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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

O ABC/UMinho entra amanhã
em acção na Taça de Portugal,
jogando em casa do São Bernar-
do, uma equipa teoricamente
mais frágil, mas uma partida em
que Carlos Resende não quer fa-
cilitismos para não haver surpre-
sas. O treinador academista afir-
ma mesmo que a equipa tem que
“colocar tudo em campo” para
garantir o triunfo e seguir em
frente na competição, que é um
dos objectivos do clube para a
presente temporada.

“Fazer experiências é nos trei-
nos. Competição é competição.
No sábado [amanhã], quer seja
contra o São Bernardo, quer de-
pois contra o FC Porto ou depois
com o Xico Andebol vamos jo-
gar com os jogadores que eu e o
Carlos Resende entendermos
que estão em melhores condi-

ções para começar o jogo. A par-
tir daí e durante o jogo, por
questões estratégicas, podemos
promover algumas alterações,
mas aí tudo terá a ver com o con-
texto do jogo, com o que a parti-
da proporcionar. Depende de vá-
rios factores”, afirmou Resende.

O novo reforço Gabriel Teca,
pode vir a ser opção no jogo, se
a sua inscrição for regularizada a
tempo, mas o técnico lembra que
o importante é dar o melhor em
campo: “no banco podem estar
16 jogadores e, infelizmente, o
Eduardo Salgado terminou a sua
ligação ao clube, depois de todo
o apoio e empenho fantástico
que nos deu e por isso, a partir
do momento em que a situação
da inscrição do Gabriel [Teca]
estiver regularizada vai passar a
ser uma opção”, considerou o
treinador academista lembrando
que, no entanto, o jogador chega
a Braga numa altura complicada

do campeonato em que a vitória
é o único resultado que interes-
sa: “o Gabriel chega numa parte
delicada da época. Temos um
conjunto de jogos que temos que
ganhar. Se não ganharmos ao
São Bernardo acaba a Taça, por-
tanto este temos que ganhar. Não
é espaço de experiências. Temos
que colocar tudo em campo”.

Carlos Resende voltou a refor-
çar a ideia de que o mais impor-
tante é dar o máximo em todos
os jogos, seja qual for o adversá-
rio que se tem pela frente.

“É verdade que em termos teó-
ricos temos mais do que obriga-
ção de ganhar ao São Bernardo.
Por isso mesmo, neste momento
a minha preocupação é que a
equipa esteja no máximo da sua
força. Estou convicto de que se
chegarmos ao jogo e estivermos
na plenitude das nossas capaci-
dades será um jogo para vencer,
obviamente”, finalizou.

“Temos que colocar tudo em campo”
CARLOS RESENDE é claro na abordagem ao jogo de amanhã com o São Bernardo: o ABC/UMinho tem que “colocar tudo em cam-
po” para garantir um triunfo, caso contrário arrisca-se à eliminação da Taça de Portugal, que é um objectivo da equipa para a época.

DR

Carlos Resende não quer facilitismos no jogo de amanhã com o São Bernardo
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Na conferência de apresentação do reforço Gabriel Teca, que serviu também para 
fazer a antevisão do jogo com o São Bernardo, o técnico do ABC fez questão de 
agradecer publicamente o contibuto dado por Eduardo Salgado, atleta que deixou 
o plantel.

«Como é sabido, chegou ao fim a relação profissional que tínhamos com o 
Eduardo Salgado. Aproveito para lhe agradecer a ajuda fantástica que ele nos deu, 
no qual eu já agradeci, mas volto a fazê-lo publicamente, porque foi uma mais-valia 
humana muito grande para todos nós», disse Resende.

Gabriel Teca pronto a estrear-se
Embora Gabriel Teca tenha poucos dias de “amarelo”, treinou pela primeira vez 

na terça-feira, tudo aponta para que possa estrear-se já amanhã. Por um lado, para 
começar a sua efetiva integração no grupo; por outro lado, para preencher o lugar 
deixado vago por Salgado. Em termos burocráticos, as questões também estão 
ultrapassadas, uma vez que o internacional angolano já foi inscrito, pelo que estão 
reunidas as condições para a sua estreia. Recorde-se que Gabriel Teca, uma das 
promessas do andebol angolano, está emprestado pelo 1.º de Agosto até junho. 

«Agradeço a ajuda fantástica 
que Eduardo Salgado nos deu»

Eduardo Salgado deixou ABC
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FRANCISCO DE ASSIS

A equipa do ABC/UMi-
nho desloca-se amanhã a 
Aveiro para defrontar o 
São Bernardo, em jogo dos 
16 avos de final da Taça 
de Portugal em andebol.

O técnico Carlos Resen-
de assume o favoritismo  
do ABC, mas não quer 
distrações com jogos que 
ainda não devem merecer 
preocupação. 

Tanto mais que, sendo a 
Taça de Portugal um dos 
objetivos da época, per-

der significa ficar pelo 
caminho.

Por isso, classifica o 
jogo de importante e ex-
plicou porquê. 

«O jogo com o São Ber-
nardo é muito importante. 
Não só porque é o próxi-
mo, mas também porque 
se não ganharmos acabou-
-se a competição. A outra 
competição, vamos conti-
nuar nela independente-
mente do resultado. Daí 
a sua importância», re-
forçou.

O líder da equipa técni-

Ganhar ao São Bernardo
e alimentar objetivo da Taça 

Carlos Resende já pode utilizar o “reforço” Gabriel Teca 

FRANCISCO DE ASSIS

ca academista sublinhou, 
ainda, a necessidade de 
seguir em frente na pro-
va. «Objetivo é ganhar a 
Taça de Portugal esta épo-
ca. Sempre o dissemos e, 
neste aspeto, os nossos 
objetivos continuam in-
tactos», referiu.

«Experiências
faz-se nos treinos»

Por isso, embora reco-
nheça que, em teoria, o 
São Bernardo é inferior 
ao ABC, quando foi ques-
tionado pelos jornalistas 

TÉCNICO CARLOS RESENDE PEDE CONCENTRAÇÃO TOTAL

se admitia fazer algumas 
experiências, Resende foi 
taxativo. 

«As experiências fazem-
-se em treino. Competição 
é competição. Como tal, 
seja no sábado [amanhã], 
contra o São Bernardo, 
seja na quarta-feira frente 
ao FC Porto, e depois na 
partida diante do Xico An-
debol, vamos entrar com 
a equipa que eu e o Car-
los Ferreira [adjunto] en-
tendermos que são os me-
lhores para iniciar o jogo. 
A partir daí, por questões 
estratégicas, poderemos 
fazer uma ou outra alte-
ração, que tenha que ver 
com a estratégia de jogo», 
revelou.

Por outro lado, Carlos 
Resende lembrou que a 
Taça é propícia a sur-
presas, caso a equipa 
teoricamente mais forte
não esteja atenta. «Em 
termos teóricos, temos 
mais do que obrigação 
de ganhar». 

«Se no sábado estiver-
mos na plenitude das nos-
sas capacidades, vamos 
vencer», disse, confiante.

Técnico do ABC pede con-centração, lem-brando que equipas “pequenas” agi-gantam-se na 
Taça
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AGENDA
Futebol
Liga Holandesa, 18ª
jornada: Ajax-
-Groningen (19h00,
Sport TV1); Liga
Francesa, 21ª jornada:
Bordéus-Nice (19h30,
Sport TV2).

Andebol
Mundial: Polónia-
-Alemanha e França-R.
Checa (16h00 e 18h00,
Sport TV3).
Todo-o-terreno
Rali Dakar, 37ª edição,
penúltima etapa: Termas
Rio Hondo-Rosário.

Basquetebol
NBA, fase regular:
Oklahoma-Golden State
(1h00, Sport TV2).
Golfe
European Tour, Abu
Dhabi HSBC
Championship, 2º dia
(10h00, Sport TV4).
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A10Clube de Bairro - Sport Lisboa e Águias - Águias de Campo de Ourique estão em vias
de extinção | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3814d0d8

 
O bairro é dos mais nomeados da Lisboa dos dias de hoje. O clube está cada vez mais esquecido...
Campo de Ourique está na moda. O Sport Lisboa e Águias está a desaparecer... O metro quadrado
para habitação nesta zona da capital cada vez mais rejuvenescida por novos habitantes em início de
vida independente andará na ordem dos 2 mil a 2.500 euros - a freguesia de Campo de Ourique tinha
mais de 22 mil habitantes segundo dados de 2011. O Àguias, pelo que lhe diz respeito nos dias de
hoje, já não vê passar por entre as suas paredes mais de 20 caras conhecidas... A poucos metros do
Jardim da Parada, ícone do carismático bairro lisboeta, o Sport Lisboa e Águias vai vivendo em
contagem decrescente para a extinção. O clube que ainda existe no nº42 da Rua do 4 de Infantaria
tem cada vez menos a ver com aquele bairro - ou, ao invés, subsiste ainda num bairro que tem cada
vez menos a ver com ele... Este não é um clube de bairro cujo bairro dá sentido à sua existência; este
é um clube com uma espada a descer sob o seu pescoço à medida que o bairro dele se distancia!  Em
2010, eu disse que o clube não durava mais do que 10 ou 15 anos. Hoje, já não acredito que chegue
lá...  A confissão é feita por Sérgio Coelho, o presidente da direção do Sport Lisboa e Águias. A agonia
em que vive esta coletividade de 84 anos só tem no presente um fim à vista: o fatal. Quem faz parte
da vida do Águias é o primeiro a senti-lo. Porque a realidade do clube com data de fundação em 1-10-
1930 é cada vez mais distante daquela que existe portas fora, nos prédios recuperados, nos novos, ou
nas lojas e cafés de marca registada seus vizinhos. Já não há garotos a jogar à bola ali naquele
quadriculado de ruas onde havia tempo de sobra para marcar uma série de golos antes que um carro
se lembrasse de por lá passar. Hoje, o estacionamento é pago - e não por isso que é fácil estacionar o
carro em Campo de Ourique. E quem domina um qualquer dispositivo eletrónico preocupa-se agora
com outro tipo de tráfego, confortavelmente acomodado e alheio a esfoladelas e arranhões. Sérgio
Coelho sabe isso, claro - não deixa, mesmo, de referi-lo igualmente. Estes são outros tempos. Faz
parte da vida. E ele sabe também que as feridas que agora tem para sarar já não são as das suas
pernas.  Antigamente, quando éramos novos, tínhamos de arranjar coisas para fazer , recorda o
presidente do clube. Chegado a Campo de Ourique quando tinha cinco anos, Sérgio Coelho não deixou
passarem muitos anos até entrar no Águias.  Eu conheço o clube desde 1978. Sempre gostei do clube,
foi dos primeiros onde entrei, tinha 10 anos.  E dessa época de finais de 70, princípios de 80 recorda
que os sócios desta coletividade  eram 200 e tal, 300...   Em miúdos, juntávamo-nos aqui. O clube
movimentava muita gente  naquela década de oitenta: desde os mais novos, aos homens e mulheres
adultos que celebravam este associativismo com  grandes almoçaradas .  Isto estava sempre cheio ,
recorda a reboque de uma explicação:  O pessoal não tinha para onde ir.  O Águias estava num dos
seus melhores tempos... Fundado por um grupo de pessoas que tinha em vista um clube de natação,
a sua prática nunca chegou a existir no Sport Lisboa e Águias. Curiosidades. Assim como, mesmo com
este nome, o Águias  não tem qualquer ligação com o Benfica . A primeira sede, ali mesmo ao lado, na
Rua de Infantaria 16, acabou por acolher, não a natação, mas o convívio dos moradores de Campo de
Ourique dedicado ao futebol e ao andebol, das camadas mais jovens até aos seniores. O futebol
jogado nas Salésias deu o primeiro brilho ao Águias com a conquista do campeonato nacional de
amadores em 1967/68, sucedido pela final jogada no ano seguinte. E foi também no final daquela
década que  surgiu o ténis de mesa, na altura, o pingue-pongue, pelas mãos de Carlos Olivença .  Nos
anos 70 e 80 houve vários campeões nacionais nas camadas jovens. Todos tinham medo de vir jogar
a esta sala , lembra-se Sérgio Coelho já com o epílogo preparado:  Depois, iam para outros clubes,
sobretudo para o Sporting.  Assim como também foi Carlos Olivença, que continuou a ganhar títulos,
mas, agora, com um leão ao peito. Aquela sala onde tanto pingue-pongue se jogou e o Águias tanto
ganhou é agora esta sala, com cadeiras e mesas, onde está a televisão, onde falamos. É a sala Carlos
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Olivença com a sua fotografia a destacar-se de todas, com outras figuras do clube nas paredes
também forradas a taças. É a sala que, a meio dos anos 90, há cerca de duas décadas, foi excluída
dos jogos oficiais  porque não tinha as medidas oficiais então regulamentadas . O Águias deparou-se
com a passagem do pingue-pongue para o ténis de mesa - o ténis de mesa que, 20 anos depois,
haveria de ver a seleção de Portugal entre as campeãs europeias. As mudanças que os anos 90
trouxeram ao país no seu todo de que faz parte o seu desporto não foram clementes para com esta
coletividade e ultrapassaram-na.  O clube ainda andou cinco ou seis anos a pagar lá fora para termos
modalidades  - espaços alugados ao vizinho CACO, por exemplo - tendo o andebol (sempre com
reduzida expressão), o futebol e o ténis de mesa em simultâneo. Mas, até ao ano 2000, acabou toda a
atividade desportiva. Foi a esta última vida do Águias que Sérgio Coelho passou a dedicar-se também
por aquela altura - depois de uma separação iniciada com o cumprimento, nos finais de 80, do serviço
militar obrigatório.  Depois, regressei, casei e não parava muito cá.  Em 2000, o emprego levou-o de
volta para o Águias.  Como trabalhava aqui em frente, vinha para cá à tarde e só saía à noite. E fui
ajudando no que pude. E, depois, surgiu a hipótese de a minha mulher ficar com a exploração do bar .
Sérgio Coelho já não é técnico de turismo, agora é técnico de limpeza. A sua mulher tambem já não
trabalha no clube, mas o atual líder do Águias nunca mais deixou de lá estar. Em 2002, entrou para a
direção. Desde 2007 que é o presidente. E é como presidente que tem vindo a suportar o
desaparecimento do clube, como traduziu no tal vaticínio de 2010. Segunda casa O passar dos anos
foi trazendo outra realidade a Campo de Ourique:  Muita gente foi viver para fora, as pessoas que
nasceram nos anos 90... O pessoal que nasceu nessa altura não conseguia comprar casa...  E não
conseguiam permanecer no bairro quando entravam noutra etapa da vida. Campo de Ourique ia vendo
o seu nome refletido nos preços do imobiliário... Partiram muitos dos mais novos. Partiram também
muitos dos mais velhos.  Fui assistindo às pessoas a irem falecendo, a não entrar mais ninguém. E fui
vendo que as pessoas não se interessam...  Os que continuam também vão deixando de fazer parte:
As pessoas vão envelhecendo... E vão tendo outras prioridades.  Atualmente,  os sócios pagantes são
à volta de cinquenta , contribuindo com um euro por mês.  As pessoas que frequentam assiduamente
o clube são agora entre as 15 e as 20.  Muito longe vão os tempos em que,  nos anos 60, pagavam 25
tostões para virem ver o Festival da Canção.   O Águias tinha televisão e as pessoas, em casa, não.  A
realidade é outra, para todos:  Agora, todos os sócios têm os canais de desporto em casa. Agora,
juntam-se aqui seis ou sete para ver um jogo. Antes, não se podia entrar nesta sala, tínhamos de ir
buscar cadeiras. Depois, todos passaram a ter Sport Tv, há a Internet...  No dia em que ficámos a
conhecer o Águias por dentro até jogava o Benfica. Mas essa tarde a meio da semana foi mais uma
como tantas outras na sede praticamente vazia do Sport Lisboa e Águias. Enquanto falávamos, dois
sócios estavam na sua sala, a lá de trás, a jogar às cartas. E, mesmo tendo o nome na história que
estava a ser relatada, não quiseram  meter-se nisso . E continuaram como costumam, a jogar. É às
duas da tarde que o Águias abre as portas diariamente aos sócios só as fechando à meia noite. Mesmo
que o encarregado de apagar as luzes nunca tenha de dar passagem a alguém antes de sair.
Atualmente, há jogos de futebol na televisão todos os dias. Mas só ficam cá três ou quatro pessoas.
Depois das 11 da noite já não fica cá ninguém. Sérgio Coelho trabalha à noite e é ele quem faz o
primeiro (e maior) turno no Águias.  Venho abrir o clube e saio por volta das 9 horas, depois dos
jantares.   Os poucos que cá vêm jantam comigo , revela-nos. E conta-nos algo mais, a propósito das
refeições. Os sócios já não são novos, andam nas casas (por regra mais superiores) dos entas no que
à idade respeita. E há alguns - cada vez menos pela lei da vida - que seriam os mesmos sem o Águias.
 Já houve mais dependentes do clube. Uns três ou quatro já morreram. Mas eles faziam tudo cá.
Agora, há um ou dois, que não têm família...  É com eles, no Águias, que Sérgio Coelho faz todos os
anos uma Festa de Natal e também uma de Ano Novo. Com os que não têm mais ninguém e  com as
pessoas que não vão para a terra . Esta já é, ou ainda é,  a segunda casa deles . E é deles de facto. O
Águias é o proprietário deste rés-do-chão onde, além das duas salas já referidas há mais uma para a
direção, outra para as taças e zona do bar. O consumo de comida e bebida no clube, com  lanches,
jantares e umas cervejas , é uma das maiores ajudas ao suporte das despesas mensais  na ordem dos
350 euros , com  água, luz, TV por cabo, o Canal Benfica...  Além da  quotização irrisória para as
despesas que se tem , há mais algum dinheiro com os baratos das cartas e o restante que surge da
boa vontade ... Sérgio Coelho afirma que, para inverter esta tendência para a extinção,  tem de haver
a junção de várias coisas . O presidente do clube diz ser necessário  revitalizar  as ofertas,  pôr isto
para a malta jovem .  Quem quer tornar-se membro de uma coletividade que não tem nada para
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oferecer? , pergunta. E responde:  Temos coisas mais baratas (uma mini é 60 cêntimos), mas os
putos novos querem é o Facebook...   Nós fomos criados de uma forma que tínhamos de encontrar
coisas para fazer. Hoje, tudo o que se precisa tem-se em casa.  O investimento numa mesa de
snooker pode ser uma hipótese para contornar  o que havia antes , como  o convívio, a camaradagem
, que  desapareceram . E, entre as várias coisas necessárias a juntar, há uma essencial que o líder do
Águias não se esquece de frisar:  Sem desporto não há apoios autárquicos.  E já se sabe que, sem
espaços próprios, é preciso alugá-los. A ironia da má sorte do Águias passa pelo facto de a estrutura
municipal existente na freguesia ser adequada à prática da natação que o clube nunca teve: as
piscinas de Campo de Ourique (sob gestão do Ginásio Clube Português). Mas o pavilhão - também
previsto desde a década de 80 - nunca ganhou sequer forma. Num tempo em que, inapelavelmente, é
 obrigatório isto, depois aquilo , só as estruturas fortes e consolidadas aos dias de hoje, como uma
Sociedade Filarmónica Alunos de Apolo, ou o CACO (Clube Atlético Campo de Ourique), conseguem
existir por aqueles lados. Sérgio Coelho tem-nos como exemplos, assim como também refere os que
deixaram de existir bem ali ao lado, como o Cabanas do Viriato, nos meados de 90, ou o Sport Lisboa
e Campo de Ourique  há uns sete anos . O Águias vive contra esse destino que é o seu atual
horizonte. O último sócio recebido pelo clube  entrou há cinco ou seis anos .  Tem cerca de 60 anos e
vem cá.  Mas o presidente de uma direção de sete membros conta também que já houve assembleias
gerais  com menos de uma dezena de sócios .  Na última estavam doze , diz para frisar a regra.
Consciência do destino previsto não é, porém, conformismo com o mesmo. Sérgio Coelho recusa
acelerar a marcha deste tempo já implacável na sua previsão:  As pessoas que já falaram em fechar
são as que só aparecem para desestabilizar. É muito fácil virar as costas e ir embora. E não querer
fazer qualquer coisa.  O presidente do Águias já nos confessou que não sabe qual a solução que
precisaria de ser encontrada para evitar o final antevisto. Mas, entretanto, assegura que o Águias
continua  conforme vai dando para ter a porta aberta , Ou seja,  vai-se deixando acabar...
 
 há 13 minutos
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A13Modalidades - Andebol - Mundial de andebol: Qatar entra a vencer | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=619da9fc

 
A seleção do Qatar, com vários jogadores naturalizados ao seu serviço, entrou da melhor forma no
Mundial por si organizado, ao vencer o Brasil (28-23) no jogo de abertura da competição, única
partida desta quinta-feira. Orientada pelo espanhol Valero Rivera, campeão do Mundo em 2013, a
equipa asiática, que já vencia ao intervalo por 15-12, impôs-se aos organizadores dos próximos Jogos
Olímpicos, beneficiando da excelente exibição do guarda-redes Danijel Saric.
 
 há 11 minutos
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Andebol

Anfitrião Qatar 
vence Brasil no 
arranque do Mundial 
O anfitrião Qatar entrou com 
o pé direito no Campeonato 
do Mundo de Andebol, ao 
derrotar o Brasil, por 28-23, 
no jogo de abertura, o único 
realizado no primeiro dia 
da prova. Aproveitando o 
mau início do vice-campeão 
sul-americano, o campeão 
asiático esteve sempre na 
frente do marcador, tendo 
resistido a uma aproximação 
do adversário na parte final. 
A nação organizadora aposta 
forte no evento e investiu 
muito para convencer vários 
jogadores estrangeiros 
a naturalizarem-se para 
representarem a selecção. 
Nove dos 16 atletas do plantel 
presente no Mundial não 
nasceram no país. Um deles, 
Danijel Saric, considerado um 
dos melhores guarda-redes 
do mundo, acabou o jogo com 
20 defesas, enquanto Zarko 
Markovic foi um dos melhores 
marcadores da equipa, com 
seis golos.
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  Corte: 1 de 1ID: 57508754 16-01-2015
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A171º de Agosto conquista títulos de juvenis em ambos sexos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f8a6bd5

 
Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol juvenil feminina do 1º de Agosto conservou esta quinta-feira, no pavilhão
multiuso da Nossa Senhora do Monte, arredores da cidade do Lubango, Huíla, o título de campeã
angolano da modalidade ao vencer o Petro de Luanda, por 24-22.
 
 Na terceira posição quedou-se o ASA, ao derrotar a Casa Pessoal do Porto do Lobito, por 20-16,
enquanto o quinto lugar ficou com a formação do Nacional de Benguela, que venceu o 1º de Agosto de
Benguela, por 17-15.
 
 Já em masculinos, o 1º de Agosto conquistou e retirou o título ao ASA, ao vencer o Renascimento do
Uíge, por 27-17, vindo no terceiro posto o Petro do Huambo, que ganhou o Kabuscorp do Palanca, por
25-24.
 
 Entretanto, para o sétimo e oitavo lugares, ficaram as equipas Promaz do Zaire e Ferroviário de
Luanda.
 
 O Grupo Desportivo do Menongue, em masculinos, foi considerada a equipa Fair Play, enquanto que
em femininos o Grupo Desportivo do Cunene ficou com a marca.
 
 Participaram no campeonato 32 equipas das províncias, Luanda, Benguela, Uíge, Namibe, Huambo,
Cunene, Lunda Sul, Cuando Cubango, Zaire e Huíla.
 
 16-01-2015 08:20Participaram no campeonato 32 equipas das províncias, Luanda, Benguela, Uíge,
Namibe, Huambo, Cunene, Lunda Sul, Cuando Cubango, Zaire e Huíla.
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A20
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  Corte: 1 de 1ID: 57491905 15-01-2015

ABC de Nelas vence e líder
cai para o segundo lugar
Mudança No jogo mais importante da zona de Aveiro e Viseu, os nelenses 
bateram a Casa do Povo da Vacariça e o Avanca aproveitou para ficar a liderar

Silvino Cardoso

Está ao rubro a primeira fase
do campeonato. O Pavilhão
Municipal de Nelas foi o palco
do jogo mais aguardado da
ronda, com o Académico Bas-
ket Clube (ABC) de Nelas a re-
ceber o até então líder Casa do
Povo da Vacariça. 

Com os nelenses empenha-
dos em chegar mais à frente
na tabela classificativa, ten-
tando entrar na luta pelo apu-
ramento para a segunda fase,
e o conjunto forasteiro a que-
rer manter-se na liderança, as-
sistiu-se a um jogo equilibrado

e discutido até final, acabando
o ABC de Nelas por chegar ao
final como vencedor por dois
golos de diferença.

A equipa da região do “Co-
ração do Dão” subiu ao ter-
ceiro lugar, à condição, tendo
beneficiado para já do adia-
mento do jogo Colégio Des-
portivo da Pateira-Colégio da
Imaculada Conceição. Esta úl-
tima equipa ficou atrás dos ne-
lenses, mas apenas com me-
nos um ponto, o que quer di-
zer que no acerto da jornada,
o ABC de Nelas pode ser ul-
trapassado se o Colégio da
Imaculada Conceição vencer
ou empatar na Pateira. Uma
derrota chega para o Colégio
da Imaculada Conceição igua-

lar o ABC Nelas na tabela.

Avanca 
assume liderança

Quem aproveitou bem a der-
rota da Casa do Povo da Vaca-
riça foi a Associação Atlética
de Avanca, que bateu conclu-
dentemente, em casa, um dos
últimos classificados, o Ílhavo
Andebol Clube, para passar a
ser o comandante, também à
condição, porque o conjunto
da Vacariça tem menos um
jogo.

Previsível era o resultado en-
tre o Feirense “B” e o S. Paio de
Oleiros, com os forasteiros a
ganharem com toda a natura-
lidade em casa do “lanterna
vermelha”.  |

Andebol
2.ª Divisão de Juvenis

2.ª DIVISÃO JUVENIS

CD Pateira-CAI Conceição     adiado
Feirense "B"-S.Paio Oleiros      18-35
AA Avanca-Ilhavo AC                        31-7
ABC Nelas-CP Vacariça              27-25
FC Pala-OsVilanovenses                   0-5
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AA Avanca             12       8    1      3  338-28829
CP Vacariça           11       8    1      2  305-24028
ABC Nelas              12       6    1      5  328-29225
C. Conceição        10       7    0      3  273-24024
CD Pateira              11       6    0      5  318-28422
Agueda AC            11       5    1      5  314-30422
S.Paio Oleiros      10       3    2      5  267-28618
Ilhavo AC                 11       1    1      9  235-36014
Feirense "B"          10       1    1      8  246-33013
Próxima jornada
CAI Conceição-Agueda AC, CP Va-
cariça-CD Pateira, lhavo AC-ABC
Nelas e CD S.Paio Oleiros-AA
Avanca-S. Paio de Oleiros.

JUNIORES FEMININOS

AA Espinho-AC Ol. Frades        25-37
ADA Canelas-AC Salreu             41-23
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
ADA Canelas           7       7    0      0  231-15421
AA Espinho               7       4    0      3  218-17915
AC Ol. Frades          7       4    0      3  225-19515
AC Salréu                    8       3    0      5  199-21714
Ilhavo AC                     7       0    0      7  105-233  7
Próxima jornada
Ilhavo AC-AA Espinho e  Andebol
Clube de Oliveira de Frades

JUVENIS FEMININOS

AA Espinho-AC Salreu                  27-21
Alavarium-ADA Canelas            49-21
S.Pedro Sul-Valongo Vouga      27-14
AC Ol. Frades-EA M. Beira        27-14
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium AC      14   14    0      0  661-24342
A. S.Pedro Sul       13       9    1      3  324-21732
Valongo Vouga   13       9    0      4  417-28631
AA Espinho            13       8    0      5  373-32329
ADA Canelas       12       6    0      6  322-36524
AC Ol.Frades        12       5    1      6  285-29623
AC Salreu                11       4    0      7  225-29419
Moimenta Beira14       1    0   13  232-47416
Ilhavo And. Clube12    0    0   12  139-48012
Próxima jornada
EA Moimenta da Beira-Ílhavo An-
debol Clube, CP Valongo Vouga-
Andebol Clube de Oliveira de
Frades, ADA Canelas-APAE S.
Pedro do Sul e AC Salreu-Alava-
rium Andebol Clube.

Juvenis do ABC de Nelas destronaram o líder em jogo equilibrado
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A21Mundial de Andebol: Qatar derrota Brasil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc4a5d55

 
HOJE às 20:04
 
 O Qatar começou do melhor modo o seu Mundial de Andebol, já que derrotou o Brasil por 28-23, em
Doha, no jogo de abertura da competição.
 
 O Qatar mostrou que não será um rival fácil no Mundial. É verdade que o Brasil, que cometeu
inúmeros erros, não é uma potência da modalidade, mas os asiáticos nunca ficaram atrás do marcador
e mostraram um jogo coeso e rápido. Nota para a excelente perfomance do guarda-redes local Danjiel
Saric, bósnio naturalizado qatariano.
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  Corte: 1 de 1ID: 57491909 15-01-2015

ANDEBOL

Xico derrotado em casa
O Xico Andebol perdeu, ontem, no seu pavilhão, 

com o Águas Santas, por 35-21, em encontro da 16.ª 
jornada do campeonato de andebol, e segue na cauda 
da tabela classificativa, com 17 pontos.

Na frente da classificação – com o comandante FC 
Porto a jogar apenas na próxima quarta-feira, frente ao 
ABC – destaque para os triunfos de Sporting e Benfica, 
clubes que assim ultrapassaram, provisoriamente, os 
bracarenses na classificação.

A jogar em casa, o Benfica bateu o Belenenses por 
34-26, e o Sporting fez o mesmo ao Sporting da Horta 
(35-29). Noutro encontro disputado ontem, o Madeira 
SAD bateu o ISMAI por 25-23.
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A23Jogadores do Bayern apoiam a seleção de andebol - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb39f323

 
Em estágio no Catar, futebolistas do Bayern de Munique vão apoiar esta sexta-feira a seleção alemã
de andebol no seu jogo de estreia no Mundial, diante da Polónia, em Doha.
 
 A seleção alemã de andebol vai receber o apoio dos jogadores do Bayern de Munique no seu jogo de
estreia, esta sexta-feira, no Mundial do Catar, frente à Polónia, já que a equipa líder da Bundesliga se
encontra a estagiar em Doha.
 
 "Os jovens são verdadeiramente quentes", disse Markus Horwick, diretor de comunicação do Bayern
de Munique, que prepara no Catar a segunda metade da época futebolística. Refira-se que os
jogadores do clube já haviam gravado um vídeo de apoio à seleção de andebol. "Dedos cruzados e
tudo a fundo", disse Bastian Schweinsteiger, que nas imagens surge acompanhado de Thomas Muller
e de Manuel Neuer.
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A24Selecção Nacional de Andebol foi recebida na Câmara
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Jornal A Guarda.com

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7b029ec

 
Escrito por Jornal A Guarda. Colocado em Desporto Pinhel No âmbito do "Torneio Inter Municipal Vale
do Côa", a Selecção Nacional de Andebol foi recebida pelo Presidente da Câmara Municipal de Pinhel.
Na cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, estiveram presentes os jogadores,
a equipa técnica e o seleccionador. O Presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura, deixou palavras de
agradecimento à Federação de Andebol de Portugal. A Selecção Nacional de Andebol esteve em Pinhel
para um estágio de três dias (27, 28 e 29 de Dezembro) que coincidiu com a realização do Torneio
Inter-Municipal Vale do Côa, organizado em parceria pelos Municípios de Pinhel, Mêda e Figueira de
Castelo Rodrigo. No "Torneio Inter Municipal Vale do Côa" Portugal jogou com a selecção da Roménia.
Imprimir Email
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Andebol João de
Barros e Madeira SAD
jogam para a Taça

Realizou-se na tarde desta terça-
feira, na sede da Federação de
Andebol de Portugal, o sorteio dos
quartos-de-final da Taça de
Portugal, em seniores femininos. O
Colégio João de Barros, único
sobrevivente da região, vai receber o
Madeira SAD, equipa que este
sábado eliminou a Juventude do Lis,
por rotundos 17-50. Quanto à equipa
de Paulo Félix, eliminou, em Gaia, o
Colégio local, por 21-26. O jogo está
marcado para 28 de Fevereiro.
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A26Anfitrião Qatar vence Brasil no arranque do Mundial de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0df4172

 
Andebol Outras Modalidades O anfitrião Qatar entrou com o pé direito no Campeonato do Mundo de
Andebol, ao derrotar o Brasil, por 28-23, no jogo de abertura, o único realizado no primeiro dia da
prova. Aproveitando o mau início do vice-campeão sul-americano, o campeão asiático esteve sempre
na frente do marcador, tendo resistido a uma aproximação do adversário na parte final. A nação
organizadora aposta forte no evento e investiu muito para convencer vários jogadores estrangeiros a
naturalizarem-se para representarem a selecção. Nove dos 16 atletas do plantel presente no Mundial -
tal como na edição anterior - não nasceram no país. Um deles, Danijel Saric, considerado um dos
melhores guarda-redes do mundo, acabou o jogo com 20 defesas, enquanto Zarko Markovic foi um
dos melhores marcadores da equipa, com seis golos.
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A27Marco Silva e Bruno de Carvalho lado a lado ao almoço
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78e2df21

 
15-01-2015 . Record Por Record Nani partilhou um foto na conta pessoal do Instagram onde mostra
um almoço do plantel do Sporting, onde aparecem também Marco Silva, Bruno de Carvalho e Augusto
Inácio. "A desfrutar de um bom almoço em equipa", referiu o extremo leonino na legenda da imagem.
Partilha o artigo Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login Caso não
esteja registado no site da Sábado, efectue o seu registo gratuito. Comentários Nome * Email *
Localidade * Anónimo O seu comentário * Está a submeter o seu comentário a esta notícia através do
IP . Como não tem o login efectuado, o seu comentário está limitado a 300 caracteres e será alvo de
moderação, pelo que não será publicado de imediato. Se comentar depois de efectuar login, beneficia
de um conjunto de funcionalidades exclusivas para leitores registados.
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  Corte: 1 de 1ID: 57494218 14-01-2015

Ac Lamego   28
Sc Espinho   29

Na 16ª jornada, a faltar 
apenas duas jornadas para 
o final da 1ª fase do nacional 
de juvenis, o A.C. Lamego re-
cebeu em sua casa a equipa 
do S.C. Espinho. Na primeira 
parte, a equipa de Lamego 
entra no jogo um bocadinho 
tímida, o que permitiu um 
ascendente inicial da equipa 
adversária, que se manteve 
no controlo do marcador até 
meio da primeira parte. A 
equipa de Lamego acertou na 
defesa, permitindo finalizar os 
seus ataques em contra-ata-
que ou transições rápidas que 
levou a que passasse para a 
frente do marcador, não con-
seguindo no entanto manter 
essa toada, indo para o in-
tervalo em desvantagem por 
um golo (15-16). Quando tudo 
apontava para que a equipa 

de Lamego conseguisse dar 
a volta na segunda parte, os 
primeiros 10 minutos foram 
terríveis, onde a o A.C.L., jo-
gou com apenas 4 jogadores, 
permitindo uma desvantagem 
para a equipa visitante de 7 
golos. A equipa da casa ainda 
reagiu, esteve por duas vezes 
perto do empate, mas a pouca 
sorte, aliada a duas decisões 
duvidosas por parte da dupla 
de arbitragem, colocaram a 
equipa de Lamego a 1 golo 
do empate, terminando com 
a derrota 28-29.

Andebol Club de Lame-
go: Henrique Mendes, Rui 
Guedes, João Reis (2), Pe-
dro Costa (1), Carlos Pinto 
(2), Daniel Vieira (3), Tiago 
Nunes (2), Nicolau (10), José 
Paiva (2), Miguel Furtado, 
Barradas (1), João Afonso (3), 
Pedro Pinto (2), João Nuno e 
Samuel.

Treinadores: João Araújo.

INICIADOS

Excelente réplica 
da equipa 

de Lamego!
AC Lamego    47
EA Mta. da Beira  16

Os iniciados receberam 
e venceram de forma cate-
górica a equipa do Moimenta 
da Beira. 

Após a pausa do período 

de Natal a equipa de Lame-
go iniciou da melhor forma o 
ano de 2015 com uma vitória 
por números que não deixam 
dúvidas. A superioridade dos 
lamecenses evidenciou-se 
desde os minutos iniciais de 
jogo, com a equipa da casa 
a resistir aos ataques adver-
sários, permanecendo largos 
minutos sem sofrer golos. O 
resultado ao intervalo (24-6) 
espelha bem aquilo que se 
passou nos primeiros 30 mi-
nutos, um claro domínio do 

Andebol Club de Lamego, 
com uma defesa profunda a 
pressionar bastante o ataque 
do Moimenta e a criar bastan-
tes dificuldades.

Na segunda parte foi mais 
do mesmo, o jogo continuou 
apenas com um sentido e com 
o avolumar do resultado. 

No final o marcador regis-
tava 47-16 a favor do Andebol 
Club de Lamego.

Andebol Club de Lame-
go: Guedes, Daniel (6), João 
Nuno (9), Ruca (1), André 
Coruche (15), André Dias (3), 
Sérgio (1), Diogo (4), António 
(3) e Luís Marques (5).

Treinadores: Tiago Oli-
veira e Luís Machado

Bambis em mais 
uma Concentração

No passado domingo os 

bambis do A.C. Lamego des-
locaram-se à cidade de Ta-
rouca para participar numa 
concentração que o clube 
local organizou. Esta concen-
tração contou também com 
a participação da equipa de 
Moimenta da Beira. Mais uma 
vez o convívio entre os atletas 
dos vários clubes foram im-
portantes para o crescimento 
quer desportivo como pessoal 
destes atletas. De agradecer 
e louvar mais uma vez a pre-
sença dos pais dos atletas 
que é sempre importante nes-
ta faixa etária. 

A.C. Lamego: André, 
Martin, Guilherme, Diogo, Tia-
go, Eduardo, Rafael e Manuel

Treinadores: Luís Macha-
do e Fernando Lobão

Diretores: Manuel Olivei-
ra e Tânia Taveira.

Andebol Club Lamego

Andebol Club de Lamego – Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
– 1ª Divisão (1ª Fase Zona 2)

Início de 2ª parte determinante!
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A29

Ecos do Sor   Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 10,63 x 8,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57492641 13-01-2015
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A30

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,68 x 3,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57456387 09-01-2015
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A31

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,22 x 3,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57456384 09-01-2015

Página 31



A32

  Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 10,49 x 11,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57478963 09-01-2015
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A33

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 27,00 x 10,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57461212 09-01-2015

g Após a interrupção na época das
festas o Sporting Club da Horta (SCH)
volta à competição quarta feira, dia 14
de janeiro, frente ao Sporting Clube de
Portugal (SCP).

O jogo da 16ª jornada está marcado
para as 18h00 no reduto do SCP, o
Municipal Casal Vistoso, onde os faia-
lenses vão querer mostrar o que valem
após o empate a 27 obtido frente aos
leões, em outubro, no Pavilhão da
Horta.

O SCH encontra-se assim com o
atual terceiro classificado da principal
divisão de andebol em Portugal, pro-
curando um melhor resultado do que o

esmagador 40-23 sofrido na última
jornada frente ao líder Futebol Clube
do Porto (FCP) no Dragão Caixa.

Na abertura da jornada, dia 10 de
janeiro, o Santo Tirso recebe o Passos
Manuel. Em outros dos jogos, todos
durante o dia 14, o Madeira SAD vai
receber o Maia-Ismai e o Águas
Santas vai a casa do Xico Andebol,
atual último classificado ainda sem
qualquer vitória após 15 jogos.

Os jogos mais importantes desta 16ª
jornada são o dérbi lisboeta entre
Benfica e Belenenses, com os azuis do
Restelo a deslocarem-se ao Pavilhão
da Luz, e o dérbi do Norte, em que os

minhotos do ABC Braga vão até à
Invicta na busca de uma vitória que
lhes permita se aproximar do primeiro

lugar.
De salientar que nem o FCP nem o

ABC perderam nenhum dos últimos

cinco jogos disputados, partindo-se
para jogo de emoções fortes entre o
primeiro e segundo classificado da
tabela classificativa.

À partida para a 16ª o FCP coman-
da com 45 pontos, mais cinco que o
ABC de Braga e mais seis do que o
SCP. O Benfica é quarto, seguido pelo
Águas Santas e o Madeira. O Sporting
Club da Horta é sétimo, com 28 pon-
tos, seguido por perto pelo
Belenenses, Passos Manuel e Maia-
Ismai.

No últimos lugares da tabela encon-
tram-se Santo Tirso, com 19 pontos e
o Xico Andebol, com 16.                AG

CAmPeONATO FIDelIDADe ANDeBOl 1 

Sporting da Horta volta à carga frente ao SCP
Dr
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A34

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 16,31 x 9,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57455215 08-01-2015
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A35

  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 19,17 x 24,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57476232 08-01-2015
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