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Andebol
Arsenal da Devesa
e AC Fafe terminam
primeira fase com
lugar na disputa do
acesso à I Divisão
Sábado, pelas 20 horas, a equipa
de andebol do Arsenal da Devesa
desloca-se a S. Paio de Oleiros,
em jogo que finaliza a primeira
fase do campeonato nacional da
II Divisão, tendo já garantido o
terceiro lugar nesta primeira fase
e consequente acesso à próxima
fase, em lugar que lhe permite
discutir a promoção ao escalão
superior.
Também o AC Fafe, com lugar
garantido na fase final, que tem
início no dia 2 de Maio, conclui
no próximo sábado esta pimeira
‘poule’, recebendo o S. Bernardo.
No passado sábado, o clube bracarense perdeu em Braga, por
24-26, com o Avanca, clube que
terminou esta fase na primeira
posição da Zona Norte, enquanto
os fafenses foram triunfar no recinto do Boavista, 22-28.
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B. Perestrelo brilha no Torneio Andebolmania´2015
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Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

07-04-2015

URL:: http://www.dnoticias.pt/impressa/diario/509150/desporto/509218-b-perestrelo-brilha-no-torneioandebolmania%E2%80%992015

B. Perestrelo brilha no Torneio Andebolmania'2015
Terça, 7 de Abril de 2015
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MINHOTOS RECEBEM SPORTING. SE PERDEREM ACABOU CAMPEONATO

Jogo de caráter solidário
e ABC/UMinho sem rede
DM

ABC/UMinho sem margem de manobra. Se perder com leões... é eliminado do “play-off”

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho recebe, amanhã, a partir das
21h00, no Flávio Sá Leite, o Sporting, no tercei-

ro jogo das meias-finais
do play-off (Andebol 1).
Os leões venceram os
dois primeiros encontros, disputados em Odivelas, tornando esta par-

tida uma autêntica final
para os comandados de
Carlos Resende.
Como se diz na gíria,
os academistas estão sem
rede porque, em caso de

queda, deixam de poder
lutar pela conquista do
ceptro nacional.
Esta temporada, o ABC/
/UMinho venceu o único
jogo decisivo que teve
com o Sporting (bateu a
turma leonina em Loulé e
ergueu, depois de vencer
o Porto, na final, a Taça
de Portugal), mas perdeu
todos os jogos relativos
ao campeonato.
O ABC/UMinho-Sporting
terá um caráter solidário.
Todos os adeptos e
simpatizantes dos dois
clubes e amantes do andebol estão convidados
a levar alimentos, brinquedos e demais elementos que, depois, serão entregues ao Banco
Solidário.
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Porto e Sporting
quase na final
FC Porto e Sporting estão bem
lançados para disputarem, entre
ambos, o título nacional de andebol masculino.
Nesta altura, as duas meias-finais estão no "intervalo", com
"dragões" e "leões" em vantagem sobre os seus adversários.
Assim, no duplo confronto disputado como visitado, o FC Porto
venceu o Benfica por 28-25 e
28-27.
Já o Sporting, igualmente em
casa, derrotou o ABC por 30-27
e 33-27. Esta fase da prova é
disputada à melhor de cinco,
pelo que falta apenas um triunfo
a cada uma daquelas equipas
para chegar à final.
Quarta-feira, o Benfica recebe o
FC Porto, às 20h30, para tentar
chegar, pelo menos, ao terceiro
jogo, enquanto no Minho o ABC
tentará, a partir das 21 horas,
cumprir igual desiderato.
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Iniciadas da Sanjanense vencem no AndebolMania 2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal Único Online

Data Publicação:

06-04-2015

URL:: http://jornalunico.pt/iniciadas-da-sanjanense-vencem-no-andebolmania-2015/

A equipa feminina de iniciados da Sanjoanense venceu a competição do seu escalão no AndebolMania
2015, prova organizada pela ADS e que decorreu de 1 a 3 de abril, em vários pavilhões da cidade. O
triunfo das alvinegras é a nota de maior destaque da lista de vencedores do torneio, que no escalão de
infantis foi dominado pelas equipas espanholas. CB Chapela (femininos) e Seis Nadal A (masculinos)
foram os vencedores.
Em iniciados, para lá do trinfo da Sanjoanense, destaque para o triunfo do Benfica na competição
masculina. Por fim, em juvenis, a Seleção de Aveiro venceu em femininos, e o CD B. Perestrelo em
masculinos.
Encerrada a edição 2015 do evento, que contou ainda com a habitual festa na Oliva e um concurso de
habilidades (Best Trick Show), a organização já pensa no ano que vem, com a difícil missão de
superar uma das melhores edições de sempre da prova.
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Ontem, para o campeonato, Sporting levou a melhor no primeiro jogo do play-off

Sporting vence ABC/UMinho
no primeiro ‘round’ do play-off

NO PAVILHÃO DE ODIVELAS, o Sporting venceu ontem o ABC/UMinho, por
30-23 no primeiro jogo do play-off. Clubes voltam a defrontar-se hoje.
ANDEBOL

| Redacção |

O ABC/UMinho entrou melhor
no jogo e chegou aos sete minutos a ganhar por 3-1, comandando ainda aos 11 minutos por 5-3.
Depois de Pedro Portela empatar
o marcador, aos 13 minutos, não
mais os 'leões' se viram em desvantagem.
Ao intervalo, os 'leões' já comandavam o jogo por margem
clara, 18-12, nunca estando a
partir daí em causa a vitória da
equipa anfitriã, que hojevolta a
jogar contra os bracarenses, de
novo no Multiusos de Odivelas.
O lateral-direito cubano Frankis Marzo foi o melhor marcador do encontro, anotando nove
golos em 11 remates, com uma
impressionante percentagem de
concretização superior a 80 por
cento. Pedro Portela, com seis
golos, e Pedro Spínola, com
quatro, foram também decisivos
no ataque da equipa `verde e
branca´.
O melhor marcador do ABC
foi Hugo Rocha, com seis golos,

+ em Braga
Sporting e ABC voltam a
encontrar-se hoje, às 17:00, no
Multiusos de Odivelas, após o
que o 'play-off' segue para
Braga, com jogos quarta e na
quinta-feira. O clube a ganhar
três jogos segue em frente
para a final.
Na outra meia-final, entre
FC Porto e Benfica, os azuis e
brancos venceram no Dragão
Caixa, os dois primeiros
encontros, por 28-24 e 28-27.
seguido por João Pinto, Carlos
Martins e Diogo Branquinho,
com três golos cada.
Uma entrada em força na segunda parte levou a equipa da
casa a uma vantagem máxima de
dez golos, aos 37 minutos (2212) e depois aos 44 (26-16).
Depois, o sete do Sporting
abrandou claramente, já a gerir
esforços para a continuação do
'play-off'.
As meias-finais são jogadas à

SPORTING 30
Ricardo Candeias e Ricardo Correia (GR),
Pedro Portela (6), Bosko Bjelanovic, Bruno
Moreira (1), Sérgio Barros (1), Frankis
Marzo (9), Rui Silva (2), Pedro Solha (3),
João Antunes (2), Pedro Spínola (4), Fábio
Magalhães (2).
Treinador: Frederico Santos

ABC/UMINHO 23
Humberto Gomes e Bruno Dias (GR), Fabio
Vidrago (1), Hugo Rocha (6), Pedro Seabra
(1), Diogo Branquinho (3), David Tavares
(1), Ricardo Pesqueira, João Gonçalves (1),
Carlos Martins (3), Nuno Grilo (1), Nuno
Rebelo (1), Tomas Alburquerque (2), João
Pinto (3).,
Treinador: Carlos Resende.
Ao Intervalo: 18-12
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro Silva

melhor de cinco jogos, pelo que,
no mínimo, serão necessárias
três partidas.
De acordo com os regulamentos, os dois primeiros jogos disputam-se em casa da equipa que
na fase regular conseguiu melhor classificação - neste caso, o
Sporting.
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ABC/UMINHO DERROTADO NO 1.º JOGO DA MEIA-FINAL

Começar em desvantagem
Pavilhão Multiusos em Odivelas
Árbitro: Mário Coutinho e Ramiro

Silva

Sporting

30

Ricardo Candeias e Ricardo Correia
(GR), Pedro Portela (6), Bosko Bjelanovic, Bruno Moreira (1), Sérgio Barros (1), Frankis Marzo (9), Rui Silva (2),
Pedro Solha (3), João Antunes (2), Pedro Spínola (4), Fábio Magalhães (2)
Treinador: Frederico Santos

ABC

23

Humberto Gomes e Bruno Dias (GR),
Fabio Vidrago (1), Hugo Rocha (6), Pedro Seabra (1), Diogo Branquinho (3),
David Tavares (1), Ricardo Pesqueira,
João Gonçalves (1), Carlos Martins (3),
Nuno Grilo (1), Nuno Rebelo (1), Tomas
Alburquerque (2), João Pinto (3).
Treinador: Carlos Resende

ABC/UMinho vai tentar hoje anular a desvantagem sofrida ontem

O ABC iniciou ontem
com uma derrota as meias-finais dos ‘play-offs’ do
campeonato nacional de
andebol, ao perder em
Odivelas, por 30-23, com
o Sporting.
Ao intervalo, os ‘leões’
já comandavam o jogo por
margem clara, 18-12, nunca estando a partir daí em
causa a vitória da equipa
anfitriã, que hoje volta a
jogar contra os bracarenses, de novo no Multiusos
de Odivelas.
O lateral-direito cubano
Frankis Marzo foi o melhor marcador do encon-

tro, anotando nove golos
em 11 remates, com uma
impressionante percentagem de concretização superior a 80 por cento. Pedro Portela, com seis golos, e Pedro Spínola, com
quatro, foram também decisivos no ataque da equipa `verde e branca´.
O melhor marcador do
ABC foi Hugo Rocha, com
seis golos, seguido por
João Pinto, Carlos Martins
e Diogo Branquinho, com
três golos cada.
O ABC entrou melhor
no jogo e chegou aos sete
minutos a ganhar por 3-1,

comandando ainda aos 11
minutos por 5-3. Depois
de Pedro Portela empatar o marcador, aos 13 minutos, não mais os ‘leões’
se viram em desvantagem.

Sporting entrou forte
no segundo tempo
Uma entrada em força
na segunda parte levou a
equipa da casa a uma vantagem máxima de dez golos, aos 37 minutos (22-12)
e depois aos 44 (26-16).
Depois, o sete do Sporting
abrandou claramente, já a
gerir esforços para a continuação do ‘play-off’

Intervalo: 18-12

As meias-finais são jogadas à melhor de cinco
jogos, pelo que, no mínimo, serão necessárias três
partidas. De acordo com
os regulamentos, os dois
primeiros jogos disputam-se em casa da equipa que
na fase regular conseguiu
melhor classificação - neste caso, o Sporting.
Sporting e ABC voltam a
encontrar-se hoje, em jogo
agendado para as 17h00,
novamente no Multiusos
de Odivelas, após o que o
‘play-off’ segue para Braga.
Redação/Lusa
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PÁGINA 23

ABC perde
primeiro jogo
da meia-final
do “play-off”
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ANDEBOL
FC Porto a uma vitória
da final do campeonato
O FC Porto ficou ontem a apenas uma vitória da final
do campeonato de andebol, após vencer novamente
o Benfica, agora por 28-27, fazendo assim o 2-0 nas
meias-finais, com ambos os desafios no Dragão Caixa.
Na quarta-feira (20h30) disputa-se o terceiro jogo
da meia-final, no Pavilhão da Luz.
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ANDEBOL DO MARÍTIMO
DERROTADO EM SANTO
ANTÓNIO
A equipa de andebol do Marítimo
perdeu, na tarde de ontem, frente
ao Gaia, por 25-29, em jogo realizado no seu pavilhão, em Santo
António, erm partida a contar
para o Campeonato Nacional da
II Divisão, masculinos.
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Portugal garante triunfo
no Europeu de Andebol INAS

EM FAFE e com um triunfo claro sobre França, Portugal conquistou a vitória
no 1.º Campeonaro Europeu de Andebol INAS. Polónia ficou no terceiro lugar.

DR

Portugal derrotou França por claros 27-10 na final do Europeu disputado em Fafe

ANDEBOL ADAPTADO
| Redacção |

Portugal sagrou-se, ontem, vencedor da primeira edição do
Campeonato Europeu de Andebol INAS, ao vencer a sua congénere de França por 27-10.
O jogo da final deste primeiro
campeonato europeu da modalidade, realizado em Fafe, contou
com a presença do Secretário de
Estado de Desporto, Emídio
Guerreiro, que se congratulou
com a realização de um campeonato desta natureza, em Fafe.
“O desporto é uma porta para a
inclusão. Temos vindo a desafiar
as várias federações desportivas
do país a incluir o desporto
adaptado e a realização deste
campeonato é um sinal claro de
que os representantes das mesmas estão atentas à importância
de inclusão do desporto adaptado”, disse, lembrando que Portugal é pioneiro nesta área.
“É muito bom percebermos
que estamos mais avançados que
outros países no que ao desporto
adaptado diz respeito. Este campeonato é também mais uma forma de partilhar as nossas boas
práticas ao nível desportivo”, referiu o governante.
Da mesma opinião partilhou o

Secretário de Estado
do Desporto e Juventude,
Emídio Guerreiro,
marcou presença ontem
na cerimónia de
encerramento do torneio.
vereador do desporto da Câmara
Municipal de Fafe, Pompeu
Martins, que salientou a importância da realização de um evento como este em Fafe, sendo o
andebol uma referência no concelho: “foi para nós um orgulho
receber este campeonato. Fafe é
uma terra onde se respira ande-

bol e é também uma terra que
tem feito um caminho bonito no
andebol”.
Depois de uma semana de
campeonato, Pompeu Martins
fez um balanço positivo da iniciativa, lembrando que uma das
prioridades da autarquia é a
aposta no desporto. “Foi uma semana intensa, mas com um balanço muito positivo. Recebemos aqui um evento internacional que nos enche de orgulho. O
desporto é uma das nossas prioridades e o desporto de inclusão
faz parte das nossas obrigações.
Devemos estar ao lado de quem
precisa”.

DR

Emídio Guerreiro assistiu à final do Europeu entre Portugal e França
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“Vitórias trazem sempre
motivação extra”
FÁBIO VIDRAGO mostra a confiança do plantel na obtenção de bons resultados frente ao Sporting (hoje às 17 horas). Jogador afirma que o grupo
aceita bem a “pressão extra” colocada pelas declarações do presidente.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Fábio Vidrago ficou excluído da
disputa da final da Taça, mas vibrou como ninguém na bancada
e agora, para o campeonato, demonstra a confiança que reina
no seio da família do ABC/UMinho para o triplo (pelo menos)
confronto com o Sporting.
O jogador mostra confiança e
afirma que o plantel está motivado e com vontade de voltar a escrever uma página dourada na
história do clube: “a vitória sobre o Sporting na Taça de Portugal dá-nos agora mais uma pequena motivação para os próximos jogos, porque ainda não tínhamos conseguido vencer o
Sporting. Mas temos que ter
atenção e estar concentrados
porque eles são muito fortes,
mas o nosso colectivo ainda é
mais forte e é a apostar nesse colectivo que vamos tentar chegar
às vitórias para tentarmos conquistar mais títulos”.
O ponta do ABC/UMinho
acrescentou ainda que a equipa
tem motivação extra pela vitória
na Taça de Portugal, mas também pelas palavras do presidente João Luís Nogueira, que demonstra uma crença absoluta

ROSA SANTOS

Fábio Vidrago acredita que a equipa vai mostrar toda a sua qualidade nos próximos jogos

nas capacidades e na qualidade
da equipa: “as vitórias trazem
sempre mais motivação e conquistar um título ainda mais.
Ainda por cima sabendo que
conseguimos vencer um adverário que ainda não tínhamos vencido nesta época. Finalmente
conseguimos e isso é uma moti-

vação extra para os jogadores. É
bom saber que o presidente e a
direcção do clube acreditam em
nós, no nosso trabalho e que podemos chegar mais longe. É sinal que estamos a trabalhar bem
e se ele nos coloca essa pressão é
sinal que temos potencial e qualidade e ele acredita em nós”.
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ARSENAL DA DEVESA RECEBE HOJE O LÍDER AVANCA, 21H30

Derrotar o “carrasco”
no jogo de esconde-esconde
FRANCISCO DE ASSIS

Rui Ferreira reúne as “tropas” para ganhar ao Avanca

FRANCISCO

DE

ASSIS

O Arsenal Clube da Devesa, de Braga, continua a
ser a equipa sensação dos
campeonatos nacionais de
andebol. Apenas dois anos
após a criação da secção,
a equipa treinada por Rui
Ferreira vai fazendo história e impondo respeito
aos adversários.

Na jornada anterior conseguiu um feito impensável
no início da época, ao alcançar o apuramento para
a fase de subida.
Hoje, a equipa despede-se dos jogos em casa
nesta fase, tendo como
adversário o Avanca. Trata-se de um jogo que tem
todos os ingredientes para
ser interessante, como ex-

plicou o técnico ao Diário do Minho.
Por um lado, porque o
Avanca foi a “besta negra”
ao vencer o Arsenal da Devesa por duas vezes: uma
para o campeonato e outra para a Taça de Portugal, eliminando-o da competição.
Por outro lado, estando
as duas equipas apuradas
para a fase decisiva, nenhuma delas está interessada em mostrar todos os
“trunfos” hoje.

Jogo
do “gato e do rato”,
que ninguém
quer perder
«O Avanca foi a única
equipa que nos ganhou
por duas vezes esta época.
Creio que é uma das equipas mais fortes da zona
Norte e umas das principais candidatas ao título nacional da II Divisão.
Acredito que não queiram
mostrar todo o seu valor
e vão jogar com a segunda equipa. Nós também,

apesar de querermos ganhar, como fazemos sempre, não queremos mostrar tudo. Não temos segunda equipa, mas todos
os jogadores vão jogar.
Por isso, acho que vai ser
uma espécie de “jogo do
gato e do rato”, que ninguém quer perder», anteviu Rui Ferreira.
Sem estar a “choramingar”, o técnico do Arsenal faz questão de enaltecer o feito da equipa, bem
suportada pela direção do
clube, sobretudo tendo em
conta as dificuldades experimentadas no dia a dia.
Sobre os objetivos para
a segunda fase, que dá aceso à I Divisão, Rui Ferreira garante que o Arsenal
não é candidato, mas se
tiver oportunidade não a
vai desperdiçar. «Os principais candidatos estão na
zona Norte, nomeadamente Avanca e Fafe, que desceram na época passada.
Nós vamos fazer como fizemos sempre. Isto é, jogo
a jogo», disse.
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Portugal sagrou-se o primeiro campeão
europeu de andebol INAS em Fafe
Portugal sagrou-se ontem campeão Europeu de
Andebol INAS, ao vencer
a França por 27-10. A Polónia foi terceira classificada. O jogo da final do
1.º campeonato europeu
da modalidade, realizado
em Fafe, contou com a
presença do secretário de
Estado de Desporto, Emídio Guerreio, que se congratulou com a realização
de um campeonato desta
natureza, em Fafe.
«O desporto é uma porta para a inclusão. Temos
vindo a desafiar as várias

federações desportivas do
país a incluir o desporto
adaptado e a realização
deste campeonato é um
sinal claro de que os representantes das mesmas
estão atentas à importância de inclusão do desporto adaptado», disse, lembrando que Portugal é pioneiro nesta área. «É muito bom percebermos que
estamos mais avançados
que outros países no que
ao desporto adaptado diz
respeito. Este campeonato é também mais uma forma de partilhar as nossas

boas práticas ao nível desportivo».
Da mesma opinião partilhou o vereador do desporto na Câmara de Fafe,
Pompeu Martins, que salientou a importância da
realização de um evento
como este em Fafe, sendo o andebol uma referência no concelho. «Foi
para nós um orgulho receber este campeonato.
Fafe é uma terra onde se
respira andebol e é também uma terra que tem
feito um caminho bonito
no andebol».

DR

Seleção portuguesa festeja o primeiro título europeu da história do andebol INAS
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ABC/UMINHO JOGA HOJE COM SPORTING E FÁBIO VIDRAGO ESTÁ OTIMISTA

«Se o presidente nos coloca pressão
é porque acredita que podemos ganhar»
DM

Fábio Vidrago acredita no triunfo do ABC

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho, que
conquistou, no passado
domingo, em Loulé, a Taça
de Portugal em andebol,
joga, esta tarde (17h00),
no Multiusos de Odivelas,
com o Sporting, em parti-

da relativa ao play-off que
servirá para apurar o campeão nacional, numa jornada dupla com um jogo
hoje e outro amanhã, ambos em Lisboa.
A partida, que será dirigida pela experiente dupla
de Aveiro, Mário Couti-

nho/Ramiro Silva, é a primeira entre as duas equipas nesta fase, mas ambas
já se encontraram por três
vezes: os leões venceram
duas (para o campeonato) e o ABC/UMinho outra
(na meia-final da Taça de
Portugal que os amarelos

de Braga conquistariam).
Na passada quarta-feira, os elementos do ABC/
/UMinho foram recebidos
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Braga pelo edil Ricardo Rio
e mais alguns elementos
do executivo.
Na altura, o autarca pediu mais visitas ao «coração da CMB», enquanto
o líder do ABC/UMinho,
João Luís Nogueira, meteu pressão nos atletas.
Ganhar o campeonato e
a Taça Challenge não é a
meta, é quase uma obrigação.
A pressão é boa para
os andebolistas? Fábio Vidrago diz que sim… «Ouvimos o presidente com
atenção e se ele disse
aquilo é sinal de que estamos a trabalhar bem.
Se ele nos está a colocar
pressão é porque sabe e
acredita que temos poten-

cial para vencer jogos e
ganhar mais títulos», atirou o ponta da turma academista.

«Eles são fortes,
mas o nosso coletivo
ainda é mais»
Fábio Vidrago, da turma
academista, tece elogios
ao Sporting, mas acredita
que o ABC/UMinho pode
regressar a Braga com
duas vitórias (hoje e amanhã disputam-se os dois
primeiros jogos).
«Eles são fortes, mas o
nosso coletivo é mais forte ainda. Temos de pensar
positivo, ir para a frente e
angariar mais títulos. Estamos motivados com a
vitória na Taça de Portugal, claro, e também porque vencemos o Sporting
nas meias-finais, e ainda
não tínhamos conseguido vencer-lhes esta época», finalizou.

MEIAS-FINAIS
FC Porto
venceu
Benfica
O FC Porto venceu
ontem o Benfica, por
28-25, no primeiro
jogo das meias-finais
dos ‘play-offs’ do campeonato nacional de
andebol. O segundo encontro destá agendado
para as 18h00 de hoje,
novamente no pavilhão
portista.

Carlos Resende quer virar score
a favor do ABC neste fim de semana
O treinador do ABC/UMinho, Carlos Resende, quer
virar o score a favor do ABC no que diz respeito a
jogos com o Sporting.
Depois da festa em Loulé e da receção na Câmara
Municipal de Braga, o técnico dos minhotos considera
que «já está mais do que na hora» do grupo se focar
«nos jogos que se avizinham».
«Há uma semana estávamos aqui a falar da importância da história e como os jogos com o Sporting não

nos tinham corrido bem. Agora que os vencemos, é
importante não ficarmos agarrados à história. O facto é
que, nesta altura, nós vencemos um jogo ao Sporting
e eles venceram-nos duas vezes. Temos, sábado [hoje]
e domingo [amanhã], nova oportunidade de fintar a
história. Este fim de semana temos a hipótese de virar
o score a nosso favor», destacou Resende.
A defesa, ou melhor, a fraca eficácia defensiva preocupa o técnico. «Sofrer 30 golos é muito golo. Temos

de olhar para o que fizemos nos primeiros 15 minutos
da segunda parte do jogo com o Sporting e tentar que
esse bom registo seja alargado a todo o jogo. Sofrer
30 golos é sempre um risco muito grande e, por isso,
temos de melhorar a eficácia defensiva», vincou.
A meta passa, por isso, por somar duas vitórias
em Lisboa para, depois, regressar a Braga «com três
sucessos contra um do Sporting». «Depois? Depois,
na quarta-feira, logo se verá», finalizou.
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PRESIDENTE DA TURMA ACADEMISTA VAI FAZER EXPOSIÇÃO AO CD DA FEDERAÇÃO DE ANDEBOL

ABC indignado por Ricardo Moreira (Porto)
não ter sido punido por «agressão selvática»
DM

Moreira da agressão «selvática», palavras de Carlos Resende, a Hugo Rocha, que foi suturado com
quatro pontos em Loulé,
onde os minhotos bateram
o Porto, conquistando, assim, a Taça de Portugal.
Os academistas lemVídeo do
bram, ainda, um golo
lance do golo
não validado a Nuno
não validado
Grilo (seria o 21-20),
a Grilo
servirá como
entre outros episóexemplo
para... o que
dios, como por exemnão
deve ser feito
plo o facto de, nos segundos finais do jogo da
meia-final, entre dragões e
Benfica, não ter sido marcada falta a favor dos enPresidente do ABC/UMinho indignado
carnados quando «Gilberto retardou a reposição da
PEDRO VIEIRA DA SILVA
gados ao ABC/UMinho. A
bola (n.d.r., os portistas tirazão? Simples: o Consenham apenas um golo de
Indignação e revolta. Eslho de Disciplina da Fedevantagem e assim acabou
tes foram os sentimentos
ração de Andebol de Poro jogo)», lembrou o líder
que dominaram, ontem, os
tugal (FPA) tinha acabado
máximo da turma acadeespíritos dos elementos lide ilibar o portista Ricardo
mista, que anunciou o en-

vio de uma exposição para
o CD da FPA.
«Há dois pesos e duas
medidas. Uma agressão
violenta do Ricardo Moreira ao Hugo Rocha, que
levou quatro pontos, deu
direito a vermelho mas,
agora, o CD da FPA ilibou o jogador do Porto.
Vamos fazer uma exposição à FPA, não só deste lance mas também do
golo que existiu a nosso
favor mas que não foi validado. O Ricardo Moreira
agrediu o Hugo Rocha, de
forma violenta, sem bola,
com uma cotovelada, e o
CD não o pune com qualquer jogo?! O Fábio Vidrago, no jogo com o Sporting, teve uma expressão
de euforia após um golo,
menos feliz, levou um cartão vermelho e foi punido
com um jogo. Não se tra-

tou de uma agressão ou de
qualquer ato violento», enfatizou o responsável máximo da turma minhota.
«Parece-me que querem
ganhar ao ABC/UMinho
desta maneira, mas não
será assim que nos vão
derrotar. Para nos vencer
tem de ser em campo e,
fora dele, tudo faremos
para que a lei seja cumprida e seja igual para todos. E isso não tem acontecido», acusou, prometendo, ainda, divulgar, no
dia seguinte à entrega da
exposição na FPA, publicamente, todos os elementos da queixa.

Carlos Resende:
«Se fosse atleta
em Portugal estaria
preocupado...»
Carlos Resende comentou, de forma sucinta, a

ausência de castigo a Ricardo Moreira, do Porto.
«Só posso falar dos factos e não do que não conheço. O Fábio apanhou
um jogo e ficou privado
da final por festejar efusivamente um golo. Depois, vejo que um jogador
que agride selvaticamente
o Hugo Rocha leva vermelho e não apanha qualquer
jogo. A minha preocupação é a mesma que vocês
devem ter. E o meu reparo é esse. Se fosse jogador em Portugal estaria preocupado, porque
dá-se mais importância e
valoriza-se mais um festejo, uma boca, do que uma
agressão. A questão da integridade física não está a
ser valorizada. Não acho
que exista uma campanha
contra nós», vincou Carlos
Resende.
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OPINIÃO

LUÍS COVAS

Regresso
às conquistas
Académico Basket Clube de Braga designação de
uma coletividade bracarense que outrora conquistou
um punhado de títulos nacionais, hoje Liberty Seguros
- ABC/UMinho, conseguiu sete anos depois, em Loulé
a conquista de mais uma Taça de Portugal em Andebol arrecadando para o seu historial a sua 11.ª Taça
de Portugal. Esta conquista até poderia considerar-se
normal, pois já é a décima primeira, mas tem maior
relevo por ter sido alcançada após um longo jejum de
sete anos, e também por ser frente aos 3 colossos do
nosso desporto em Portugal, tendo que enfrentar SC
Portugal e FC Porto, que, na véspera, tinha eliminado
o SL Benfica, significando que a antevisão não lhe era
muito favorável e que a luta se perspetivava desigual,
atendendo que a final foi frente ao hexacampeão FC Porto.
Então qual o segredo para o sucesso? Um grupo de
jogadores muito unidos e solidários, com valor técnico
muito elevado, excelentemente comandados por uma
equipa técnica e apoiados por uma direção que procura
proporcionar as melhores condições a este grupo de
trabalho, apesar das imensas dificuldades com que se
debatem no dia a dia. Palavras que ouvi dos jogadores
atestam isso mesmo. Fábio Vidrago dizia: – “O conceito da nossa equipa é o trabalho e união, tivemos
a oportunidade de mostrar uma parte dele mas quero
(queremos) mais e é nesse sentido que iremos trabalhar”. Já o capitão, Humberto Gomes, afirmava: – “ Em
primeiro lugar gostaria de dizer que é um orgulho e
uma honra ser capitão desta equipa. Só nós sabemos
todos os sacrifícios que fizemos e fazemos por uma
modalidade que amamos e por um clube que é e será
sempre diferente dos outros... uma verdadeira família!
(só quem por cá passou entende as minhas palavras).
Por outro lado dizer que foi inesquecível este momento,
mas queremos mais e para isso temos que continuar
a trabalhar com a mesma humildade, responsabilidade
e empenho. Gostaria de agradecer em particular aos
nossos treinadores, Carlos Resende e Carlos Ferreira...
pacientes, trabalhadores, sacrificados e a cima de tudo,
amigos e compreensivos, sem eles esta conquista era
extremamente difícil... Uma palavra muito especial a
todas as pessoas que trabalham todos os dias para
que o nosso grande clube consiga os seus objetivos
(com medo de me esquecer de alguém não vou citar
nomes) para todos um muito obrigado. À nossa direção
obrigado por cada dia que passa tentarem o máximo
dar-nos as melhores condições possíveis e aos nossos
parceiros OBRIGADO por acreditarem em nós!!! Uma
palavra de carinho e um muito obrigado do coração
a todos os academistas que nunca nos deixaram sós
nesta travessia pelo deserto que finalmente chegou ao
fim. Esta Taça é vossa! Por ultimo um apelo a todos
os bracarenses e academistas.... apoiem-nos nesta
reta final pois vamos precisar do pavilhão cheio para
conseguir mais conquistas. Vamos demonstrar a todos
que a Catedral do andebol é e será sempre o Pavilhão
Flávio Sá Leite”.
Poderia citar outros exemplos mas creio que estes
são elucidativos.
Raça, crer e ambição são características que muitas
vezes ultrapassam a mais-valia técnico-tática. As batalhas vão continuar, já este fim de semana, para que
regressem mais conquistas!

Página 20

A21

03-04-2015

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,53 x 22,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Académico “A” lidera
Regional de Veteranos
DR

ID: 58676687

Tiragem: 14900

A equipa do Académico A venceu facilmente o Carvalheiro, na abertura do Campeonato de Veteranos.

Numa altura em que os escalões de formação do andebol
madeirense se encontram em férias da Páscoa, iniciou-se o primeiro Campeonato Regional de
Veteranos Masculinos.
A Associação de Andebol da
Madeira, em parceria direta com
a Federação de Andebol de Portugal, está a organizar esta prova
para eleger o campeão da Madeira que irá representar a Região no Campeonato Nacional
deste escalão.
Durante seis concentrações, as
equipas do Clube Futebol Carvalheiro, Bartolomeu Perestrelo e
Académico do Funchal “A” e “B”
irão defrontar-se em jogos muito
interessantes de seguir, quer pelo
público em geral, quer pelos jo-

QUATRO EQUIPAS PARTICIPAM
NO CAMPEONATO REGIONAL
DE VETERANOS MASCULINOS,
UMA COMPETIÇÃO QUE SE
DISPUTA NUM SISTEMA DE
CONCENTRAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE DUPLAS JORNADAS. NO PASSADO SÁBADO
DISPUTOU-SE AS DUAS PRIMEIRAS RONDAS COM DOMÍNIO DO ACADÉMICO “A” QUE
VENCEU OS SEUS JOGOS,
NUMA CLARA DEMONSTRAÇÃO DA SUA SUPERIOR QUALIDADE. O CAMPEÃO
REGIONAL VAI REPRESNETAR
A MADEIRA NO CAMPEONATO
NACIONAL DA CATEGORIA.

vens atletas da modalidade.
Neste primeiro encontro,
realizado no sábado passado,
no pavilhão do Funchal, destaque para o domínio do Académico “A” que venceu os dois jogos disputados e assim lidera a
classificação isolado.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
Resultados: 1.ª jornada: Bartolomeu Perestrelo - Carvalheiro, 19-14; Académico “B” Académico “A”, 19-24. 2.ª jornada: Carvalheiro - Académico
“A”, 8-23; Bartolomeu Perestrelo - Académico “B”, 13-29.
Classificação: 1.º Académico
“A” com 6 pts, 2.º Académico
“B” (4), 3.º Bartolomeu Perestrelo (4), 4.º Carvalheiro (0).
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ANDEBOL

Torneio Internacional Jovem “Nazaré Cup”
Realiza-se de 29 de Março a 2 de Abril
o XXVIII Torneio Internacional Jovem
“Nazaré Cup” em andebol, que contará
com a presença de 80 equipas e mais de
mil participantes.
Estão programados cerca de 200 jogos,
que serão disputados em cinco pavilhões
do concelho.
Este torneio, em que participam equipas
de Portugal, Espanha e Polónia, abrange

os escalões de Minis, Infantis, Iniciados,
Juvenis e Juniores, de ambos os sexos.
“Este Torneio tem sido um meio de divulgação e de inserção do andebol na cultura
da Nazaré, como um pólo dinamizador e
de animação turística para esta Região”,
aﬁrmou o vereador com o desporto,
Manuel Sequeira.
A 28ª edição do Nazaré Cup é organizada pela Associação Externato D.

Fuas Roupinho, com o apoio institucional da Câmara da Nazaré; Serviços
Municipalizados da Nazaré; Juntas de
Freguesia da Nazaré, Valado dos Frades
e Famalicão; Externato D. Fuas Roupinho;
Agrupamento de Escolas da Nazaré;
Confraria N. S. Nazaré; Associação
Recreativa Pederneirense; CERCINA;
Associação dos Bombeiros Voluntários da
Nazaré e Circulo Cultural Mar-Alto.
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REUNIÃO DE CÂMARA
Válvulas evitam água suja
após rutura
A água utilizada nas habitações corre durante algum tempo pouco
límpida sempre que há uma rutura no abastecimento de água. A queixa partiu de uma munícipe na reunião de câmara desta semana, que
entregou ao executivo uma amostra da água recolhida em sua casa. À
intervenção da munícipe, que é também deputada do PS, o presidente
da câmara respondeu: “dispensamos cenas de teatro na reunião de
câmara”. O vice-presidente Miguel Oliveira, presidente da Águas de S.
João, informou que a empresa está “a instalar válvulas na rede para
evitar estas situações” mas “é muito difícil evitar a 100 por cento” que
a água saia nesse estado após uma rutura.

Voto de saudação
a Marlene Sousa
A câmara aprovou por unanimidade um voto de saudação a Marlene Sousa, hoquista formada na Associação Desportiva Sanjoanense
(ADS) que se sagrou recentemente campeã europeia pelo Sport Lisboa e
Benfica. O texto apresentado pelo presidente da câmara salienta o papel
“determinante” da atleta “com a marcação de quatro golos na vitória
da equipa portuguesa por 5-2 frente à formação francesa do Coutras”.
O autarca acrescentou que Marlene Sousa “já estava na história do
desporto sanjoanense por ter integrado a equipa da ADS que venceu a
Taça de Portugal de hóquei em patins feminino em 2012/2013”. Figueiredo saudou também o trabalho dos antigos dirigentes e treinadores da
ADS que foram fundamentais na sua formação. A Marlene Sousa é “um
exemplo para toda a juventude sanjoanense e um símbolo com vontade
de vencer”, concluiu.
Para Luís Ferreira, a Marlene Sousa é “uma atleta fora de série,
de outro planeta” que “se fosse um homem e jogasse futebol teria um
estatuto como o Cristiano Ronaldo”. O vereador socialista descreveu
Marlene Sousa como alguém que “se dedica de forma ímpar ao Hóquei
em Patins”. Logo, é de “toda a justiça este voto de saudação porque
estamos a falar da melhor hoquista do mundo”.

PS pede isenção de taxas
ao Andebolmania
O Andebolmania regressa de 1 a 4 de abril à cidade de S. João da
Madeira. A edição deste ano recebe 80 equipas, 1.300 atletas, espera
cerca de 8.000 visitantes e prevê um impacto económico na ordem dos
400 mil euros. Como a “economia local vai ganhar muito com este evento
é importante ter condições para recebê-lo”, disse o vereador socialista
Luís Ferreira, na reunião de câmara desta semana.
Neste sentido, o PS agendou para a próxima sessão uma proposta
que pretende responder às necessidades da organização, nomeadamente
que a câmara isentasse a organização de pagar pelo aluguer da Sala dos
Fornos da Oliva Creative Factory para a festa da Andebolmania. A isenção
será “analisada” mas “ninguém da organização colocou essa questão à
câmara”, ressalvou o vice-presidente Miguel Oliveira.

PS quer reembolso
imediato de manuais
O processo de atribuição gratuita de manuais escolares para todos os
alunos do 1.º ciclo das escolas sanjoanenses deverá ter novos moldes no
próximo ano letivo. A proposta apresentada pelos socialistas na reunião
de câmara desta semana incide sobre três aspetos: “não é aconselhado,
não é prudente o encarregado de educação adiantar o pagamento dos
manuais sem reembolso imediato”; o processo deve “envolver as livrarias locais sem abrir algum tipo de exceção”; e é preciso “encontrar um
mecanismo de reutilização dos manuais”.
A vereadora da Educação Dilma Nantes não acredita na reutilização
dos manuais mas Luís Ferreira defende “nem que seja o mínimo”. O
presidente Ricardo Figueiredo recordou que a aprovação da proposta
será no sentido de “avaliar e analisar” e “não de cumprir ipsis verbis”.
A proposta dos socialistas foi aprovada unanimemente pelo executivo.
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Tomar já tem protocolo para desenvolver
o andebol no concelho
Foi assinado na passada semanado, no Pavilhão Municipal Jácome Ratton, o protocolo
relativo ao "Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Tomar".
O protocolo envolve o Município de Tomar, a Federação Portuguesa de Andebol,
os agrupamentos escolares do
concelho (Templários e Nuno de Santa Maria), a Associação de Andebol de Santarém e
o Núcleo do Sporting Clube de
Portugal de Tomar.
A testemunharem o ato estiveram algumas dezenas de alunos da Escola Básica do 1º Ciclo
Infante D. Henrique que antes
tiveram oportunidade de participar numa animada sessão de
introdução à modalidade.
Também o andebol nacional esteve representado ao mais alto
nível, com a presença do Vice-Presidente da Federação, António Augusto Silva e de um
dos mais reconhecidos andebolistas portugueses, Eduardo Filipe, antigo jogador do F.C. Porto e da Selecção Nacional.
Entre as ações já definidas, o
andebol vai ser uma das modalidades prioritárias no desporto escolar das escolas do concelho, enquanto o Núcleo do
Sporting irá promover a criação de equipas para competição.
No âmbito deste "Plano de
Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Tomar", a
Federação e a Associação de

Andebol comprometem-se a
promover e apoiar ações de divulgação da modalidade; realizar ações de formação de agentes desportivos; apoiar diretamente os docentes de Educação
Física ou outros agentes desportivos para o fomento e a
prática do Andebol nos seus estabelecimentos de ensino ou
nas estruturas associativas em
que estiverem inseridos; apoiar
a filiação e inscrição de clubes
do concelho que desejem encetar a prática federada da modalidade; e apoiar a criação de
condições para a estruturação
de Escolas de Andebol.
O Município compromete-se
a apoiar as ações previstas ao
abrigo do protocolo, nomeadamente a Festa do Andebol no
final do ano letivo; divulgar as
diversas ações a desenvolver,
possibilitando uma participação alargada da população; e
apoiar no transporte de docentes, alunos, técnicos e agentes
desportivos.
Por sua vez os agrupamentos, comprometem-se a promover as condições inerentes à
prática do andebol nas atividades de enriquecimento curricular; garantir condições para o
enquadramento técnico; divulgar as diversas ações a desenvolver, possibilitando uma participação alargada das respetivas comunidades escolares; e
dar prioridade ao andebol enquanto modalidade do Desporto Escolar.
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