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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

ABC/UMinho recebe o Benfica,
amanhã, em jogo da 19.ª jornada
do Campeonato Nacional de An-
debol da I Divisão e os acade-
mistas querem regressar ás vitó-
rias, depois do resultado nega-
tivo na deslocação a casa do
Sporting, na última jornada.

Para o treinador Carlos Resen-
de, como em todos os jogos, só o
triunfo interessa, mas, para isso
acontecer, o técnico lembra que
a equipa tem que estar a cem por
cento e dar o seu melhor na jogo.

“O que é importante para este
jogo é termos a consciência da
importância do mesmo. Temos
que reconhecer que o Benfica é
uma boa equipa, que lá fizemos
um bom resultado mas é passa-
do. Naturalmente que só é possí-
vel repetir esse resultado se esti-
vermos todos concentrados na
nossa tarefa e num patamar exi-
bicional de grande nível. É essa
resposta que espero de todos os
atletas: grande concentração e
capacidade de estar em campo
com tudo aquilo que todos nós
esperamos deles”, considerou o
técnico acrescentando que a me-
lhor forma de esquecer qualquer
resultado negativo é com a con-
quista de uma vitória: “a seguir a
um resultado menos positivo
uma vitória é sempre o melhor
resultado possível. Este adversá-
rio pode condimentar um pouco
mais a vitória. Mas o mais im-
portante é que uma vitória é uma
vitória, são três pontos. E três
pontos valem o mesmo contra
Sporting, Porto ou Xico, sejam
contra quem for. Só valem mais
se for contra um adversário di-
recto, como foi o caso com o
Sporting. Perdemos mais do que

três pontos: não ganhámos os
três pontos no jogo, mas também
perdemos na relação directa com
o Sporting”.

Apontando que o segredo para
a vitória passa pelo ABC/UMi-
nho conseguiu fazer uma exce-
lente partida, Resende revela
ainda que uma das formas de o

conseguir pode ser alicerçada
numa boa exibição defensiva e
transições ofensivas muito rápi-
das: “o segredo para a vitória
são as transições rápidas, mas
aliadas à defesa. Se uma equipa
não defender bem pode marcar
muitos golos, mas também vai
sofrer muitos. A defesa tem que
ser muito boa e conjugada com
uma transição rápida pode ser
um ingrediente fabuloso. Não
estivemos brilhantes no último
jogo, contra o Sporting, mas
mesmo assim conseguimos mar-
car 29 golos. Não é um número
baixo, mas sofrer 31 golos é que
é bastante. É demasiado para a
qualidade individual, principal-
mente defensiva, que já temos
na nossa equipa”.

ABC/UMinho e Benfica de-
frontam-se amanhã, a partir das
18 horas, no pavilhão Flávio Sá
Leite.

ABC/UMinho motivado para receber águias
DERROTA COM O SPORTING está esquecida, mas deu para aprender os erros que não podem ser novamente cometidos. Acade-
mistas recebem o Benfica com a mente na vitória, motivados e com vontade de manter perseguição ao líder do campeonato.

DR

Humberto Gomes e Carlos Resende esperam dificuldades frente ao Benfica, mas querem dar uma boa resposta e conquistar o triunfo

ABC/UMinho desafia os adeptos
“Traga uma lata e participe no Canstruction Portugal”
Carlos Resende aproveitou a conferência de imprensa de antevisão da partida com o Benfica para lançar um desafio que
vai ser concretizado no jogo. Os academistas uniram-se à Canstruction Portugal e apelaram aos adeptos para que levem
uma lata de conserva para o jogo para participarem no evento. “Mais uma vez associamo-nos a um evento solidário. Ve-
nham assistir ao jogo e tragam uma lata de conserva para participarmos no Canstruction e ajudarmos que mais precisa”,
desafiou Carlos Resende lembrando que jogadores, técnicos e directores do ABC já se associaram também a esta causa.
“É Preciso Ter Lata! Canstruction Portugal” é uma causa contra a fome porque é, ao mesmo tempo, um concurso interes-
colas de esculturas construídas com latas de alimentos. Finalizadas as obras de arte e descobertos os grande vencedores,
os alimentos são distribuídos às instituições de solidariedade social e a outros projectos indicados pelas escolas.

§solidariedade

“É essa resposta que espero
de todos os atletas: grande
concentração e capacidade
de estar em campo com
tudo aquilo que todos nós
esperamos deles.”

“Só é possível repetir o re-
sultado [vitória] se estiver-
mos todos concentrados na
nossa tarefa e num patamar
exibicional de grande nível.”

Humberto Gomes
“Esta equipa já não se pode queixar
de falta de experiência”
O capitão de equipa, Humberto Gomes, o mais experiente dos jogadores do
plantel do ABC/UMinho, lamenta o jogo realizado com o Sporting e lembra
que a equipa quer responder de forma positiva já neste confronto com o Ben-
fica. Para Humberto Gomes, a falta de experiência já não pode ser uma des-
culpa: “temos uma equipa jovem. O ano passado foi um ano excelente para
todos, mas principalmente para os mais novos que tiveram boas experiências.
Chegámos à final da Taça de Portugal, estivemos a lutar pelo título até ao fim
e por isso este ano a questão da experiência já não se coloca. Somos uma
equipa jovem, é verdade, estamos sempre a aprender, mas este ano esta
equipa já não se pode queixar de falta de experiência. O jogo com o Sporting
foi um percalço. Foi um péssimo jogo da nossa parte, temos consciência disso.
Correu-nos mal a todos e queremos dar a volta por cima já no sábado, com o
Benfica. Sabemos que vai ser muito complicado, o Benfica tem uma belíssima
equipa, mas nós queremos muito esta vitória. Se conseguirmos fazer o que o
nosso jogo se baseia, que é uma boa defesa e jogar rápido, penso que vamos
conseguir o nosso objectivo. ”

§jogadores
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Juvenis disputam título distrital Formação já é realidade
Andebol

Eugénio Bartolomeu

No passado dia 17 de Janeiro
viveu-se um momento muito
importante no Andebol Beira-
marense, deu-se início aos tra-
balhos da sua primeira equipa
de formação, os Bambis.

Podem integrar este projeto
atletas nascidos entre 2004 e
2008, os quais mediante uma
inscrição terão um equipamen -
to do clube de oferta e não ha-
verá lugar ao pagamento de
qualquer mensalidade. Neste
momento existem duas sessões
de treino semanais: terças-fei-
ras das 18h às 19h no Ginásio
do Departamento de Educação
da Universidade de Aveiro; sá-
bados das 10h às 11h no Pavi-
lhão da Universidade de Aveiro.

A equipa estará sob orienta-
ção do Coordenador Técnico da
Formação, Professor Fernando
Leite, Licenciado em Educação
Física, com especialidade em
Andebol; auxiliado pelo Profes-
sor João Machado, também li-

cenciado em Educação Física.
Com conhecimentos académi-
cos reconhecidos, os dois téc-
nicos transportam também
consigo uma história riquíssima
na modalidade e especifica-
mente no clube, garantindo as-
sim a passagem de toda a mís-
tica que sempre envolveu o An-
debol do Sport Clube Beira-Mar.

Os dados estão lançados
para que esta seja a base de
um trabalho que fará ressurgir
a nossa formação, a qual deu
ao clube enorme prestígio, as-

sumindo-se ao longo de déca-
das como a maior potência re-
gional e uma das mais fortes a
nível nacional.

Todo este empenhado traba-
lho da Secção de Andebol, num
momento em que o Clube atra-
vessa o seu maior constrangi-
mento ao nível de infraestrutu-
ras, só conseguirá ter continui-
dade e prosperidade se existi-
rem apoios de diversos qua-
drantes. O Andebol, modalidade
de eleição de muitos Beirama-
renses, só conseguirá ter uma
estrutura com bases sólidas se
for apoiada por particulares e
empresas, de modo a que seja
possível, num futuro breve, o
clube dispor de todos os esca-
lões de formação, voltando a ser
uma referência de cultura des-
portiva e de cidadania.

Só com o seu apoio podere-
mos crescer, só assim honra-
remos o passado, construindo
o presente, garantindo o futuro.

Mais informações: andebol
.scbeiramar@gmail.com. |

Bambis iniciam os treinos
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«Concentração máxima»

Humberto Gomes e Carlos Resende fi zeram ontem a antevisão do jogo frente ao Benfi ca

HUMBERTO GOMES

«Queremos muito 
esta vitória»

O Guarda-redes do ABC, Humberto Gomes, reconhe-
ceu «a má exibição global» da equipa do ABC no jogo 
frente ao Sporting mas deixou bem claro que o grupo 
de trabalho tudo irá fazer para corrigir essa «noite má» 
e regressar aos triunfos frente ao Benfica.

«Queremos muito esta vitória. Sabemos que o 
Benfica nos vai colocar muitas dificuldades pois tem 
uma equipa com muito valor. Temos de defender bem 
e sair rápido para o ataque», disse. Para Humberto 
Gomes, a questão da juventude já não se coloca este 
ano. «No ano passado foi tudo muito bom em termos 
de aprendizagem mas o fator juventude este ano já 
não se coloca».

ABC alia-se à “Canstruction” 
Portugal 2015

O ABC alia-se à Canstruction® Portugal 2015 que 
decorre da parceria do Liberty Seguros ABC/UMinho 
e do Agrupamento de Escolas D. Maria II. Este pro-
jeto consiste na elaboração de esculturas de latas de 
conserva que depois de concluídas serão doadas a 
instituições de solidariedade. Assim, os adeptos que 
amanhã se deslocarem ao Sá Leite, às 18h00, para 
verem a partida frente ao Benfica, são desafiados a 
levarem uma lata de conserva para participarem.

Quem o fizer habilita-se ao sorteio de uma camisola 
oficial do ABC que decorrerá no intervalo do jogo.

LUÍS FILIPE SILVA

Carlos Resende pe-
diu ontem concentração 
máxima aos seus atletas 
para o jogo de amanhã, 
às 18h00, frente ao Ben-
fica a contar para a 19.ª 
jornada do campeonato 
nacional da I Divisão de 
Andebol.

Este jogo surge imedia-
mente a seguir à derrota 
frente ao Sporting da pas-
sada quarta-feira e a pre-
tensão dos academistas 

passa pelo regresso aos 
triunfos. 

O técnico do ABC está 
consciente da importân-
cia deste encontro 
para a sua equi-
pa e lembrou 
ainda o triun-
fo academis-
ta consegui-
do na primei-
ra volta.

«O Benfica é 
uma boa equipa mas só é 
possível repetir aquele re-
sultado se estivermos to-

dos concentrados na nos-
sa tarefa e num patamar 
exibicional de elevadíssi-
mo nível É essa a respos-

ta que espero que a 
equipa dê no sá-

bado [amanhã]», 
disse Carlos Re-
sende.

Para o trei-
nador do ABC, 

«todas as boas vi-
tórias são indicadas 

a seguir a uma derrota», 
mas também reconheceu 
que por se tratar do Ben-

DM

ABC procu-
ra regressar aos triunfos depois de ter perdido na passa-da quarta-feira com 

o Sporting

ABC RECEBE AMANHÃ BENFICA NO SÁ LEITE

fica «poderá condimentar 
um pouco» em termos de 
motivação.

«São apenas três pontos 
que estão em jogo. Uma 
vitória frente ao Benfica 
vale tanto como o jogo 
com o Xico. 

Só valem mais quando 
estamos na luta direta com 
o adversário, como aconte-
ceu com o Sporting.

Na quarta-feira perde-
mos mais do que três pon-
tos, pois perdemos tam-
bém na relação direta», 
disse.

Carlos Resende disse, no 
entanto, que o jogo com 
o Sporting já é passado 
e que a derrota serviu de 
aprendizagem.

«As boas equipas têm 
de saber driblar as derro-
tas», ressalvou o treinador 
na conferência de impren-
sa de ontem.
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Andebol

AA Didáxis
perde com
Académico do Porto

A equipa feminina de andebol

da AA Didáxis defrontaram o

Académico do Porto, num jogo

que teve duas partes com histó-

rias distintas. A Didáxis coman-

dou o marcador durante quase

toda a primeira parte tendo esta

terminado empatada a 9 golos.

Na segunda parte, após a des-

qualificação da atleta Susana

Moreira, a A2D perdeu o contro-

lo do jogo permitindo ao Acadé-

mico adiantar-se no marcador e

vencer por 23-17. Nota positiva

para o regresso da atleta Filipa

Gonçalves após um mês de au-

sência por lesão. Diana Oliveira

cotou-se, uma vez mais, como a

melhor marcadora do jogo com

sete golos marcados.

DR

Filipa Gonçalves regressou

Página 8



A9

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 18,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57704898 29-01-2015

ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

O ABC/UMinho caiu para o ter-
ceiro lugar do campeonato na-
cional Andebol 1, depois da der-
rota de ontem, em casa do
Sporting, por 31-29, em jogo da
18.ª jornada da competição.

As equipas partiram para esta
ronda separadas por apenas um
ponto na classificação, com os
bracarenses a não conseguirem
segurar o segundo posto, agora
ocupado pelos leões, com 48
pontos, adversário directo dos
academistas na luta pelo título
nacional.

Um desaire que não entrava
nas contas da equipa de Carlos
Resende, após dois triunfos mo-
ralizadores - no Dragão caixa,
diante do líder FC Porto, e em
Braga, no dérbi minhoto com o
Xico Andebol.

Num duelo intenso e bem dis-
putado, os leões acabaram a pri-
meira parte a dominar, com três
golos de vantagem - 16-13 - e as
desatenções do primeiro tempo
acabaram por ser fatais para o
ABC/UMinho. 

Na segunda parte, os bracaren-
ses cresceram e marcaram 16
golos contra 15 dos leões, mas
nem a eficácia de Nuno Grilo -
melhor marcador com 9 golos -
fez alterar o rumo do jogo. 

Leões roubam segundo lugar
ABC/UMINHO perdeu, ontem, em casa do Sporting, por 31-29, num jogo que retira o segundo lugar aos academistas. Leões
estão agora na segunda posição, com mais um ponto. Primeira parte foi fatal para as aspirações da equipa bracarense.

DR

ABC/UMinho perdeu em casa do Sporting, adversário directo na luta pelo título

SPORTING 31
Luís Oliveira e Ricardo Candeias (guarda-

redes), Nuno Pinto, Pedro Portela (7),

Bosko Bjelanovic (1), Sérgio Barros (4),

Frankis Marzo (1), Rui Silva (2), Pedro

Solha (3), Diogo Domingos (3), Diogo

Godinho. Francisco Tavares, Ricardo

Correia, Pedro Spínola (4) e Fábio

Magalhães (6).

Treinador: Frederico Santos.

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes e Bruno Dias (guarda-

redes), Fábio Antunes (2), Hugo Rocha,

Pedro Marques (4), Diogo Branquinho (1),

David Tavares (7), Ricardo Pesqueira (2),

João Gonçalves, Carlos Martins (3), Nuno

Grilo (9), Nuno Rebelo, João Pinto (1) e

Gabriel Teca.

Treinador: Carlos Resende.

Árbitros: Tiago Monteiro e António

Trinca.

Ao intervalo: 16-13

Pavilhão Municipal de Odivelas.

Jornada 18 do
campeonato nacional
Andebol 1 fechou, ontem,
com derrotas para as
equipas minhotas.

Para além da derrota do
ABC/UMinho, o Xico
Andebol perdeu, em casa,
diante do Maia/ISMAI, 
por 23-31. 
Os resultados da jornada
são os seguintes:
Sporting - ABC/UMinho
(31-29)
Benfica - Águas Santas
(27-20)
FC Porto - Madeira SAD
(27-19)
Santo Tirso - Belenenses
(22-24)
Passos Manuel - Horta 
(27-28). 

+ resultados
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CP Vacariça-CAI Conceição    26-15
Feirense "B"-Agueda AC             23-26
ABC Nelas-S.Paio Oleiros          34-26
CD Pateira-Ilhavo AC                  adiado
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CP Vacariça           13   10    1      2  362-28334
ABC Nelas              14       8    1      5  397-33431
AA Avanca             13       8    1      4  365-31630
CAI Conceição   12       8    0      4  323-29028
Agueda AC            13       6    1      6  364-36226
CD Pateira              11       6    0      5  318-28422
S.Paio Oleiros      12       4    2      6  321-34722
Ilhavo AC                 12       1    1   10  251-39515
Feirense "B"          12       1    1   10  297-38715
Próxima jornada
CAI Conceição-CD Feirense "B",
Ilhavo AC-CP Vacariça, CD S.Paio
Oleiros-CD Pateira e Agueda AC-
AA Avanca.

ABC de Nelas já está no 2.º lugar

Ao beneficiar da folga da As-
sociação Atlética de Avanca, o
ABC de Nelas assumiu a se-
gunda posição no campeonato
nacional de 2.ª Divisão de ju-
venis masculinos, tendo apro-
veitado bem a visita do S. Paio
de Oleiros para vencer de
forma inequívoca. 

Trata-se de um segundo lu-
gar à condição, mas que dá in-
centivo à equipa, que procura
entrar na segunda fase da
prova, pelo que a vitória foi
muito importante. A 'ajudar' es-

teve o líder Casa do Povo da
Vacariça, que recebeu e ven-
ceu, como se esperava, o Co-
légio da Imaculada Conceição
de Coimbra.

No entanto, o ABC de Nelas
poderá vir a perder, de novo, a
vice-liderança, porque cabe-
lhe cumprir agora a jornada de
folga, enquanto a Associação
Atlética de Avanca desloca-se
a Águeda para defrontar o An-
debol Clube local e se vencer
destrona o ABC de Nelas da se-
gunda posição, 

O CDFeirense “B” foi a única
equipa a perder em casa, man-
tendo-se como ‘lanterna ver-

melha’, apesar do encontro
Clube Desportiva da Pateira-
Ílhavo AC ter sido adiado.

De referir que o líder Casa do
Povo da Vacariça vai receber na
próxima ronda o penúltimo
classificado, o Ílhavo AC, com
os mesmos pontos do último, o
que quer dizer que a equipa da
casa não só não deverá perder
pontos, como ainda pode dilatar
a vantagem em mais três pon-
tos sobre o ABC de Nelas. |

Andebol 
2.ª Divisão de Juvenis

Juvenis do ABC de  Nelas venceram e subiram na tabela
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Joana Pereira 
marcou 117 golos 
na primeira fase
Promessa Atleta júnior do Andebol Clube de Oliveira de
Frades está na primeira linha das marcadoras na primeira
fase do campeonato e o seu treinador diz que tem todas 
as qualidades para chegar à selecção nacional

Silvino Cardoso

O Clube de Andebol de Oli-
veira de Frades garantiu a pas-
sagem à segunda fase nacional
da 2.ª Divisão, feito que digni-
fica o clube a nível regional.
Mas para que isso fosse possí-
vel muito contribuiu Joana Pe-
reira, que marcou 117 golos du-
rante a primeira fase que en-
volveu clubes da zona de Avei -
ro e Viseu.

O seu treinador Paulo Rafael,
responsável pelo andebol femi-
nino oliveirense, afirma que se
trata de uma jovem com po-
tencialidades para vir a ser cha-
mada às selecções nacionais

“A Joana Pereira é júnior do
segundo ano e já pratica an-
debol desde os 11 anos, muito
por 'culpa' minha e da minha
esposa de quem é afilhada, que
insistimos para que ela prati-
casse andebol federado, jo-
gando sempre acima do seu
escalão etário. Neste momento
é a atleta mais experiente que
temos, sendo a capitã de
equipa”, começa por referir o
treinador.

Paula Rafael não tem dúvidas
em afirmar que se trata de “uma
atleta com capacidades inques-
tionáveis, aliando a velocidade
à potência”, acrescentando que
“é uma ponta de lança de ori-
gem, muito rápida e muito forte
no confronto individual”. Real-
çan ainda o facto de ser uma
atleta com argumentos para ali-
nhar na posição 'universal', o
que “quando é necessário, pode
jogar em qualquer posição den-
tro da equipa”.

Face às qualidades que apre-
senta, Joana Pereira poderá co-
meçar a despertar o interesse
de clubes com expressão na
modalidade, mas para já ainda
não houve qualquer aborda-
gem. “Nesta altura ain da não foi
contactada, mas não admirará

que o venha a ser, tendo em
conta o seu valor individual e a
sua grande liderança no colec-
tivo”, observa o técnico.

Quanto a uma eventual cha-
mada às selecções nacionais,
“tem as mesmas capacidade,
ou até mais, do que muitas ou-
tras atletas convocadas, mas
tem a desvantagem da sua
baixa estatura em relação às
que neste momento estão no
leque das selecionadas”. Mas,
garante o treinador, pode “ser
uma mais-valia para uma se-
lecção, face à sua força física e
potente remate, muito acima
da média, o que faz dela uma
‘atiradora’ exímia, como se
comprova pelos 117 golos já
apontados.

Sobre a importância da
Joana Pereira na equipa, o seu
treinador afirma: “tenho-a a jo-
gar na primeira linha, central
ou lateral esquerdo, mas sei
que posso contar com ela para
qualquer posição. Considero-
a um exemplo para todas as
atletas do clube”. 

O futuro passa 
pela equipa sénior

Para já, Paulo Rafael diz que

Joana “vai continuar a ser jú-
nior na segunda fase nacional,
onde esperamos fazer uma
melhor campanha que aquela
que fizemos na primeira e se-
gunda fase regional. Depois, se
não houver outras novidades,
integrará a equipa que na pró-
xima época vai entrar na 2.ª
Divisão Nacional de seniores
femininos. Queremos estar ao
melhor nível na estreia desse
escalão e contamos com a
Joana para nos ajudar a fazer
uma boa temporada”.

Joana Pereira está no 1.º ano
do curso de Far mácia, sendo
uma “aluna aplicada e irá, cer-
tamente, continuar a conseguir
conciliar os estudos com a acti-
vidade des por tiva”, esclarece o
treinador. |

PERFIL
Nome:Joana Catarina
Almeida Pereira
Idade: 18 anos
Naturalidade: 
Oliveira de Frades
Início da actividade
desportiva: 2007
Profissão: Estudante
do ensino superior

i

Andebol feminino
2.ª Divisão de Juniores

Joana Pereira tem uma capacidade concretizadora assinalável
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ABC perdeu em Lisboa
e baixou ao 3.º posto

Nuno Grilo, com nove golos, foi o melhor marcador do encontro

O ABC/UMinho somou, 
ontem, a terceira derrota 
no campeonato de ande-
bol da primeira divisão, ao 
perder por 31-29 no pavi-
lhão do Sporting.

Depois de na primeira 
volta ter perdido por um 
golo no Flávio Sá Leite 
frente ao Sporting (33-32), 

DM

FRENTE AO SPORTING

PRÓXIMA JORNADA

FC Porto - Santo Tirso

Sp. Horta - Belenenses

Águas Santas - P. Manuel

Maia - Sporting

Madeira - Xico Andebol

ABC - Benfica

18.ª JORNADA  

Santo Tirso 22 - 24 Belenenses

FC Porto 27 - 19 Madeira

Xico Andebol 23 - 31 Maia

Benfica 27 - 20 Águas Santas

P. Manuel 27 - 28 Sp. Horta

Sporting 31 - 29 ABC

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 18 17 0 1 546 : 415 131 52

2 Sporting 18 14 2 2 570 : 465 105 48

3 ABC 18 14 1 3 572 : 467 105 47

4 Benfica 18 14 1 3 545 : 447 98 47

5 Madeira 18 7 4 7 453 : 464 -11 36

6 Águas Santas 18 7 2 9 481 : 468 13 34

7 Belenenses 18 7 1 10 448 : 502 -54 33

8 Sp. Horta 18 7 1 10 490 : 518 -28 33

9 Passos Manuel 18 6 1 11 509 : 540 -31 31

10 Maia 18 5 2 11 458 : 508 -50 30

11 Santo Tirso 18 2 0 16 435 : 588 -153 22

12 Xico Andebol 18 0 1 17 437 : 562 -125 19

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

ontem, o ABC perdeu por 
dois golos de diferença e 
caiu para a terceira posi-
ção, em igualdade pontual 
com o Benfica, e com me-
nos um ponto que o Spor-
ting, que passou para a se-
gunda posição.

Na frente, com quatro 
pontos de vantagem so-

bre os “leões” continua 
o FC Porto, que nesta 
ronda bateu o Madeira 
por 27-19.

Num encontro em que 
ao intervalo perdia por 
três golos (16-13), o ABC 
teve em Nuno Grilo, com 
nove golos, o seu melhor 
marcador, seguido de Da-
vid Tavares, com sete. No 
Sporting, o melhor marca-
dor foi Pedro Portela, com 
sete golos. As equipas ali-
nharam e marcaram:

Sporting: Nuno Olivei-
ra e Ricardo Candeias; 
Nuno Pinto, Pedro Portela 
(7), Bosko Bjelanovic (1), 
Sérgio Barros (4), Frankis 
Marzo (1), Rui Silva (2), 
Pedro Solha (3), Diogo 
Godinho, Francisco Tava-
res, Diogo Domingos (3), 
Pedro Spínola (4) e Fábio 
Magalhães (6).

ABC: Humberto Gomes 
e Bruno Dias; Fábio Vidra-
go (2), Hugo Rocha, Pedro 
Seabra (4), Diogo Bran-
quinho (1), David Tava-
res (7), Ricardo Pesqueira 
(2), João Gonçalves, Car-
los Martins (3), Nuno Gri-
lo (9), Nuno Rebelo, João 
Pinto (1) e Gabriel Teca.

Xico perdeu em casa
Também ontem, o Xico 

Andebol perdeu, em Gui-
marães, com o Maia/IS-
MAI por 31-23, e continua 
na cauda da tabela classi-
ficativa, com apenas um 
empate em 18 jogos dis-
putados.

Luís Sarmento, com cin-
co golos, foi o melhor mar-
cador dos vimaranenses, 
seguido de Gustavo Cas-
tro e Mário Peixoto, com 
quatro cada.

ABC-Belenenses
dia 10 de fevereiro

O encontro entre o ABC 
e o Belenenses, da 21.ª jor-
nada, que estava agendado 
para o dia 14 de feverei-
ro, vai disputar-se no dia 
10 do mesmo mês, a par-
tir das 20h30.

ABC-Dukla 
de Praga
a 14 de fevereiro

O encontro entre o ABC 
e o Dukla de Praga, dos 
oitavos de final da Taça 
Challenge, disputa-se no 
dia 14 de fevereiro, a par-
tir das 15h00, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite.

O encontro da segunda 
mão joga-se na capital da 
República Checa no dia 
22 de fevereiro (domingo), 
a partir das 16h30 locais

Espanha nas meias-
-finais do mundial

A Espanha, com um golo 
a dois segundos do fim, 
apurou-se ontem para as 
meias-finais do Mundial 
de andebol, batendo a 
Dinamarca por 25-24, em 
jogo disputado em Lusail, 
no Qatar.

Joan Canellas rematou 
de meia distância, quan-
do o jogo parecia destina-
do ao prolongamento, co-
locando o atual campeão 
mundial nas meias-finais, 
nas quais vai defrontar a 
França, muito fácil ven-
cedora frente à Eslovénia 
por 32-23. Página 12
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A equipa do Madeira SAD per-
deu frente ao FC Porto por 27-19,
em jogo da 18.ª jornada do
Campeonato Andebol 1, dispu-
tado na terça-feira à noite, no
Dragão Caixa. Um desfecho pre-
visível num jogo em que a jovem
formação madeirense visitava o
líder isolado e campeão nas úl-
timas seis temporadas. Apesar
da diferença de orçamentos e
qualidade dos plantéis, a equipa
de Paulo Fidalgo deu excelente
réplica aos dragões numa pri-

meira parte muito equilibrada
(13-11). No segundo tempo, a res-
posta dos madeirenses não foi a
melhor, marcando apenas dois
golos nos primeiros 15 minutos,
com o FC Porto a mostrar a sua
mais valia e a vencer por 27-19.
Com o ponto conquistado, o
Madeira SAD mantém a 5.ª po-
sição com 36 pontos, indepen-
dentemente dos resultados dos
restantes jogos realizados ontem
à noite. Este sábado, às 15 horas,
o Madeira SAD recebe o lan-

terna vermelha Xico Andebol e
está obrigado a vencer.
Na 1.ª divisão feminina, as

equipas madeirenses realizam
este fim de semana uma jornada
dupla em casa. Sábado, o Sports
Madeira defronta o Passos Ma-
nuel, às 17 horas, para logo de-
pois o Madeira SAD medir forças
com o Alcanena. No domingo
as equipas trocam de adversá-
rio. Também o Marítimo joga em
casa frente ao São Mamede, às
14 horas, deste sábado.

Madeira SAD perdeu com FC Porto JM

Madeira SAD é anfitrião, este sábado, do Xico Andebol. 
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Qatar nas meias-finais
do Mundial de andebol

O Qatar tornou-se ontem a
primeira seleção asiática a
apurar-se para as meias-finais
de um Mundial de andebol,
após derrotar a Alemanha por
26-24, em jogo disputado em
Lusail, no Qatar.
A forte aposta dos anfitriões

no Mundial 2015 de andebol

está a dar frutos em pleno e o
Qatar vai agora defrontar a Po-
lónia (vencedora da Croácia,
por 24-22), para tentar aceder
à final de domingo em Doha.
Com uma verdadeira “le-

gião estrangeira”, que inclui jo-
gadores naturalizados de
França, Espanha, Montenegro,

Bósnia-Herzegovina, Cuba,
Egito e Tunísia, o Qatar foi for-
temente apoiado pelos cerca
de 15 mil espetadores que lo-
tavam a Lusail Sports Arena.
A federação do Qatar não

se poupou a esforços e con-
tratou mesmo o espanhol Va-
lerio Rivera, que levou a Espa-
nha ao título mundial em
2013, para gerir um projeto
milionário, destinado ao su-
cesso imediato.
Em Lusail, o Qatar chegou

ao intervalo a ganhar por 18-14
e depois geriu bem o avanço
na segunda parte, nunca per-
mitindo aos germânicos a re-
cuperação no marcador.
Em Doha, ficou conhecido

o adversário da seleção qatari
- a Polónia, que se impôs à
Croácia por 24-22, com 12-10
ao intervalo.
As outras duas meias-finais

realizaram-se no dia de on-
tem, concretamente Eslové-
nia-França e Espanha-Dina-
marca,  este umjogo que opõs
o atual campeão ao vice-cam-
peão. 

LU
SA
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29 Janeiro, 2015
 
 A equipa do Madeira SAD perdeu frente ao FC Porto por 27-19, em jogo da 18.ª jornada do
Campeonato Andebol 1, disputado ontem à noite, no Dragão Caixa. Um desfecho previsível num jogo
em que a jovem formação madeirense visitava o líder isolado e campeão nas últimas seis temporadas.
 
 Apesar da diferença de orçamentos e qualidade dos plantéis, a equipa de Paulo Fidalgo deu excelente
réplica aos dragões numa primeira parte muito equilibrada (13-11).
 
 No segundo tempo, a resposta dos madeirenses não foi a melhor, marcando apenas dois golos nos
primeiros 15 minutos, com o FC Porto a mostrar a sua mais valia e a vencer por 27-19. Com o ponto
conquistado, o Madeira SAD mantém a 5.ª posição com 36 pontos, independentemente dos resultados
dos restantes jogos realizados ontem à noite.
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