e desportivos para 2016 inclui várias iniciativas no Castelo de Leiria, mas chega também aos museus de Leiria, ao Estádio Municipal e ao Mercado de Santana
ARQUIVO

O castelo vai voltar a ser, à semelhança do ano passado, um
local privilegiado de eventos
em Leiria durante este ano. O
mercado Medieval, a decorrer
entre 22 e 24 de Julho, é um
dos destaques, mas há que relevar também o Festival Entremuralhas, de 25 a 27 de Agosto.
Os eventos vão ocupar não só
os espaços culturais do município, como também o novo
Museu de Leiria, que receberá,
de 15 a 18 de Abril, a Festa dos
Museus, roteiros literários e
patrimoniais.
A recriação histórica estará
também de volta, nos dias 28 e
29 de Maio, com o tema ‘1923
– Viagem à Leiria Moderna’,
prevendo-se o envolvimento
de mil figurantes do concelho.
De 22 a 24 de Julho, Leiria regressa de novo ao passado no
castelo, com uma recriação
histórica que terá como tema
‘1385 – D. João I, Rei dos Portugueses’.
A promoção da actividade física e desportiva é outra das

Mercado Medieval decorre, este ano, entre 22 e 24 de Julho

apostas da autarquia, com iniciativas como o ‘Leiria Run’, a
21 de Maio, ‘Brisas do Lis Night
Run’, do NEL, todas as quartas-feiras, o ‘Leiria Fun Run’, a

9 de Outubro, e o ‘5.º Leiria XTMAS Night Trail’, organizado
pelo LIZ Runners, agendado
para 10 de Dezembro.
Além da consolidação da

rede de percursos pedestres,
Leiria volta ao mapa das grandes provas desportivas, como
a Taça dos Clubes Campeões
Europeus – Grupo B, dia 28 de

Maio, a Taça dos Clubes Campeões Europeus Juniores –
Grupo A, a 17 de Setembro, em
atletismo, ambos pela mão da
Juventude Vidigalense, e os
Campeonatos Nacionais Universitários (SCLM e FPC), a 7
de Maio, numa lista que contempla, entre outras provas,
um estágio da selecção de andebol feminina e a Taça de Portugal de Triatlo.
Viver em festa a participação
da selecção portuguesa de futebol no Europeu de França é
outra proposta do município,
que garante a transmissão dos
jogos em ecrã gigante, em Junho e Julho. Antes, os leirienses
terão oportunidade de assistir
no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa a um jogo de
preparação da equipa lusa
frente à Bulgária, no dia 25 de
Março.
Na despedida do Verão, que
será vivido com várias actividades na Praia do Pedrógão, o
estádio recebe o ‘Leiria Sobre
Rodas’, de 18 a 25 de Setembro.

Ementa variada e arte
para todos os gostos
Para os amantes da gastronomia, Leiria apresenta uma
ementa variada. O Mercado do
Chá, de 19 a 21 de Fevereiro, é o
evento 'inaugural', mas o 'roteiro' inclui a Festa da Cerveja
Artesanal, dias 1, 2 e 3 de Abril,
o Mercado da Cerveja e do Marisco, de 9 a 12 de Junho, e o
Festival do Gin e do Sushi, entre
9 e 11 de Setembro, todos com
mesa posta no Mercado de
Santana. A doçaria, o vinho e o
chícharo da serra entram também no cardápio de eventos.
A diversidade é outra das
marcas da programação, repleta de festivais, em áreas como o cinema, a dança, a música
e o teatro, uma aposta para
atingir diferentes públicos, seja
a comunidade gótica, que
acorre de toda a Europa a Leiria
para o Entremuralhas, seja a cinéfila, de olhos postos no cinANTROP, em Outubro, o Festival de Comédia ou a Feira do
Livro.
O ecletismo da oferta está
ainda espelhado no Leiria Festival, integrado na Feira de
Maio, no Festival Música em
Leiria, em Junho e Julho, este
com a chancela do Orfeão, no
Metadança, em Abril, ou no festival de teatro para a infância e
juventude, em Novembro. O
programa inclui ainda o ‘Leiria
Cidade Natal’ e festas de passagem de ano pelo concelho.|
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Madeira SAD tem dupla
ronda com o Belenenses
HOJE PELAS 19
HORAS O MADEIRA
SAD JOGA OS
`OITAVOS' DA
TAÇA DE PORTUGAL
A entrada do mês do Carnaval reserva ao plantei do Madeira Andebol SAD uma tarefa complicada
com a disputa em dois dias, de dois
encontros, curiosamente frente ao
mesmo adversário, o Belenenses.
Hoje pelas 19 horas os madeirenses recebem os azuis do Restelo no Pavilhão do Funchal partida a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.
Amanhã, igualmente às 19 horas reencontro com o conjunto
do Belenenses agora para a disputa da penúltima jornada da
fase regular do campeonato nacional da I Divisão.
Na Taça de Portugal, a equipa de
Paulo Fidalgo tem uma excelente

oportunidade para que a Região,
pelas mãos dos madeirenses, marcarem presença na ronda.
Já no encontro a contar para o
Campeonato Nacional da I Divisão, o contexto certamente é bem
diferente e a 'pedir' uma maior
cota de atenção por parte dos
madeirenses.
O objectivo é segurar o quinto
lugar na tabela classificativa, até
porque o quarto lugar ficou fora
de hipóteses depois da derrota
frente ao Benfica, pelo que a principal meta do conjunto comandado pelo técnico Paulo Fidalgo e fechar a primeira fase entre as cinco
melhores equipas nacionais.
O Madeira Andebol SAD segue
no quinto lugar com 45 pontos,
com mais um ponto do que o
Águas Santas que está logo atrás.
Os nortenhos jogam hoje contra o
Passos Manuel e no dia 6 de Fevereiro, fecho da fase regular, medem
forças com o conjunto da Maia. O
Madeira Andebol SAD terminará
esta fase frente ao Avanca igualmente no próximo sábado. H. D. P.

Pavilhão do Funchal recebe jogos hoje e amanhã. FOTO ASPRESS
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ABC/UMINHO RECEBE AMANHÃ BENFICA. HUGO ROCHA DÁ O MOTE...

Avelino Lima

Reservar segundo posto para
esquecer terramoto com leões

Hugo
Rocha não
encontra uma
explicação para
pesado desaire
com SCP
(38-24).
Pedro Seabra (esquerda) e Hugo Rocha fizeram, ontem, a antevisão do jogo com o Benfica

pedro vieira da silva

C

«

omo é possível?»,
esta foi a questão
mais colocada,
nos últimos dias,
no balneário do ABC/
/UMinho. Mas não só. Pelos adeptos e por quem
acompanha o andebol
que, claro, ficaram estupefactos com a pesada
derrota com o Sporting.
E nem os andebolistas
da turma amarela conseguem explicar o que
se passou no último jogo
com o Sporting...
Na quarta-feira passada
(dia 27), os minhotos venceram, extramuros, a turma leonina, por 32-31, em
partida relativa à 20.ª jornada do Nacional de andebol da I Divisão.
Mas, dias depois, no
sábado, noutro pavilhão
mas igualmente casa dos
leões, o ABC/UMinho foi
copiosamente derrotado
pelo Sporting por 38-24!
«O que aconteceu? Foi
um terramoto. É difícil
de justificar. Só se explica com um aglomerado
de circunstâncias. Decidi-

damente, não correu bem
e não está nos nossos planos jogar àquele nível e
fazer aquele tipo de exibição. Começou mal, continuou mal e acabou mal.
O que nos resta é preparar
o próximo jogo e não pensar no último. Deve servir
como um exemplo a não
repetir», destacou o central Hugo Rocha, que dá a
tática para a receção, amanhã (21h00), ao Benfica.
«São competições diferentes, pavilhões diferentes e queremos limpar a
nossa imagem. Primeiro,
temos de limpar o último
jogo das nossas mentes e,
depois, vencer o jogo. Temos de nos focar nas competições em que estamos
envolvidos. A última derrota serve, apenas, como
uma espécie de aliciante
para fazermos mais e para espicaçar a nossa vontade de vencer», junta Hugo Rocha.
O embate com os encarnados é «um dos mais
importantes da época».
«Foi também contra este
adversário que fizemos
um jogo menos conse-

guido na primeira volta
(34-28 para os lisboetas).
É primordial vencer para passarmos à frente do
Benfica e praticamente
assegurarmos o segundo
lugar», finalizou.

Pedro Seabra:
«Mais vontade de
vencer campeonato
e a Taça Challenge»
Pedro Seabra reconhece
que «custou muito» deixar
a Taça de Portugal, prova
que o ABC/UMinho conquistou, na época passada.
«Sabíamos que não éramos os melhores após a
vitória de quarta-feira
nem os piores após a derrota de sábado», vincou,
garantindo que o grupo
tem, agora, «mais vontade» de ganhar o campeonato e a Taça Challenge.
«Já vencemos um título (Supertaça) e fomos
eliminados de uma competição. No ano passado
vencemos um título, chegamos a uma meia-final
(campeonato) e a uma final (Challenge). Queremos fazer melhor», atirou, confiante.
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Madeira SAD favorito
na “operação Delta”
© JM

Madeirenses enfrentam hoje os “azuis” do Restelo para os “oitavos”
Taça de Portugal, e amanhã para o campeonato.

Teoricamente, os madeirenses estão em vantagem em relação aos lisboetas.

ANDEBOL
Raul Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

equipa masculina do
Madeira SAD inicia hoje
a operação “Delta”, que
consiste em ultrapassar,
em pouco menos de 48
horas, a formação dos “azuis

A

do Restelo” em duas provas.
Pelas 19 horas de hoje, no
Pavilhão do Funchal, a formação madeirense recebe a equipa do Delta/Beleneses, em partida a contar para os oitavos
de final da Taça de Portugal
Fidelidade Seniores Masculinos - 2015/2016. As duas equipas voltam a defrontar-se 24
horas depois, desta feita para
cumprir o jogo à 21.ª e penúltima jornada da fase regular
do Campeonato Fidelidade Andebol 1, cujo primeiro lugar
já se encontra incontestavel-

mente reservado há muito
tempo pelo FC Porto.
No duplo confronto com o
Delta/Belenenses, o Madeira
SAD parte como favorito para
seguir na Taça e somar nova
vitória no campeonato, isto
com base no histórico de resultados apresentado até ao
momento por ambas as equipas
na presente temporada.
No campeonato, os madeirenses, que ocupam o 5.º lugar
na classificação, somam mais
19 pontos que os lisboetas (11.º
lugar - penúltimo). JM
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Agenda desportiva
FUTEBOL
Treino do União, a partir das
10h30, no Complexo Desportivo
do Vale Paraíso.
Treino do Marítimo, a partir das
17 horas em Santo António.
Treino do Nacional, a partir das
10h30 na Camacha.
ANDEBOL
Taça de Portugal, oitavos de final: Madeira SAD-Belenenses,
às 19 horas no pavilhão do Funchal.
KITESURF
Francisco Lufinha apresenta
documentário sobre os seus feitos, pelas 19 horas no auditório
do Centro de Congressos do
Casino da Madeira.
BASQUETEBOL
O Grupo Parlamentar do PSD-M
visita, pelas 14 horas, o Clube
Desportivo ‘Os Especiais’, no
Pavilhão do CAB.
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Filipe Duque acredita na permanência do Sporting da Horta

Filipe Duque fala em inexperiência e
lembra que o plantei do Horta teve muitas lesões

p

• :

"Não podíamos
esperar o =ano"
Depois da melhor classificação de sempre, alcançaria
na temporada passada, com
um quinto lugar, o Sporting
da Horta está, estaépoca,
na luxa pela manutenção,
com otreinadoraprometer
empenho
WIDROMIAMIDID
••• Depois do quinto lugar

na temporada passada, melhor classificação de sempre
no nacional de andebol, o
Sporting da Horta tem passado, esta época, por dificuldades na fase regular. Os açorianos estão no décimo posto
(três vitórias, um empate e
16 derrotas em 20 jogos) e as
lesões, para além da inexperiência de alguns jogadores
na primeira divisão, têm sido,
segundo o treinador Filipe
Duque, as principais razões
para o fraco rendimento que
vem evidenciando. "Tivemos várias lesões em poucos
meses, que fizeram uma
grande diferença no rendimento da equipa. Depois, o
nosso lateral-direito, de 23
anos, e um central, também
de 23, nunca jogaram em Portugal, e o lateral-esquerdo só
atuou três meses na época
passada. Também mudámos
de pivô, ou seja, acabamos
por ter agora cinco anos de
experiência de primeira divisão, quando anteriormente
tínhamos 30. Não podíamos
esperar o mesmo rendimen-

to, mas é claro que podíamos
estar muito melhor", admitiu, recordando, também,
que o Sporting da Horta foi
das poucas equipas que não
se reforçaram para a segunda
fase. "Exceto o Águas Santas
e o FC Porto, toda a gente se
reforçou no campeonato.
Não podemos fazer comparações. Também já sabia que seria difícil integrar os novos
jogadores, mas não podia prever tantas lesões. Vamos com
:toda a força para alcançar a
-;Inanutenção. A diferença
;para a segunda fase é grande.
Temos 15 dias para preparar
'tim jogo, as equipas perfeitamente identificadas e teremos a nossa estratégia definida", disse, perspetivando
também a continuidade no
comando dos açorianos na
próxima época. "Conto com
isso. O importante agora é solidificarmos a nossa base e
avaliarmos os jogadores pela
experiência que vão adquirindo no campeonato", expressou. Youri Kostetskiy, o
atirador que se sagrou campeão nacional peloABC e Madeira SAD, será agora o adjunto de Filipe Duque no Horta,
depois de uma lesão que °impossibilita de continuar a jogar. "Já trabalha com a nossa
formação há cinco anos, por
isso é uma coisa natural. Fazme é uma diferença grande
não o ter em campo", brincou.

g

-Temas 15
dias para
preparar
urnjogo. as
«Mime
perfeitamente
Identifkadas e
teremos a
nossa
estratégia •
defirildir
Kostetsiciy»
trabalha
coma nossa
formação
há cinco
anos. por
leso é uma
coisa
natural. Fazme á urna
diferença
-o
o ter em
campolitipeDucrese
Treinador do
Sporting da
Horta
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AgetidA
Astiliikal- 1.° Divida° Nadonal - F. C Podo-Avanca (21)- Sp Horta-Fale (22 - Pav Mun Fale)
lata de Portugal (13d:nos de Inal) - Madeua sA0-Belenenses (19)
Olvanan - F ute0o1 As 12 horas. sante° df segunda kne do Campeonaw de Porrugal na sede da 1eredaçao, em Lisboa.
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TAÇA DE PORTUGAL

Boa Hora a fazer história
Perto de completar um século de história, em 2018, o Boa
Hora está apostado em regressar
à14 Divisão, comandando a Zona
Sul do escalão secundário. Mas a
surpresa veio da Taça de Portu
gal, comeste 'tomba gigantes' a
passar aos quartos-de-final,
após eliminar (26 - 24) o Águas
Santas. E já antes caíra o Sp. Horta, também do campeonato
principal. O treinador Luis San lana, ex-adjunto de João Floren cio no Belenenses, explicou o su

cesso: "Estamos de parabéns e a
trabalhar bem, com um grupo de
qualidade que acreditou, perante pavilhão cheio."
Diogo Domingos e Nuno Pinto
(ex-Sporting); Luís Nunes, Vasco Ribeiro, e Bruno Ferreira (ex- _
Belenenses): e Rui Barreto (ex- '
Sp. Horta) têm sido reforços.
Os 'oitavos' da Taça concluem-se hoje (19h), com o Madeira SAD - Belenenses, que voltam a defrontar-se amanhã para
a l' Divisão, no Funchal. 0 A.R.
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Dragões recebem Avanca
para aumentar recorde
R Já virtualmente vencedor da
fase regular do Campeonato, o ANDEBOL 1
Jornada 2.1
.
.
... .
FC Porto recebe hoje (21 horas) o
FC PORTO 2ihoo AVANCA
Avanca, com o aliciante de au
SP HORTA 21h00" A(f AFE
montar para 21 vitórias (em igual
AB( amanhã BENFICA
número de jornadas) o recorde
SPOR1INI, amanhã MAIA ISMAI
de triunfos consecutivos na ÁGUASSAN1A5 amanhã P MANUEL
competição.
~FIFA :111 amanhã BELFNf NSES
O pivô dos dragões. Da:%Trn ar( ) •";
•
r1( dos clubes
Salina, antevê umapartidadiffcil
CLASSIFICAÇÃO
para os heptacampeões: "Espc
(Mos
; V E n
ramos jogo complicado, pois o
623-478
O FC PORTO
,O 20 20 ;
Avanca tem bons jogadores, al
52 20 16 O 4 593 491
BENFICA
guns deles com passado no FC
02 ABC
`,2 20 16 O 4 619.551
Porto, corno o treinador Carlos
654-505
<> SPORTING 50 20 15 ‘;
Martingo. É uma equipa que nos
<> MADEIRA SAD45 20 12 1 / 573-537
conhece bem, mas queremos I> Á. SANTAS 44 20 12 O 8 515-518
vencer", considerou o cubano, Og AVANCA
34 20 7 O 13 466-536
em declarações ao fcporto.pt.
I> P. MANUEL 43 20 6 1 13 510-583
Salina espera uma defesa
MAIA ISMAI 41 20 5 1 14 541.593
agressiva por parte da equipa 7' <>SP. HORTA :7 20 3 1 16 481.594
classificada no Campeonato: "O atg BELENENSES 26 20 3 O 17 472-574
Avanca vai tentar dificultar o .
26 20 2 2 16 484571
9 AC FAFE
nosso trabalho. O objetivo do FC Ultima jor-rtuLi b de fevereiro
Porto é conquistar o campeona- MAIA ISMAI-AGUAS SANTAS; »FICA-SPORTING; AC
to e aTaça de Portugal."
FAFE-ABC; AVANCA-MADEIRA SAD; PASSOS MANUELEm Fafe, também jogam hoje FC PORTO; BELENENSES-SP. HORTA
o AC local e o Sp. Horta, mas a
jornada só se completa ama - Benfica e Sporting- Maia ISMAI,
nhã, com destaque para o ABC - emAlmada. o A.R.
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ANDEBOL

João Pinto saúda novos
campeões europeus
João Pinto (Belenenses) saudou nas
redes sociais os ex-colegas do Tusem Essen (ALE): "É um enorme orgulho vervos campeões europeus Julius Kuhn e
Niclas Pieczcowski.. Jogar convosco foi
das melhores fases da minha carreira."
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Record Online

Autores:

Alexandre Reis

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5d2d6ac7

Já virtualmente vencedor da fase regular do Campeonato, o FC Porto recebe hoje (21 horas) o
Avanca, com o aliciante de aumentar para 21 vitórias (em igual número de jornadas) o recorde de
triunfos consecutivos na competição. O pivô dos dragões, Daymaro Salina, antevê uma partida difícil
para os heptacampeões: "Esperamos jogo complicado, pois o Avanca tem bons jogadores, alguns
deles com passado no FC Porto, como o treinador Carlos Martingo. É uma equipa que nos conhece
bem, mas queremos vencer", considerou o cubano, em declarações ao fcporto.pt. Salina espera uma
defesa agressiva por parte da equipa 7ª classificada no Campeonato: "O Avanca vai tentar dificultar o
nosso trabalho. O objetivo do FC Porto é conquistar o campeonato e a Taça de Portugal." Em Fafe,
também jogam hoje o AC local e o Sp. Horta, mas a jornada só se completa amanhã, com destaque
para o ABC-Benfica e Sporting-Maia ISMAI, em Almada. Autor: Alexandre Reis
05h25
Alexandre Reis
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05:25 . Record Por Record Já virtualmente vencedor da fase regular do Campeonato, o FC Porto
recebe hoje (21 horas) o Avanca, com o aliciante de aumentar para 21 vitórias (em igual número de
jornadas) o recorde de triunfos consecutivos na competição. O pivô dos dragões, Daymaro Salina,
antevê uma partida difícil para os heptacampeões: "Esperamos jogo complicado, pois o Avanca tem
bons jogadores, alguns deles com passado no FC Porto, como o treinador Carlos Martingo. É uma
equipa que nos conhece bem, mas queremos vencer", considerou o cubano, em declarações ao
fcporto.pt. Salina espera uma defesa agressiva por parte da equipa 7ª classificada no Campeonato: "O
Avanca vai tentar dificultar o nosso trabalho. O objetivo do FC Porto é conquistar o campeonato e a
Taça de Portugal." Em Fafe, também jogam hoje o AC local e o Sp. Horta, mas a jornada só se
completa amanhã, com destaque para o ABC-Benfica e Sporting-Maia ISMAI, em Almada.
05:25 . Record
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Alemanha vence Europeu
A Alemanha conquistou ontem o
seu segundo título europeu de
andebol, após bater a favorita,
mas irreconhecível, Espanha, por
24-17, em Cracóvia, na Polónia.
Depois dos 32-29 com que os
espanhóis (procuravam título
inédito à sua quarta final) venceram os alemães na abertura do
Europeu, era difícil imaginar o
`paupérrimo' desempenho do
conjunto ibérico, que, ao intervalo, ainda sonhava (10-6) 'acertar
agulhas', mas nada melhorou no
período complementar, pelo que

os germânicos souberam sempre
gerir a vantagem, embalados também pela grande exibição do
guarda-redes Wolff. No final a
Alemanha venceu por 24-17 e
passou a somar dois títulos europeus (2004 e 2016), três mundiais
(1938,1978 e 2007) e um olímpico
(1936).
Já na luta pela medalha de
bronze Noruega e Croácia foram
as equipas que estiveram também
em acção no dia de ontem e com
os croatas a serem mais fortes,
vencendo por 31-24.

Germânicos bateram na final a Espanha por 24-17. FOTO REUTERS
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Alemanha sagra-se
campeã europeia

a
e
à

a
r

Este é o segundo título europeu para os germânicos.
-

e

a
a

Alemanha conquistou ontem o seu segundo título europeu de andebol,
após bater a favorita, mas irreconhecível,
Espanha, por 24-17, em
Cracóvia, na Polónia.
Depois dos 32-29 com
que os espanhóis (procuravam título inédito à sua
quarta final) venceram os
alemães na abertura do
Europeu, era difícil imaginar o ‘paupérrimo’ desempenho do conjunto
ibérico, que, ao intervalo,
ainda sonhava (10-6) ‘acertar agulhas’, mas nada melhorou no período complementar.
A Alemanha esteve sempre na frente, sendo que
o primeiro golo espanhol
de bola corrida surgiu apenas aos 11.40, na altura a
reduzir para 5-2.
O guarda-redes Wolff exibia-se a um nível incomparável – Sterbik não conseguiu a mesma eficácia e a Alemanha tinha ainda
o condão de marcar várias
vezes em inferioridade numérica, perante um ad-

A

versário que perdia diversas bolas ‘fáceis’.
A possante e agressiva
defesa germânica fez o resto, ‘eclipsando’ o ataque
rival.
O descanso podia servir
para serenar o jogo da Espanha, que ainda estava
mais do que a tempo de
reverter o destino a seu
favor, mas sofrer dois golos
consecutivos logo na abertura deixou-a a seis golos,
a maior diferença até então. Confiante, e com tudo
a sair-lhe bem, a Alemanha
nunca permitiu qualquer
aproximação, enquanto a
Espanha desesperava por
soluções que exigiam a cabeça fria que não teve, pelo
que se revelou impotente
para reentrar na discussão
do resultado.
Hafner foi o melhor marcador do desafio, com sete
golos, seguido do espanhol
Entrerrios, com cinco.
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar
dois títulos europeus (2004
e 2016), três mundiais
(1938, 1978 e 2007) e um
olímpico (1936). JM
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Futsal, Euro-2016: Arena Belgrado, uma das maiores do mundo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol Online

Data Publicação:

01-02-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d53888cd

Palco dos jogos da fase final. A Arena Belgrado, imponente palco de todos os jogos da fase final do
Campeonato da Europa de futsal, é um recinto multiusos, num espaço total que abrange 48 mil
metros quadrados, com capacidade total oficial até 25 mil lugares. No caso do Euro-2016, a
capacidade está condicionada a 12 mil espectadores, opção com o anel superior fechado. Teve custo
estimado de 70 milhões de euros. Foi oficialmente inaugurada em 2004, e já recebeu nomeadamente
em 2005 o Campeonato Europeu de Voleibol Masculino e o Europeu Basquetebol, o Campeonato do
Mundo de Karaté em 2010, o Campeonato Europeu de Andebol Masculino de 2012, Campeonato do
Mundo de Andebol Feminino e a final da Taça Davis em 2013. A 26 de Março de 2014, o Estrela
Vermelha derrotou o Budivelnyk Kyiv nos quartos-de-final do Europeu, perante uma multidão de
24.232 pessoas nas bancadas, recorde continental num jogo de basquetebol em pavilhão. ?
Há 45 minutos
Redacção FUTSAL+
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Alemanha campeã europeia de andebol 12 anos depois

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

Data Publicação:

01-02-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e750c2d6

18:24 01.02.2016
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938,
1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
A Alemanha conquistou no domingo o seu segundo título europeu de andebol, 12 anos depois do
primeiro, ao vencer a Espanha por 24-17, na final da prova, realizada em Cracóvia, na Polónia.
A formação germânica, que assegurou um lugar no torneio de andebol dos Jogos Olímpicos de 2016,
no Rio de Janeiro, liderou o encontro desde início e dominou-o até ao final, sendo que ao intervalo já
vencia por quatro golos (10-6).
Com este triunfo, a Alemanha passou a somar dois europeus (2004 e 2016), dois mundiais (1938,
1978 e 2007) e um título olímpico (1936).
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Município de Guimarães
assinou contratos-programa
com associações desportivas

MAIS DE MEIA CENTENA de clubes e associações desportivas do concelho
de Guimarães assinaram ontem os contratos-programa de desenvolvimento
desportivo com o município.
DESPORTO

| Redacção |

A Câmara Municipal de Guimarães assinou ontem vários
contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no apoio
a várias associações do concelho. Na cerimónia, que decorreu
na Plataforma das Artes, estiveram representados mais de meia
centena de clubes e associações
desportivas, ligadas à prática de
diferentes modalidades.
O responsável pelo pelouro do
desporto, Amadeu Portilha, indicou que nos últimos cinco anos,
o investimento do município à
beneficiação de instalações, formação e eventos desportivos
atingiu os 4 milhões e 50 mil euros.
Para o futuro, foram celebrados
os contratos-programa no valor
de 130 mil euros para a requalificação das instalações desportivas de vários clubes: Ases Santa
Eufémia (25 mil euros), Prazins
e Corvite (25 mil euros), Polvoreira (25 mil euros), Casa do Povo de Fermentões (12.500 euros), CART (12.500 euros),
Torcatense (10 mil euros), Selho
(7.500 euros), Nespereira (7.500

euros) e CSP Candoso (5 mil euros).
Na temporada 2015/2016, a
Câmara Municipal vai ainda distribuir 350 mil euros em apoios à
formação desportiva, distribuídos da seguinte forma: Vitória
(105 mil euros), CART (15 mil
euros), Piratas de Creixomil
CART (15 mil euros), Moreirense (12.500 euros), Xico Andebol
(12.500 euros), Casa do Povo de
Fermentões (12.500 euros),
GRUFC (12.500 euros), Amigos
de Urgeses (10 mil euros), Brito
(10 mil euros), Desportivo de
Ronfe (10 mil euros), Pevidém
(10 mil euros), Taipas (10 mil
euros), Torcatense (10 mil euros), Sandinenses (10 mil euros),

O presidente da Câmara
Municipal de Guimarães,
Domingos Bragança,
anunciou que está prestes
a iniciar-se a construção do
edifício onde ficará sediada
a Academia de Ginástica
de Guimarães.
As instalações ficarão
situadas junto do Parque
da Cidade.

Ponte (10 mil euros), Tabuadelo
(10 mil euros), Unidos do Cano
(5 mil euros), AMAR BTT Torcatense (5 mil euros), Academia
de Patinagem de Guimarães (5
mil euros), AJK Portugal (3 mil
euros), Aldão (2.500 euros),
Candoso Santiago (2.500 euros),
GTeam (2.500 euros), Polvoreira (2.500 euros), Selho (2.500
euros), JUNI (2.500 euros), Serzedelo (2 mil euros), ARCAP
(1.500 euros), Clube de Ténis de
Guimarães (1.500 euros), CCDR
Vila Nova de Sande (1.500 euros), Clube de Ténis de Mesa
das Taipas (1.500 euros), Airão
(1.250 euros), ACR Conde
(1.250 euros), Salgueiral SARC
(1.250 euros), Prazins e Corvite
(1.250 euros), Núcleo de Atletismo das Taipas (1.250 euros),
Ases Santa Eufémia (1.250 euros), ACR Lordelo (1000 euros),
CSP Candoso (1000 euros), Clube de Rope Skiping das Taipas
(1.250 euros) e ACRD Nespereira (1000 euros).
A Associação de Futebol Popular de Guimarães recebe 15 mil
euros para o apoio à realização
de eventos e a Associação de Ciclismo do Minho terá direito a
7.500 euros.
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§andebol
Campeonato
Benfica joga decisão
do segundo lugar
quarta-feira às 21
no Pavilhão Sá Leite

Na próxima quarta-feira, a partir
das 21 horas, o Pavilhão Flávio
Sá Leite, em Braga, volta a
acolher um jogo com carácter
decisivo. O ABC/UMinho recebe o
Benfica, em encontro a contar
para a 21.ª e penúltima jornada
da primeira fase.
O clube que vencer fica em
boas condições para garantir o
segundo lugar na fase regular, o
que garante para o play-off
vantagem de jogar em casa as
partidas de decisão. Na derradeira ronda desta fase regular, a
disputar no dia 6 de Fevereiro, os
‘encarnados’ jogam em casa com
o Sporting e os bracarenses têm
uma deslocação a Fafe.
Jogos da 21.ª Jornada:
Sporting-Maia ISMAI
Águas Santas-Passos Manuel
FC Porto-Avanca
SC Horta-Fafe
ABC/IMinho-Benfica
Madeira SAD-Belenenses
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S. Bernardo “traído”
por um golo... fantasma
Eliminado A equipa aveirense não merecia sair assim da prova, depois
de 60 minutos de superioridade sobre uma equipa da Divisão A1
PAULO RAMOS

S. BERNARDO

38

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Luís Santos, João Esteves
(2), Tiago Gonçalves (2), Fernando Marques (1), Leandro Rodrigues (11) e Daan
Garcia (7) - sete inicial - Rui Silva, Diogo
Batalha, Hélder Costa (2), Augusto
Pereira (4), Ulisses Ribeiro (6), Jorge
Justino, Diogo Taboada (3), João
Oliveira e João Mieiro.

AC FAFE

39*

Treinador: José Silva
Miguel Marinho; Dario Andrade (6),
Vladica Andrejic (1), Sérgio Gonçalves
(7), Nuno Fernandes (6), Nuno Pinheiro
e Diogo Gomes (7) - sete inicial - Bruno
Dias, Tiago Pinho (5), Sérgio Ribeiro (1),
Cláudio Mota (4), Vladimiro Pires,
Mário Pereira (1), Luís Pereira, Felizberto Landim (1) e João Fernandes.
*Após dois prolongamentos.
Pavilhão da Aldeia Desportiva de S.
Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: André Rodrigues e Nuno
Gomes (A.A. Porto).
Ao intervalo: 15-13.

Andebol
Taça de Portugal

Avelino Conceição
Recebendo uma equipa da Divisão A1, o São Bernardo, a fazer
um excelente campeonato secundário, mostrou nesta partida que não foi em nada inferior ao seu adversário. Acabou
por eliminado nos oitavos de
final da prova, por um golo de
diferença, mas diversas incidências no jogo criaram fortes dúvidas dentro e fora do campo
(ver caixa).
A equipa de Ulisses Pereira
comandou durante toda a primeira parte, estando sempre
com vantagem no marcador,
perante um Fafe que esbarrou
quase sempre num bloco defensivo muito cerrado, com o
guarda-redes João Pinho, com

Augusto Pereira foi autor de quatro golos frente ao Fafe

uma exibição, a mostrar-se
quase intransponível.
O resultado de 15-13 ao intervalo gerou desde logo grande
controvérsia, pois segundo a
dupla de árbitro, o resultado era
de 15-14 para espanto de todos
os que assistiam ao jogo, já que,
uma vez que não não havia oficial de mesa nem cronometro,
foram muitas as pessoas que se
dedicaram a contar os golos
que iam sendo marcados.
Mesmo com esta controvérsia o S. Bernardo entrou para a
segunda parte convicto de que

podia passar à próxima eliminatória e acentuou mais ainda
o seu domínio, acabando por
chegar aos quatro golos de vantagem, a maior em toda partida,
obrigando o Fafe a uma melhor
marcação individual.
E já bem perto do final, supostamente a cinco minutos,
uma reacção dos nortenhos levou a que a equipa de Fafe fizesse dois golos sem respostas,
passando o resultado de 29-27,
para uma igualdade no marcador, que persistiu até final, com
ambas as equipas a marcarem

mais um golo. Contudo, o jogo
acabaria, surpreendentemente,
por ir para prolongamento, já
que hipoteticamente o Fafe teria mais um golo marcado na
primeira parte, sancionado pela
arbitragem.
Seguiam então o tempo extra
de dez minutos, em que substituiu um empate a 34 golos, obrigando a novo prolongamento,
onde o S. Bernardo teve tudo
para se apurar, mas um falhanço incrível de Diogo Tabuado
que, com o resultado em 38-38,
não conseguiu bater Miguel
Marinho, possibilitando ao Fafe,
na reposta, marcasse por Nuno
Fernandes e selasse a passagem
aos quartos de final.
Uma saída inglória da Taça de
Portugal por parte do S. Bernardo, que, diga-se em abono
da verdade, foi sempre melhor
equipas que o Fafe, merecendo
sem dúvida a continuar em
prova. A arbitragem na sua essência esteve bem, cometendo
o lapso de sancionar o golo a
mais que realmente não aconteceu e teve influência no resultado final do tempo regulamentar. |

Ausência do oficial de mesa dá origem à dúvida
Aquando do início da partida e não presença do oficial de mesa nomeado (Mário Pangaio) por motivos
que desconhecemos, Carlos
Rebelo, elemento afecto ao
S. Bernardo que habitualmente ocupa esse cargo,
não foi autorizado pela du-

pla de arbitragem a proceder à cronometragem do
jogo por não estar nomeado para o efeito. Não
havendo tempo de jogo visível no “placard” electrónico, nem marcha do marcador, gerou-se um sentimento de incerteza no pú-

blico que esteve no pavilhão, acabando por, no final,
deixar a dúvida quanto ao
resultado, o que podia ter
sido evitado. Uma situação
a rever pela Federação, já
que o episódio não foi bom
para o espectáculo e muitomenos para o andebol. |
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S. Bernardo afastado da Taça
com um resultado duvidoso P23
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Alavarium, de serviços,
mínimos, cumpre obrigação
PAULO RAMOS

Aveirenses tiveram pouca
oposição das lisboetas
ALAVARIUM

33

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis; Mariana Lopes (3), Maria
Coelho (5), Viviana Rebelo, Soraia
Domingues (1), Mónica Soares (1) e Ana
Moreira (2) – sete inicial – Andreia
Madaíl, Joana Ferreira (2), Ana Neves
(5), Inês Moleiro (3), Filipa Fontes (2),
Sara Sousa (2), Soraia Fernandes (3) e
Brynhildur Eddudottir (4).

ASSOMADA

23

Treinadora: Eugénia Semedo.
Soraia Almeida; Edna Oliveira (10),
Luísa Jaguite, Débora Moreno (4), Rute
Fernandes (4), Odete Tavares (4) e
Madalena Silva – sete inicial – Elisabete
Mendes (1).
Pavilhão do Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 90 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves.
Ao intervalo: 12-9.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Sérgio Loureiro
NATURAL O Alavarium, tricampeão nacional em título,
cumpriu com a sua principal
obrigação, a de levar de vencida
a frágil formação do Assomada
que, imagine-se, chegou a Aveiro com apenas duas jogadoras
no banco, incluindo a guardaredes. Contudo, e perante um
opositor que se antevia “pêra
doce”, a equipa de Herlander
Silva revelou-se, durante largo

período da primeira parte, incapaz de impor o seu jogo e, pior
do que isso, dar azo a uma maior motivação ao adversário.
Perante tamanha dificuldade,
cedo o treinador das aveirenses
“parou” o tempo (12m21s) com
o marcador a registar um apático 3-2. A ideia de Herlander
Silva não resultou no imediato,
tanto assim foi que oAssomada
chegou mesmo a estar na frente
do resultado (4-5), mas seria, todavia, à entrada para os últimos
dez minutos do primeiro tempo
que o Alavarium esboçou uma
primeira fuga (8-5), obrigando
Eugénia Semedo a solicitar desconto de tempo.
A vantagem de três golos ao
intervalo (12-9) era, contudo, já
sinónimo de que a normalidade
seria, enfim, posta em prática na
segunda parte. Já com Andreia
Madaíl na baliza, opção de Herlander Silva que em nada penaliza a boa acção da titular Isabel
Góis, o Alavarium soube tirar
partido de uma notória quebra
física das opositoras. Aos poucos, as tricampeãs nacionais
“dispararam” nos golos, ainda
que, registe-se, tenham cometido demasiados erros, em situações de contra-ataque, que contra um conjunto com argumentos superiores poderia sair caro.
Herlander Silva aproveitou o
momento para testar outras soluções ofensivas, com duas “pivots” e alterações na defesa.
Sem nunca deixar de colocar
em causa o triunfo que catapulta as aveirenses para o segundo lugar da classificação, o
Alavarium venceu com justiça
e alguma naturalidade, por dez
golos de diferença (33-23), mas
fica o (sério) aviso de que no futuro há que ter uma atitude
bem mais consciente e objectiva quando pela frente surgir
equipas oriundas de lugares do
fundo da tabela.
Arbitragem com nota alta. |
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Germânicos em festa apõs vitória diante da Noruega. FOTO REUTERS

Espanha e Alemanha na
final do Europeu de andebol
FINAL DISPUTA-SE
HOJE PELAS 17H30.
NORUEGA E
CROÁCIA LUTAM
PELO BRONZE
As selecções da Espanha e da Alemanha garantiram na noite de
sexta-feira a presença na final do
Campeonato da Europa de Andebol'2016 que esta tarde termina
na Polónia.
Estas duas selecções regressam
assim ao patamar mais elevado
das grandes competições de que
já andavam arredados há alguns
anos. Recorde-se que a Espanha
já não estava numa final de um
Europeu desde 2006, quando na
Suíça perdeu (31-23) para a França o título, enquanto, no caso da
Alemanha , é preciso recuar um
pouco mais, até 2004, ano em que
os germânicos venceram o Europeu, disputado na Eslovénia, ga-

nhando na final precisamente à
equipa da casa (30-25).
Na primeira meia-final, a Alemanha derrotou a Noruega, por tangencial 34-33, após prolongamento. Ao intervalo os alemães venciam por 14-13 mas os noruegueses
reagiram muito bem no segundo
tempo, e permitiram o empate a 27
nos instantes finais. No prolongamento, foi mais eficaz e feliz a Alemanha que venceu por tangencial
34-33, garantindo assim a primeira
vaga na final de domingo.
Na segunda meia-final, a Croácia
até entrou melhor mas ao intervalo
os espanhóis já venciam por 18-14.
Muito apoiados pelo público, os
croatas reagiram, ameaçaram a Espanha que, nos momentos finais
também acabou por ser mais feliz,
vencendo por 33-29.
Já nos jogos de atribuição dos 5.°
ao 8.° lugares, a França, campeã em
título, assegurou o quarto lugar ao
vencer a Dinamarca por 29-26, enquanto a Polónia derrotou a Suécia
(26-24), terminando a competição
em sétimo lugar.
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Andebol do Marítimo empata com o líder
Em partida antecipada da fase regular do campeonato nacional da II
Divisão em andebol, seniores masculinos, a formação do Marítimo recebeu ontem no Pavilhão de Santo
António o Ginásio de Santo Tirso,
conjunto que lidera a competição no
que à zona Norte diz respeito.
Com uma segunda parte de
grande nível competitivo, o Marítimo viria a terminar esta difícil partida empatando a 35-35, com o Ginásio da vencer ao intervalo por 17-

14. No período seguinte e com um
parcial de 21-18, os verde-rubros
conseguiram superar as mais valias contrárias e obter um importante ponto quando a escassos minutos no final perdiam por duas
bolas. O verde-rubro António Barros com 12 golos apontados esteve
em destaque, num encontro que
valeu muito pela excelente segunda parte dos madeirenses e por
uma ponta final de grande emoção
e equilíbrio. H.D.P
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Andebol
solidário
com a 'Acreditar'
A AAM, através da realização do
Torneio de Abertura de Seniores
Masculinos, aliado a jogos da
formação regional e do Nacional
feminino, conseguiu angariar 301,50
euros a favor da ACREDITAR
(Associação de Pais e Amigos de
Crianças com Cancro — Madeira).
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Com goleada frente ao Sporting

Arquivo DM

ABC afastado da Taça de Portugal

ABC afastado da luta por troféu que conquistou na temporada passada

O

ABC foi ontem,
afastado da Taça de
Portugal de andebol ao ser goleado
por 38-24 no pavilhão
do Sporting, em partida dos oitavos de final da
competição.
Três dias depois de se
terem confrontado para o
campeonato, onde a vitó-

ria sorriu ao ABC por 32-31, ontem, o Sporting foi
mais forte e, pegando no
jogo desde início, comandou a marcha do marcador até final.
O Sporting entrou forte no jogo e andou sempre na frente. Aos oito minutos vencia por 4-1 e aos
10, já vencia por 6-1. Car-

los Resende pediu, então,
um “time out”, mas a verdade é que os números
iam aumentando para o
lado dos “leões”.
Assim, aos 16 minutos o
Sporting já vencia por 9-4.
Depois surgiram as algumas exclusões e o ABC
teve uma boa reação, reduzindo a desvantagem

para quatro golos (11-7).
Foi então a vez do Sporting pedir o “time out” e a
verdade é que ele funcionou. O ABC, mesmo em
superioridade numérica,
sofreu mais alguns golos
e permitiu que o Sporting
chegasse aos 16-8, resultado com que se atingiu
o intervalo.
Para a segunda parte
a equipa lisboeta voltou
a entrar em força, tal como tinha feito na primeira e “levou” a marcha do
marcador para os 23-13,
resultado que se registava
aos 40 minutos. Depois,
o resultado “andou” quase sempre nos dez golos
de diferença, com vantagem para o Sporting.
Era golo cá, golo lá, pelo
que o triunfo dos “leões”
nunca esteve em dúvida.
De resto, este foi um encontro onde o ABC esteve sempre em desvantagem, não conseguindo
impedir que o Sporting
se afastasse cada vez mais
no marcador.

Com o resultado em
26-15, foi pedido um “time out” e a partir daí, Carlos Resende, com pouco a
fazer para alterar o rumo
dos acontecimentos, deu
tempo de jogo a alguns jogadores menos utilizados.
Também por isso, o resultado atingiu marcas
pouco vulgares em jogos

entre as duas equipas, com
o Sporting, aos 47 minutos
a vencer por 30-15.
André Gomes, depois de várias tentativas,
lá conseguiu fazer o seu
golo (30-16), e assim se foi
desenrolando o encontro
com a vantagem final para o Sporting a a cifrar-se
em 14 golos (38-24).

Vitória no pavilhão do s. bernardo

AC Fafe nos quartos
O AC Fafe garantiu presença nos quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer no pavilhão
do S. Bernardo por 38-37. Os resultados dos encontros já disputados:
Camões-FC Porto ............................................ 25-36
Sporting-ABC ................................................... 38-24
Benavente-Benfica .......................................... 23-40
São Bernardo-Fafe .......................................... 37-38
Boa Hora-Águas Santas .................................. 26-24
Marienses-Sismaria ...........................................0-19
A ronda prossegue hoje com o Avanca-SP Oleiros, e termina dia 2 de fevereiro com o Madeira SAD-Belenenses.
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ABC afastado
da Taça de Portugal
DESPORTO P.25
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ANDEBOL
MARÍTIMO EMPATA
COM LÍDER DA II DIVISÃO
O CS Marítimo empatou ontem,
35-35, com a formação do GC
Santo Tirso, num encontro referente à 21.ª jornada disputado no
pavilhão do clube, em Santo António. Os comandados de Paulo
Vieira enfrentaram o líder do
campeonato nacional de andebol
da II Divisão, Zona Sul, e até reagiram muito bem à desvantagem
de três golos (14-17) registada
no final da primeira parte.

Página 33

A34

ID: 62921704

30-01-2016

Tiragem: 12000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,00 x 15,03 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Taça de Portugal leva ABC/UMinho
a enfrentar Sporting em Almada

HOJE ÀS 15 HORAS, em Almada, o ABC/UMinho — detentor do troféu — disputa com o Sporting os
oitavos-de-final da Taça de Portugal de andebol. Bracarenses, que venceram ‘leões’ quarta-feira para o
campeonato, esperam encontro equilibrado. Há transmissão em directo, pela internet.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

Três dias após ter vencido para o
campeonato nacional o Sporting
em Odivelas (31-32), hoje às 15
horas, o ABC/UMinho volta a
visitar os ‘leões’ para a Taça de
Portugal.
Após o jogo de quarta-feira, a
equipa bracarense voltou ao
Norte, cumpriu quinta-feira um
dia de descanso e ontem faz
no Pavilhão Flávio Sá Leite o
último treino antes da viagem
para Lisboa.
Na antevisão, Fábio Vidrago e
Carlos Martins, pontas do clube
bracarense, vincaram que este
vai ser um encontro sob o signo

DR

Fábio Vidrago e Carlos Martins

do equilíbrio.
“Vai ser um jogo muito disputado. Vai ser difícil. Mas nós vamos com a mesma vontade de

vencer”, disse Fábio Vidrago.
“Já nos conhecemos bastante
bem, tanto uma equipa como outra. Acho que não vai haver sur-

presas. Vai ser um jogo bastante
equilibrado. Não há favoritos”,
adiantou Carlos Martins.
Sobre a proximidade dos dois
jogos com poucos dias de intervalo, Fábio Vidrago lembrou
que “nós tentámos mudar o jogo,
como eles também tentaram.
Não conseguimos, ficou assim.
Nós somos um bocado mais prejudicados. O mais importante é
chegar lá e vencer”.
Questionado sobre o jogo de
hoje ser em Almada, Carlos
Martins diz que não faz diferença. “Nós jogamos em qualquer
pavilhão, a qualquer hora”.
O jogo tem prevista transmissão directa, em live streaming,
pela Andebol TV.

+ oitavos
Eis os jogos que o sorteio
da Taça de Portugal ditou
para os oitavos-de-final :
Madeira SAD - Belenenses
Benavente - Benfica
São Bernardo - Fafe
Avanca - S. Paio Oleiros
Boa Hora - Águas Santas
Sporting - ABC
Camões - FC Porto
Marienses - Sismaria
O ABC conquistou na época
passada, em Loulé, pela
11.ª vez, a Taça de Portugal ,
ao vencer o FC Porto por
25-24, numa final em que
Humberto Gomes defendeu
no último segundo um livre
de 7 metros.
O ABC aproximou-se das
15 Taças dos ‘leões’, enquanto o FC Porto mantém sete,
a última em 2006/07.
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Marítimo recebe Ginásio St. Tirso
Em partida antecipada da 21.a jornada da fase regular da II Divisão,
zona Norte, de andebol, o Marítimo recebe hoje, em casa, pelas 15
horas, o Ginásio de Santo Tirso. O adversário dos verde-rubros segue
na liderança da prova com 41 pontos, mais 10 que os madeirenses.
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abc defronta hoje o sporting para a taça depois do triunfo de quarta-feira

ABC/UMinho

«Não pode haver desculpas...
só pensamos em vencer»
José costa lima

enos de 72 horas
volvidas do último jogo entre as
duas equipas, então para o campeonato,
ABC/UMinho e Sporting
voltam hoje a defrontar-se (15h00, em Almada),
mas para a Taça de Portugal, com o objetivo comum de chegarem aos
quartos de final da competição em que os bracarenses são os atuais detentores do troféu.
«Tentámos mudar o jogo, eles também, mas agora o importante é vencer;
só pensamos nisso e não
pode haver desculpas. Não
vai ser um jogo muito diferente do de quarta-feira.
Vai ser difícil, equilibrado
e vamos com tudo para
tentar vencer», prometeu
Fábio Vidrago, ponta-esquerda do ABC.
«Já não há segredos en-

M

Fábio Vidrago e Carlos Martins querem repetir o triunfo de quarta-feira

tre as duas equipas. Conhecem-se mutuamente, mas é evidente que
estamos mais alertas»,
admitiu.

Carlos Martins, ponta-direita, assumiu de igual
forma que o duelo com os
leões «vai ser muito equilibrado» e que os dois lados

«já não esperam surpresas». «Queremos ganhar,
num jogo sem favoritos
e complicado», resumiu
o academista.
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Andebol: ii divisão nacional

Fermentões recebe
São Paio de Oleiros
A equipa vimaranense do Fermentões recebe esta tarde (17h30) o São Paio de Oleiros, num jogo
em atraso relativo à 13.ª jornada da II Divisão nacional, zona Norte. A turma de Guimarães tem
nesta altura 28 pontos e segue na sétima posição, precisamente a meio da tabela classificativa.
O São Paio de Oleiros, por seu turno, está mais
abaixo, no 11.º lugar, e tem 24 pontos somados
em 14 rondas da competição do segundo escalão do andebol português.
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Andebol Feminino

Colégio de
Gaia recebe
o Naal
Passos
Manuel
HOJE . A equipa de andebol do Colégio de
Gaia recebe, hoje, às
18h, a formação do Naal
Passos Manuel, em encontro da 18ª jornada
do Campeonato Multicare. No último fim de
semana, o conjunto
gaiense visitou e venceu
o Assomada, por 2940, no jogo da 17ª jornada da 1ª divisão
nacional de andebol
feminino.
Depois da vitória do
passado sábado, a
equipa orientada por
Paula Castro mantém-se no terceiro lugar da
tabela classificativa,
com 43 pontos. No entanto, o conjunto
gaiense tem menos dois
jogos disputados do
que o líder Madeira
SAD e o segundo classificado, o Alavarium.
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ANDEBOL
TORNEIO E JOGOS RENDEM
300 EUROS À ACREDITAR
O Torneio de Abertura de Seniores Masculinos de Andebol, que
terminou no sábado, 9 de janeiro, juntamente com alguns
jogos da formação regional e
jogos da 15.ª jornada do Campeonato Nacional de Seniores
Femininos, lograram angariar
um total de 301,50 euros a
favor da ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro – Madeira,
revelou ontem a Associação de
Andebol da Madeira.
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Andebol Nacional 3.a Divisão Seniores Zona 5 (7a Jornada):
Vela Tavira-Costa d'Oiro, 41-17; CCP Serpa-Zona Azul, 18-18; Lagoa-4/
Cuba, 26-15. Líder: Vela Tavira, 19 pontos. 2.° Zona Azul, 18. 4° CCP
Serpa, 15. Próxima jornada (6/2): Costa d'Oiro-CCP Serpa; 4/Cuba-Vela
Tavira; Zona Azul-Lagoa (Pavilhão Santa Maria, 17 e 30 horas).
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Andebol Juvenis Masculinos Nacional 2.a Divisão Zona 6
(12.° Jornada): Évora AC-CCP Serpa, 25-15; Redondo-Loulé, 29-23;
Zona Azul-AC Sines, 34-26. Líder: CCP Serpa, 34 pontos. 2.°s Évora
AC e Zona Azul, 32. Próxima jornada (30/1): CCP Serpa-Zona Azul; AC
Sines-NA Redondo.
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Os tigres, ao intervalo,
estavam empatados com o
seu adversário (14-14).
Entretanto, a equipa de
iniciados masculinos do
Sporting Clube de Espinho
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Andebol juvenil
do Sporting de Espinho
derrotado no "xadrez"
A equipa de andebol
de juvenis masculinos do Sporting
Clube de Espinho foi
derrotada, em casa,
pelo Boavista, por
apenas um golo
(28-29), em jogo a
contar para o Campeonato Nacional da
1.a Divisão, Zona 2.

Tiragem: 3700

foi ao Alavarium vencer
por 23-28 (12-17 ao intervalo) e os infantis golearam o Monte 44-7 (21-4 ao
intervalo).
Por fim, a equipa A de
minis masculinos venceu
o S. Paio de Oleiros por
37-22 (17-10 ao intervalo)
e a equipa B foi derrotada
pelo Feirense 'B' por 19-11
(7-3 ao intervalo).
Juvenis - Francisco Vasconcelos e Ruben Aguincha
(guarda-redes); Jorge Ferreira (1 golo), João Furtado
(6), Tiago Fonseca, Tiago
Guedes (9), António Pinto
(5), Nuno Lima, João Soares, Ricardo Silva (2), José
Cruz (1), José Caetano,
Tiago Soares, Guilherme
Baptista (2) e Ivo Bernardo
(2). Treinador: Mário Lopes.
Iniciados - Bruno Aguiar

ler •.0-1»

(guarda-redes); Filipe Ferreira (1 golo), Sérgio Maganinho, Pedro Salvador
(7), Leonel Brandão, André Sousa (6), Ricardo Silva, Bruno Castro, Ruben
Aguincha (5), Pedro Sousa
(1), Manuel Campos (2),
Frederico Queirós (2),
Nuno Lima (2) e André
Carvalho (2). Treinador:
Vítor Pinhal.
Infantis - Gonçalo Bastos (guarda-redes); Filipe
Ferreira, Igor Duarte, João
Félix, Bernardo Costa, Sérgio Maganinho, André
Sousa, Miguel Loureiro,
Nuno Pinto, Carlos Castelo, Diogo Tavares, Gonçalo Silva, Joao Tavares,
Tiago Fonseca, Luis Relvas e Vasco Lacerda. Treinador: Hugo Valente.
Minis (equipa A) Afonso Marques (4 golos),
Diogo Tavares (6), Gonçalo Carvalho (2), Gustavo
Carvalho, Gustavo Ferreira (1), João Pinheiro (4),
João Pereira (7), Rafael
Duarte, Ricardo Maganinho (4), Ruben Tavares (6),
Tiago Sousa (3), Gonçalo
Bastos e Pedro Gouveia.
Treinador: Rui Cordeiro.
Minis (equipa B) - Afonso Moreira, Diogo Pereira
(1), Gabriel Pinto, Gonçalo

Moreira (2), Gonçalo Soares (1), Gonçalo Rodrigues,
Pedro Proença (5), Ivo Guimaraes, Rodrigo Proença
(2) e Francisco Oliveira.
Treinador: José Jorge.
No próximo fim-de-semana realizam-se os seguintes jogos:
Monte-Sporting Clube
de Espinho (seniores masculinos), sábado, às 19 horas, no pavilhão do Monte, na Murtosa; CAICSporting Clube de Espinho
(juniores masculinos), domingo, às 14h30 no pavilhão do CAIC, em Cernache; Lamego-Sporting
Clube de Espinho (juvenis
masculinos), sábado, às 15
horas, no pavilhão A. Magalhães, em Lamego; Sporting Clube de EspinhoAvanca (iniciados masculinos), domingo, às 17 horas, na Nave Polivalente
de Espinho; Sanjoanense
'A'-Sporting Clube de Espinho (infantis masculinos), sábado, às 11 horas,
no pavilhão Municipal das
Travessas, em S. João da
Madeira; Sporting Clube
de Espinho 'B'- Sanjoanense 'C' (minis masculinos), domingo, às 15 horas, na Nave Polivalente
de Espinho.
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DERROTA COM O GINÁSIO POR 25-22

Xico deu Luta em Santo Tirso,
mas caiu para os Lugares de despromoção
O Xico Andebol deixou uma boa
imagem em Santo Tirso, mas não conseguiu contrariar o favoritismo dos tirsenses e perdeu por 25-22, caindo para
os lugares de despromoção.
Após um início relativamente equilibrado (5-3), o Ginásio de Santo Tirso
disparou para 8-4 e mais tarde pata 126, apesar das intervenções de Gustavo
Castro a partir do banco.
A equipa do Xico Andebol acabou
por reagir ainda no primeiro tempo e
reduziu para os 12-8, obrigando Luís
Santos a solicitar um 'time out.. Desta paragem e até ao final do primeiro
tempo, os vimaranenses reduziram em
mais um golo a desvantagem: 12-9.
No recomeço, o Xico Andebol permitiu que o Ginásio de Santo Tirso
construísse uma vantagem segura,

no marcador não evitou que o Ginásio
de Santo Tirso conquistasse mais um
triunfo, que lhe permite estar no topo
da classificação.
G. SANTO TIRSO
25
orge Pereira, José Poças (4), Tiago Rodrigues (1),

Filipe Caniço (4), José Rebelo (1), António Comes

19
café dei m&

(2), Tiago Silva, Joào Valente, Paulo Martins (3),
Francisco Fontes (4), Bernardo Comes, Ricardo

Moreira, Jorge Avidos (1), Miguel Vieira (5), Edgar
Cruz e Manuel l.ima
T: LUÍS SANTOS

até aos 18-12. Reagiu uma vez mais a
equipa comandada por Gustavo Castro,
até aos 18-15. A equipa vimaranense
conseguiu reduzir até aos dois golos
de desvantagem (20-18). Entrava-se na
fase decisiva do jogo, o Xico Andebol
arriscou tudo na procura de um outro
resultado, mas apesar cia aproximação

22
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro, José Santos
(1), João Baptista, Rafael Macedo, Davide Pontes,
José Silva (6), Rui Oliveira (4), Luís Castro, Luís
Sarmento (1), Paulo Abreu (1), Pedro Teixeira,
Rui Carvalho, Nuno Pacheco (6), André Ribeiro e
Alfredo Bravo (3)
T GUSTAVO CASTRO
LOCAL: Pavilhão Municipal de Santo Tirso
Arbitros: Nuno Marques e João Correia
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Feirense continuA nA
ondA dAs vitóriAs
ANDEBOL A contar para a 13.ª jornada do Campeonato Nacional da
3.ª Divisão de Seniores Masculinos,
a equipa do Feirense derrotou o
ADEF Carregal do Sal, por 28-21.
Em plena semana das festividades
das Fogaceiras, a formação do Feirense entrou muito concentrada e
determinada em conquistar mais
uma vitória, nesta partida que marcou o regresso aos jogos em casa
da formação Fogaceira.
A jovem formação azul que se apresentou mais uma vez com vários
atletas ainda com idade de juvenis
e juniores, manteve-se na liderança
do marcador desde o apito inicial,
mas a equipa de Carregal do Sal
nunca se deu por vencida e manteve-se sempre em jogo, nomeadamente nos primeiros 30 minutos.

Depois do descanso a equipa do
Feirense manteve um ritmo alto e
pacientemente foi conquistando
uma vantagem confortável, garantindo uma preciosa vitória contra
uma formação bem mais experiente. O Feirense já tinha vencido este
mesmo adversário na primeira volta
por uma vantagem idêntica.
Na próxima jornada o CD Feirense
desloca-se a Angeja para defrontar
a formação do SC Beira-Mar, forte
candidato à subida de divisão.
Pelo CD Feirense alinharam e marcaram: Rui Leite, José Rocha, Nuno
Reis (6), Fábio (3), Miguel (1), Pedro
Capitão, Pedro Machado (7), Tavares
(2), Mário (4), Rui Azevedo (2), Pedro
Pires (3), Orlando e Pedro Ribeiro.
Treinador: Pedro Magalhães.
Ver tabela classificativa na página 30.
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s. PAio de oleiros
imPõe-se Ao BoAvistA
ANDEBOL Com a realização da 2.ª
jornada da segunda volta do campeonato, fica demonstrado pelos
resultados que o desequilíbrio
entre ambas as equipas que teoricamente iriam disputar os lugares
de acesso à subida está esbatido.
Para o S. Paio de Oleiros, os três
pontos tinham uma importância
crucial para subir na tabela classificativa, que jogou e venceu (28-20)
contra um fragilizado Boavista.
Com a obrigatoriedade de vencer,
a formação do concelho de Santa Maria da Feira entrou no jogo

decidida e determinada a fazer o
melhor que lhes competia. Mantiveram a calma sem perder o rigor
defensivo, enquanto o ataque impunha um ritmo de jogo elevado.
Chegaram ao intervalo a vencer por
13-7. Já na etapa complementar, o
Boavista subiu as suas linhas defensivas e foi reduzindo o marcar.
Mas a equipa de S. Paio de Oleiros,
através de simples combinações,
voltaram a criar bastantes situações de finalização, dilatando o
resultado até ao final do jogo.
Ver tabela classificativa na página 30.
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Seniores do Feirense
continuam a surpreender
O Feirense averbou mais
uma vitória no Nacional da
III Divisão, ao derrotar em
casa a equipa do Carregal
do Sal por 28-21, em jogo da
13ª jornada.
Em plena semana das
festividades das Fogaceiras,
a formação do Feirense entrou muito concentrada e
determinada em conquistar
mais uma vitória, neste jogo
que marcou o regresso aos
jogos em casa.
A jovem formação azul
apresentou-se mais uma
vez com vários atletas ainda com idade de juvenis
e juniores, manteve-se na
liderança do marcador desde o apito inicial, mas a
equipa de Carregal do Sal
nunca se deu por vencida
e manteve-se sempre em
jogo, nomeadamente nos
primeiros 30 minutos. Depois do descanso a equipa
do Feirense manteve um
ritmo alto no jogo e com
paciência foi conquistando
uma vantagem confortável,
garantindo uma preciosa vitória contra uma formação
bem mais experiente e que
o Feirense já tinha vencido
na primeira volta por uma
vantagem idêntica.
Pelo CD Feirense alinharam e marcaram: Rui Leite,
José Rocha, Nuno Reis (6),
Fábio (3), Miguel (1), Pedro
Capitão, Pedro Machado
(7), Tavares (2), Mário (4),
Rui Azevedo (2), Pedro Pires (3), Orlando e Pedro
Ribeiro. Treinador: Pedro
Magalhães.
Na próxima jornada o CD
Feirense desloca-se a Angeja

para defrontar a formação
do SC Beira Mar, forte candidato à subida de divisão.
Outros resultados dos
escalões de formação do
CD Feirense: Femininos:
Alavarium 30-15 CD Feirense; Minis: Feirense “B” 19-11
SC Espinho “B”; Infantis: CD
Feirense “B” 12-20 CAIC; Iniciados: AA Avanca 30-30 CD
Feirense “A”, CAIC 43-18 CD
Feirense “B”; Juvenis: Estarreja AC 20-25 CD Feirense.
CDC Oleiros vence
Boavista
O CDC Oleiro vence no
sábado o Boavista por larga
margem, dando uma de-

monstração de poder que
se reflectiu no resultado
final, 28-20.
Com a obrigatoriedade
de vencerem, os oleirenses
entraram no jogo decididos
e determinados a mais uma
vez mostrarem porque são
uma das equipas com uma
média de golos sofridos
relativamente baixa e estavam a consegui-lo até começarem a ser penalizados,
dada a violência em lances
onde pouco mais havia que
a dureza normal de jogos
de Séniores que disputam
a II Divisão. Mantiveram
a calma sem perderem o
rigor defensivo, enquanto

no ataque impuseram um
ritmo de jogo elevado e
com toda a naturalidade
chegaram ao intervalo a
vencer por 13-7. Na segunda
parte, o Boavista, apesar
de ter subido a suas linhas
defensivas, apenas no seu
início conseguiu por momentos esbater a diferença
no marcador, pois com o aumento dos espaços aos seis
metros os atletas do CDC
Oleiros, através de combinações simples, criavam
situações de finalização
fácil dilatando até ao final
um pouco mais a diferença
no resultado que traziam
desde o intervalo.

Página 46

A47

ID: 62844124

22-01-2016

Tiragem: 3000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,18 x 32,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

NOTÍCIAS DO GINÁSIO
CLUBE DE SANTO TIRSO
ANDEBOL — Seniores, Módicus, 26 vs Ginásio, 25 e Godim, 19
vs Ginásio B, 39; juniores, Águas
Santas, 34 vs Ginásio, 27; juvenis,
Fermentões, 29 vs Ginásio, 34; iniciados, F. C. Infesta, 36 vs Ginásio,
23 e Ginásio, 31 vs A. A. S. Mamede,
41; infantis, Ginásio A, 41 vs F. C.
Infesta, 35 e minis 7, Ginásio, 32 vs
F. C. Infesta, 5.
NATAÇÃO —Absolutos: Participação no XVI Torneio Cidade da
Maia, sendo de destacar quatro
novos recordes pessoais alcançados, num desempenho médio de
96,3%.
Masters: Três nadadores do clube tirsense estiveram a competir
no Torneio de Preparação ANC,
disputado em Coimbra, tendo tido
um desempenho médio de 96,1%.
TÉNIS — Sub-12: Decorreu, no
Complexo Desportivo de Lousada,
a 1Y Fase do Campeonato
Interclubes, tendo o Ginásio (Francisco Vilaça, Isabel Gonçalves,
Marta Vilaça, Pedro Rodrigues, Tomás Barbosa e Teimo Gonçalves)
vencido o seu grupo de apuramento
para a segunda fase.
— Ginásio, 3 vs S. C. Porto, 2
— Ginásio, 3 vs L.T.C. Foz, 2
Circuíto Interno: Este fim-de-semana, decorreu mais uma etapa do circu íto do Ginásio, desta vez
para os mais novos.
As classificações foram as seguintes:
Classificações Nível II: 1.9 lugar, Catarina Garcia; 2.Q, João
Pedro Azevedo; 3.9, Marta Vilaça e
4.9. Miguel Leite.
Classificações Níve1111: 1.º, Salvador Monteiro; 2.9, Sofia Bartolomeu; 3Y, Francisco Bartolomeu
e 4.9, João Luís Silva.
TÉNIS DE MESA — Seniores:
Ginásio, 4 vs S. Cosme B, 1.
A equipa ginasista segue no 1.9
lugar do Campeonato Distrital de
Equipas da 1.9 Divisão, com 8 vitórias, nas 9 jornadas já realizadas.
VOLEIBOL — Seniores femininos, Ginásio, O vs Leixões, 3 (2025; 14-25 e 14-25);
Juvenis masculinos, Ginásio, 1
vs A.J.M., 3 (16-25; 17-25; 25-18 e
23-25);
Cadetes fem., C. A. Madalena,
3 vs Ginásio, O (25-20; 25-21 e 2521); cadetes masc., Juv. Pacense,
O vs Ginásio, 3 (20-25; 5-25 e 1825);
Iniciados fem., Ginásio, O vs
Leixões, 3 (14-25; 18-25 e 12-25);
Infantis fem., Castêlo da Maia,
3 vs Ginásio, 0 (25-14; 25-23 e 2515) e infantis masc., Ginásio, O vs
A. A. S. Mamede, 3 (21-25; 16-25

e 24-26).

as modalidades.

As agendas completas do fim-de-semana das várias modalidades do Ginásio estão disponíveis
na respetiva página oficial do
facebook:
facebook.com/
GinasioClubeSantoTirso.

Academias (Pilates, Manutenção Homens); Andebol; Artes Marciais (Alex Ryu Jitsu) e Atletismo.

Estão abertas as inscrições
para a época 2015/2016 de todas

Ballet; Campismo e Caravanismo; Ginástica Rítmica; Natação;
Ténis; Ténis de Mesa; Trampolins
e Voleibol.
Fernando Vale
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Andebol 1: AC Fafe, 1E3 - Águas Santas, 25

Último quarto de
hora desequilibrou
Ricardo Jorge Castro

ANDEBOL

desporto@noticiasdefafe.com

Campeonato Nacional (ia 1' Divisão

No regresso do campeonato, o Andebol Clube de Fafe perdeu com o Águas Santas por 18-25, em jogo da 18.3
jornada do Andebol 1.
Numa primeira parte de
grande equilíbrio, o Fafe entrou a marcar e Miguel Marinho esteve em grande plano nos primeiros minutos.
Em vantagem, os fafenses
dispuseram de ocasiões para alargá-la, mas raras vezes
conseguiram. Perto do intervalo, o ACF chegou aos 10-8,
mas os ma iatos igualaram até
ao descanso (10-10).
Na segunda meia hora,
mais do mesmo. Muita luta
de parte a parte e duas equipas 'coladas' no marcador. O
momento do jogo aconteceu a meio da segunda parte, quando o Águas Santas
conseguiu um parcial de 0-6
(de 15-15 para 15-21), que
desequilibrou tudo até final.
José António Silva sentiu a
quebra, pediu duas vezes timeout (aos 44' e 47'), mas o
Fafe só conseguiu reagir com
eficácia nos últimos dez minutos, que não deram para
reverter a desvantagem.
O artilheiro máximo do
campeonato, Pedro Cruz, foi
o melhor marcador, com sete
golos, tendo o fafense Pedro
Peneda marcado dois pelos
visitantes. No ACF, o ponta-direita César Gonçalves foi o
melhor, com cinco. Esta noite,
o AC Fafe desloca-se ao Dragão Caixa, para jogar com o FC
Porto, pelas 21h00.

EQUIPAS

J. P

1. FC Porto
2. SL Benfica
3. Sporting CP
4. ABC
5. Madeira SAD
6. Águas Santas
7. Awanca
8. Passos Manuel
9. ISMAJ
10. Sp. Horta
11. Belenenses
12. AC Fafe

18-54
18-46
18-46
18-46
18-41
18-38
18-32
18-29
18-27
18-25
18-24
18-24

RESULTADOS
ISMÁJ - Aw anca
ABC- Sp. Horta
Sporting - Madeira SAD
AC Fafe - Águas Santas
Belenenses - Passos Manuel
Benfica- FC Porto

24-26
32-18
28-29
18-25
31-33
19-23

PRÓXIMA JORNADA
ABC- ISMÁI
Passos Manuel - kanca
Águas Santas- Belenenses
Madeira SAD - Benfica
Sp. Horta- Sporting
FC Porto - AC Fafe

José António Silva
TREINADOR DO AC FAFE
"É a diferença natural entre as equipas. Já me
custa insistir, mas espero que as pessoas compreendam que o AC Faf e está
a competir a um nível em
que a maior parte das equipas lhe são claramente superiores. Os jogadores têm
sido de uma abnegação incondicional. O facto de termos conseguido encostar o
Águas Santas às cordas é
resultado de bom trabalho.
Conseguimos
incomodar

até aos 45 minutos e depois tivemos duas ou três
falhas consecutivas, fruto
das nossas debilidades. Não
temos atiradores e isso ficou patente.
O FC Porto é claramente a melhor equipa portuguesa. A única coisa que se
exige ao AC Faf e é lutar para fazer um bom resultado.
Se os nossos adversários
se distraírem vamos tentar
ganhar, mas a diferença é
enorme".

Página 48

Notícias de Fafe
ID: 62843886

22-01-2016

Tiragem: 2000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,31 x 1,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

*Andebol
AC Fafe cai para o último
lugar do Nacional da ia Divisão
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Associação Desportiva Godim (findebol) - Peso Régua
próximos jogos (fim de semana de 23/01/2016 e 24/01/2016) Andebol clube supra:
Campeonato Nacional Iniciados Masculinos
l a Fase - Grupo A
Seniores Masculinos
3" Divisão 1" Fase
24/01/2016, Domingo, 15:00
horas - Pavilhão GimnodesZona 1
23/01/2016, Sábado, 21:00
horas - Pavilhão Municipal
Desportos de Vila Real
SVR Benfica - AD Godim

portivo de Idães
CA Barrosas - AD Godim

Iniciadas Femininas -

1" Fase - Grupo B
24/01/2016, 18:00 horas - Pavilhão Flávio Sá Leite - Braga
ABC Braga/Manabola - AD
Godim

Resultados do fim
de semana anterior:

Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3' Divisão 1"
Fase Zona 1
16/01/2016, Sábado, 21:00
horas - Pavilhão Municipal de
Peso da Régua
AD Godim 19 - GC Santo
Tirso "B" 39
Iniciados Masculinos - Fase
- Grupo A

17/01/2016, Domingo, 15:00
horas - Pavilhão Municipal
Fafe
AC Fafe 23 - Al) Godim 25
Iniciadas Femininas - P Fase
- Grupo B
17/01/2016, 15:00 horas - Pavilhão Municipal de Peso da
Régua
AD Godim 23 - BECA 18 .

Página 50

A51

ID: 62844239

22-01-2016

Tiragem: 1000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,39 x 15,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
DR

SCH derrotado pelo Minho
Maria José Silva

mariajose.tribunadasilhas@gmail.com

O ABC/UMinho recebeu e venceu o SC Horta por 32-18. O
encontro, relativo à 18ª jornada
do Campeonato Fidelidade de
Andebol 1, ficou marcado pelo

domínio dos bracarenses, frente
a uma formação insular que não
ofereceu resistência.
O encontro realizou-se depois
do previsto, por culpa do furacão Alex, que impediu a viagem
dos açorianos com antecedência. Contudo, não existiram

imprevistos dentro das quatro
linhas.
Com este resultado, o
ABC/UMinho mantém o quarto
lugar no campeonato,
Na próxima jornada o
Sporting da Horta recebe o
Sporting de Portugal.

Página 51

ID: 62844239

SPORTING DA
HORTA RECEBE
SPORTING DE
PORTUGAL

22-01-2016

Tiragem: 1000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,63 x 3,57 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

PÁGINA 08
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DESPORTOS DE INVERNO REGRESSAM À UBI

Associação académica
apoia esqui alpino
1[ A Associação Académica da
UBI (AAUBI) iniciou a época desportiva com a conquista de 12
medalhas e promete trazer mais
novidades, uma vez que este
ano regressam os desportos de
inverno, com a Associação Académica a organizar o Campeonato Nacional Universitário (CNU)
de Esqui Alpino e de Snowboard.
Se as condições atmosféricas
assim permitirem, este ano a
novidade passará pelo Snowboard (a 29 de fevereiro, com uma
prova de Slopestyle) e pelo Esqui Alpino (a 1 de março, com
um Slalom Gigante). A AAUBI não
participa com atletas nestas modalidades desde 2012/2013, pelo
que Francisca Castelo-Branco
acredita que "com estas boas
surpresas esperamos um bom
ano, à semelhança de 2015. Com
as datas já definidas pela FADU,
agora só temos que articular o
processo com a Federação de
Desportos de Inverno", adianta

a representante dos estudantes
da UBI.
Os alunos que pretendam
participar, podem recolher mais
pormenores junto da secção de
Desporto da UBI, através de ubidesporto@ubi.pt . As inscrições
podem ser efetuadas até dia 19
de fevereiro.
Além do Esqui Alpino e do
Snowboard, a AAUBI vai ainda
organizar, em março, a segunda
jornada nas competições de Futsal Feminino, Rugby de 7 Masculino, Basquetebol Masculino
e Feminino, e a terceira jornada
da competição de Futsal Masculino. O karaté é outra das competições em que alunos da UBI
podem participar, sendo que os
treinos estão já a decorrer, bem
como o Andebol Feminino, cujo
objetivo é participar de forma
oficial na FADU para o ano letivo
de 2016/2017.•
Rafael Mangana
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