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pais que conhecem o Sport e 
gostavam de ter lá os filhos, 
mas não o fazem devido a estas 
condições”.

Mesmo assim, “passam por 
semana mais de 500 pessoas 
pelo Pavilhão da Palmeira”,  
entre as modalidades de bas-
quetebol, futsal, kickboxing, 
boxe, jiu-jitsu e a recém-criada 
natação.

O clube está, neste momen-
to, “em negociações para uma 
parceria com uma instituição, 
para um projeto de formação 
para o basquetebol, que vai 
trazer mais de 100 jovens”. E, 
para além disto, “há pessoas 
que nos vêm convidar para 
arrancar com outras modali-

dades, mas não conseguimos 
fazê-lo, devido às condições 
que temos”, diz Carlos Ferreira.

O dirigente acredita que, 
“com um novo pavilhão, tería-
mos muito mais gente” e tam-
bém que, “se calhar, Coimbra 
precisa mesmo de um novo 
pavilhão, já que todos os dias 
ligam de outros clubes a pedir 
espaço para jogar ou treinar”.

Repovoamento da Baixa
Mas, se o sonho de um novo 

pavilhão é impossível, o diri-
gente pretendia, pelo menos, 
a cara lavada ao atual.

“Há uns anos. vi o projeto de 
recuperação da Baixa e ainda 
abrangia o pavilhão. A ideia 
era prolongar o Terreiro da 
Erva até ao edif ício do Arna-
do. para pôr à vista as trasei-
ras do Convento da Sofia, que 
têm interesse histórico. Por-
tanto, ficávamos com a fren-
te virada para esse largo que 
surgia”, recorda. “Se calhar, 
até conseguíamos encontrar 
uma solução que agradasse a 
todos...”, diz.

Carlos Ferreira diz que “ideias 
não faltam, mas tem de haver 
vontade. O Sport é também 
património da Baixa e tem de 
ser enquadrado no seu desen-
volvimento”.

Nostálgico, recorda que “a 
Baixa era linda há 40 anos” e 
faz questão de lembrar que 
Coimbra “é das poucas cidades 
europeias que não tem vida na 
baixa”, desejoso de “colaborar 
no povoamento desta zona”.

Em ano de eleições no clube, 
admite que “este pode ser o úl-
timo mandato”, mas promete 
“não virar as costas a nada”, 
ainda que diga que “é preciso 
sangue novo”. | Bruno Gonçalves

Um clube que nasceu há 105 anos na Baixa e na Baixa quer continuar  

Sport Conimbricense Há 15 anos
à espera da melhor prenda

111 Nasceu no estertor da Mo-
narquia e no fulgor da Baixa. Fun-
dado em 3 de fevereiro de 1910, o 
clube nasceu com o nome de Sport 
Grupo Conimbricense e depressa se 
impôs como uma dos mais pujan-
tes da cidade. 

Os desportos de luta, de mobili-
dade e de força foram pioneiros, 

no Sport. Não espanta, pois, que 
os primeiros títulos tenham sido 
obtidos em modalidades afins – no 
caso, a ginástica, com António Pe-
reira (1912), e a luta greco-romana, 
com Ângelo Madeira (1913).

Depois, vieram o ciclismo, com o 
grande Aníbal Carreto, o tiro, com 
o multimedalhado Amadeu da Paz 

Olímpio, e sobretudo o foot-ball. 
Para o Sport, esta nova moda “pe-
gou” e o clube foi o primeiro a ter 
um recinto arrelvado: o campo do 
Arnado, um dos três mais impor-
tantes do país, à época.

Em 1933, o Sport Club Conimbri-
cense alcança aquele que é, talvez, 
o momento mais alto da história 

desportiva da coletividade: a con-
quista do 1.º campeonato nacional 
de basquetebol.

Ao longo dos anos, a agremiação 
haveria de viver ainda novos e bo-
nitos momentos. O basquetebol foi 
(e ainda é) um dos seus expoentes. 
Mas outras modalidades tiveram 
destaque, como o andebol ou a 

natação.
As últimas décadas viram, entre-

tanto, emergir no clube a prática 
dos desportos orientais, que reve-
laram Ema Lopes como campeã, 
em karate shukokai. Mas a Baixa, a 
“casa” do Sport, já não é a mesma 
e o clube procura, cada vez mais, 
sobreviver. | Paulo Marques

111 O Sport Club Conim-
bricense, emblemático clube da 
Baixa de Coimbra, festeja hoje 
105 anos de atividade. Um per-
curso de conquistas e de muitas 
lutas. A última delas, é a luta por 
um espaço condigno para os 
seus atletas, mas a solução pare-
ce cada vez mais uma miragem.

“Hoje, temos uma sessão sole-
ne, uma comemoração muito 
singela, às 18H00, no bar do 
Pavilhão da Palmeira, já que a 
situação não é agradável e vi-
vemos o dia-a-dia com o tostão 
contado”, diz o presidente Car-
los Ferreira.

Convidadas estão algumas 
individualidades, em particu-
lar do poder autárquico, no-
meadamente o presidente da 
Câmara de Coimbra.

Algum recado para Manuel 
Machado? Carlos Ferreira quer 
lembrar que “o pavilhão está in-
serido numa Baixa despovoada 
e que perdeu a vida”. “Acho que 
somos peça fundamental para 
desenvolver a Baixa”, acrescenta 
o dirigente. Ora, “o recado que 
lhe queria dar é que, muitas ve-
zes, não é preciso dinheiro, mas 
dar condições para que se fa-
çam coisas”, diz Carlos Ferreira.

O presidente do Sport Conim-
bricense lembra que “há um 
projeto de recuperação do Ter-
reiro da Erva, que fica paredes 
meias com o clube” e pretende 
“ver se era possível enquadrar 
a Palmeira nesse projeto”. As 
instalações do velhinho pavi-
lhão “têm cerca de 50 anos e 
precisam de levar uma volta, 
porque estão degradadas”.

Mas Carlos Ferreira não es-
quece uma promessa com 15 
anos, feita precisamente por 
Manuel Machado, que também 
era presidente da câmara na 

altura: “No ano 2000, aprova-
ram a doação de um terreno 
ao Sport na Estrada de Eiras”. 
Mas, “isso nunca foi concreti-
zado”, lamenta o dirigente, já 
que, “sem espaço, não pode-
mos avançar para um projeto, 
apesar de termos arquitetos a 
disponibilizarem-se para nos 
ajudar nessa tarefa”.

O novo pavilhão não passa 
de um sonho e o velho é, cada 
vez mais, um pesadelo. “Dificil-
mente poderá ser recuperado 
para ficar mais apetecível”, mas 
também “dificilmente poderá 
ser utilizado em grandes com-
petições”. Ainda é utilizado em 
jogos de basquetebol e futsal, 
“talvez porque as federações e 

associações fechem um pouco 
os olhos”, porque, lamenta o 
presidente, “não tem condi-
ções”.

Novo pavilhão daria nova vida
O novo pavilhão permitiria, 

diz Carlos Ferreira, “contem-
plar ainda uma aposta maior na 
vertente social, que também de-
senvolvemos, porque o espaço 
do terreno é grande”. Para além 
disso, a zona “é muito boa e, se 
calhar, conseguíamos a atenção 
de investidores e parceiros”.

O dirigente admite que “há 
vários problemas, nomeada-
mente no que diz respeito à vi-
zinhança, como prostituição, 
droga, etc.”. E que “há muitos 

Clube da Baixa de Coimbra comemora hoje o seu 105.º aniversário, numa sessão singela e sem grandes motivos para festejos. Sucesso desportivo vai-se fazendo 
à custa de muita “carolice”, num pavilhão que há muito não serve as necessidades e ainda à espera de um terreno prometido há 15 anos para a nova “casa”

RPavilhão da 
Palmeira “não 
t e m  c o n d i -
ções” e ainda 
é  u t i l i z a d o 
em jogos ofi-
ciais “talvez 
p o r q u e  a s 
federações e 
associações 
f e c h e m  o s 
olhos”

RHá 15 anos 
a  a u t a r q u i a 
prometeu um 
terreno para 
um novo pa-
vilhão, mas a 
escritura nun-
ca foi feita

destaque

Arquivo
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Alavarium e Feirense integram grupo complicado

APURADOSNa última sema -
na decorreu, na sede da Fede-
ração de Andebol de Portugal,
o sorteio da segunda fase do
Campeonato Nacional de Ju-
venis, que vai determinar as
equipas que vão participar na
Fase Final da prova, que dará
a conhecer o novo campeão
nacional da categoria.

As formações do Feirense e

o Alavarium, que na primeira
fase ficaram, respectivamente,
no primeiro e segundo lugares
na Zona 3, ficaram agora in-
tegrados na Zona 2 da segun -
da fase da competição, junta-
mente com as equipas do Sis-
maria, Alto Moinho, Sporting
e Benfica.

Refira-se que o Benfica, tal
como o Feirense, são os úni-
cos conjuntos do país que, até
ao momento, ainda não per-
deram qualquer jogo no Cam-

peonato Nacional, e que o
Sporting apenas foi derrotado
pelos seus rivais da capital. Ou
seja, prevê-se um grupo com
jogos muito complicados para
todas as equipas.

Equipas da região
com estreias difíceis

A primeira jornada, que ar-
ranca no próximo sábado, na
teoria não poderia ser mais
difícil para os conjuntos do
distrito. O Alavarium vai jogar

no recinto do Sporting, ao
passo que a tarefa do Feirense
também não será nada fácil,
uma vez que recebe o Benfica,
num jogo em que uma das
equipas (ou as duas em caso
de empate) vai, pela primeira
vez, perder pontos.

O primeiro embate desta fa -
se da prova entre os clubes da
região vai acontecer à terceira
jornada, com o Feirense a re-
ceber o Alavarium no próxi -
mo dia 28. |

Andebol
Nacional de Juvenis

Alavarium estreia-se na segunda fase frente ao Sporting

D.R.
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SANJOANENSE                            19

Treinador: Nuno Batista.
Hugo Terra; Eduardo Carneiro, Fabian
Scheck (3), Ricardo Pinho (6), Pedro
Amorim, Bruno Pinho (4) e Ricardo
Coutinho (4) - sete inicial - Mansores,
Fábio Fernandes, António Brandão (1),
Hélder Santos, Fábio Cardoso, Xavier
Costa, Emanuel Silva e Eduardo Pereira
(1).

SÃO BERNARDO                        21

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Diogo Batalha, João Es-
teves (1), Ulisses Ribeiro (3), Tiago Filipe
(1), Sérgio Gouveia (1) e Albano Lopes
(2) - sete inicial - Rui Silva, Luís Santos,
Augusto Pereira, Tiago Sousa (3), Tiago
Gonçalves (5), Rodrigo Gouveia, Lean-
dro Rodrigues (1), Fernando Marques
(4) e João Massa.

Pavilhão Municipal das Travessas, em
São João da Madeira.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: André Andrade e Telmo
Neves (A.A. Aveiro).
Oficiais de Mesa: Rui Fernandes e
Paula Jesus (Aveiro).
Ao intervalo: 11-13.

Avelino Conceição

Com as duas equipas a apre-
sentarem-se em igualdade pon-
tual na tabela classificativa, pre-
via-se um grande equilíbrio
neste jogo, como de resto já ha-
via acontecido no da primeira
volta, que terminou com a di-
visão de pontos, face a uma
igualdade a 27golos. E também
da partida de sábado à noite, a
expectativa quanto ao vence-
dor manteve-se desde o pri-
meiro minuto, acabando por
ser João Pinho, na baliza da

equipa de Aveiro, a segurar um
triunfo num jogo decidido nos
pormenores.

Com uma linha defensiva
bastante coesa, a equipa de Ulis-
ses Pereira”estudou” bem os
pontos fortes da Sanjoanense e
não permitiu o ataque conti-
nuado dos locais, contando tam-
bém com a segurança do seu
guarda-redes entre os postes.
Esta atitude conferia à equipa
visitante a possibilidade de ven-
cer num pavilhão sempre muito
difícil e, após uma primeira parte
equilibrada, o S. Bernardo foi
para o intervalo com uma van-
tagem de dois golos.

A segunda metade foi prati-
camente “tirada a papel quí-

mico” da primeira, com a equipa
da casa a sentir dificuldades
para explanar o seu jogo aos
nove metros e só mesmo Ri-
cardo Pinho, apesar de muito
marcado, ia colocando a San-
joanense na discussão do jogo.
Isto porque foi sempre o São
Bernardo a estar na frente do
marcador, com uma vantagem
curta, é certo, permitindo ape-
nas uma vez que os visitantes
igualassem (18-18) a três minu-
tos do fim.

E o jogo acabaria mesmo por
se decidir nos últimos instantes,
quando o marcador assinalava
19-20. A Sanjoanense ainda teve
a possibilidade de poder chegar
ao empate, mas a defesa do S.

Bernardo travou o ataque dos
locais e logo depois “arrancou”
um livre sete metros, que Al-
bano Lopes se encarregou de
concretizar a 40 segundos do
final, acabando com a incerteza
quanto ao vencedor de uma
partida jogada sempre com
grande intensamente e em que
os guarda-redes brilharam nas
balizas e foram responsáveis
pelo baixo “score” final.

Ricardo Pinho (Sanjoanense)
e Tiago Gonçalves (São Ber-
nardo), com seis e cinco golos
respectivamente, foram os me-
lhores marcadores de um jogo
em a dupla de arbitragem fez
um trabalho que mereceu muita
crítica vinda das bancadas. |

Equilibrado e intenso
até ao último minuto
“Derby” O São Bernardo teve na agressividade defensiva a chave da vitória
no recinto da Sanjoanense. Guarda-redes estiveram em evidência

Andebol
2.ª Divisão Nacional

O São Bernardo venceu em São João da Madeira e ultrapassou a Sanjoanense na classificação

D.R.
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A13Andebol: Derrota na casa da Juventude de Lis mantém Juventude de Mar na cauda da
tabela
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-02-2015

Meio: Esposende Rádio Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4942ee88

 
Segunda, 02 Fevereiro 2015 15:30
 
 No andebol, e em jogo para a 14ª jornada, a Juventude de Mar assinalou mais uma derrota de visita
à Juventude de Lis por 28-20.
 
 A derrota frente à Juventude de Lis, que por ironia é a única equipa que as senhoras de Mar
venceram na primeira volta, mantém a equipa de Paulo Martins na cauda da tabela, embora não
perdendo distância para os adversários diretos, já que todos registaram derrotas nesta ronda.
 
Escrito por Esposende Rádio
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O Club Sports Madeira foi on-
tem surpreendido em casa pelo
Alcanena, perdendo por 23-25,
com 6-12 ao intervalo, em jogo
antecipado da 16.ª jornada da I
divisão feminina de andebol. A
equipa madeirense teve uma
péssima prestação na primeira
parte com deficiente processo
defensivo e muitas falhas no ata-
que que se refletiram nos escas-
sos seis golos marcados em 30
minutos. Na segunda parte a
equipa do Sports surgiu com ou-

tra atitude competitiva e melho-
rou em todos os capítulos. Ape-
sar de averbar um parcial de 17-
13, não foi o suficiente para dar a
volta ao resultado e perdeu por
23-25 frente a uma equipa do Al-
canena que revelou-se mais efi-
caz. Após esta jornada, o Alca-
nena é 4.º com 38 pontos,
enquanto o Sports Madeira é
sexto com 31.
Já o Madeira SAD venceu fa-

cilmente o Passos Manuel por
33-20, com 18-15 ao intervalo,

em jogo da mesma ronda. Um
triunfo fácil das líderes do cam-
peonato, agora com 44 pontos,
frente a uma das equipas do
fundo da tabela, mas que deu
boa réplica na primeira parte.
Depois no segundo período a
experiência e as melhores solu-
ções do Madeira SAD permiti-
ram um avolumar do resultado
fechando o jogo em 33-20.
Nesta partida Renata Tavares,
com sete golos, foi a melhor
marcadora das madeirenses.

Sports Madeira surpreendido
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Madeira SAD não teve dificuldades em vencer o Passos Manuel. 
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A França conquistou ontem, pela
quinta vez, o Campeonato do Mundo
de andebol, batendo em Doha na final
da edição de 2015 o Qatar, seleção an-
fitriã do torneio.
Com 25-22 no marcador, após 14-11

ao intervalo, a seleção gaulesa entra
para a história, já que se torna a pri-
meira a conquistar cinco títulos mun-
diais - um feito a que junta ainda três
medalhas de bronze, desde 1995.
O Qatar, com uma seleção cons-

truída de propósito para este Mundial,
com a naturalização de vários jogado-
res de muito bom nível e a contratação
do treinador da Espanha campeã do
Mundo em 2013, também assegura o
seu lugar na história da modalidade, já
que consegue o melhor resultado de
sempre de uma seleção não europeia.
Esta geração de França é mesmo a

mais dominadora de sempre do ande-
bol, já que este título se junta ao de
campeão olímpico e campeão da Eu-
ropa, o que faz dos franceses a primeira
seleção a deter os três cetros em si-
multâneo.
Também ontem, a Polónia assegu-

rou a medalha de bronze, ao vencer no
jogo de atribuição do 3.º lugar a Espa-
nha, por 29-28, após um prolonga-
mento. As equipas acabaram empata-
das a 24 golos nos 60 minutos do

tempo regulamentar, depois de terem
chegado ao intervalo também em
igualdade (13-13).
No prolongamento, o equilíbrio

manteve-se e o jogo pendeu a favor
dos polacos com um golo a 30 segun-
dos do final, ao qual os espanhóis, que
foram campeões há dois anos, a jogar
em casa, já não conseguiram dar res-
posta.

França conquista quinto
título mundial andebol

LU
SA

A seleção francesa é a primeira a conquistar cinco títulos mundiais de andebol.

O SONHO DO QATAR SE SAGRAR
CAMPEÃO DO MUNDO DE ANDEBOL
RESISTIU QUASE ATÉ AO FIM E SÓ
CEDEU NA FINAL ANTE A FRANÇA,
QUE DECIDIDAMENTE “É DE OUTRO
PLANETA” NA MODALIDADE. A VITÓ-
RIA NO MUNDIAL DE DOHA ELEVA A
CONTABILIDADE PARA CINCO MEDA-
LHAS DE OURO, MAIS UMA DO QUE
ROMÉNIA E SUÉCIA.
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Um verdadeiro Humberto Go-
mes mãos de ferro. O guarda-re-
des do ABC/UMinho esteve em
destaque na recepção ao Benfica
e foi um dos responsáveis pelo
triunfo por 29-24, com uma efi-
cácia notável (39 por cento), de-
fesas fundamentais para os aca-
demistas voltarem aos triunfos e
cimentarem o terceiro lugar do
campeonato nacional. 

Depois do desaire a meio da
sema com o Sporting, a equipa
bracarense aproveitou o factor
casa para surpreender as águias -
num Flávio Sá Leite repleto, a
fazer crer que está de volta a for-
ça do andebol bracarense. 

Os primeiros minutos foram
equilibrados, com o Benfica na
frente até aos dez minutos, altura
em que Vidrago empatou (7-7) e
relançou os academistas, que se
colocaram na frente, pela pri-
meira vez, aos onze minutos,
com um golo de David Tavares. 

A alternância no marcador foi
uma constante, mas o ABC che-
gou aos quatro golos de vanta-
gem (16-12), por intermédio de
Seabra. Os encarnados ainda re-
duziram e fecharam o primeiro
tempo com 17-14 no marcador.

Num jogo duro e intenso - mar-
cado por 15 exclusões (10 para o
ABC) algumas delas algo exces-
sivas - a segunda parte trouxe ao
de cima a qualidade defensiva
dos academistas, perante um
Benfica que não conseguiu o
rendimento esperado já que pela
frente viu um gigante Humberto
Gomes na baliza, a travar as vá-
rias investidas, como a José Cos-
ta, por três vezes. A par da sólida
defesa, destaque para a irreve-
rência de Nuno Grilo, o melhor
marcador com sete golos. 

Humberto mãos de ferro
ABC/UMINHO VENCEU BENFICA, por 29-24, em jogo da 19.ª jornada do campeonato nacional.
Academistas cimentam terceiro lugar, fruto de uma defesa de classe e um gigante guarda-redes. 

ROSA SANTOS

Pedro Seabra numa jogada de ataque, no jogo de ontem frente ao Benfica

Jogo em Braga ficou
marcado por 15 exclusões
temporárias de dois minu-
tos. Dez foram para o ABC,
registo algo exagerado,
numa partida correcta,
sem casos a justificarem
tal actuação da dupla de
arbitragem bracarense.  

- menos

Carlos Resende
(técnico ABC/UMinho)
“Guarda-redes 
e defesa fantásticos”
“De uma forma global, foi um jo-
go, extremamente, difícil para as
duas equipas, com muito luta,
em que a grande diferença, em
comparação, por exemplo, com o
jogo de quarta-feira [derrota
frente ao Sporting] foi o trabalho
defensivo e assertivo que conse-
guimos na defesa. O resultado fi-
cou ficou em 29-24, o que é um
resultado que me agrada bas-
tante, mais do que 31-29. Foi 
essa a grande diferença, o traba-
lho defensivo, a defesa e o nosso
guarda-redes estiveram, franca-
mente, bem.”
[15 exclusões]: “ que posso dizer, 
se tive mais exclusões e, se fo-
ram, é bem apitado, se não fo-
ram, pelo menos ganhámos.
Não quer dizer que os árbitros
tenham actuado mal nesse capí-
tulo. Não concluo isso, mas sim
que a minha equipa lutou bas-
tante. Nem de um lado, nem de
outro houve maldade, houve
muita entrega e motivação. Não
me cabe a mim analisar. Eu quei-
xaria-me mais nos critérios dos
passos, mas não faz sentido re-
duzir o jogo a isso.  Foi uma en-
trega fantástica das duas equi-
pas, reconheço que nem sempre
o jogo foi bem jogado, houve
precipitações mútuas. Fomos
mais felizes na defesa, o guarda-
-redes Humberto Gomes e a de-
fesa foram fantásticos.”

Mariano Ortega
(técnico Benfica)
“Diferença na baliza”
“O ABC fez um jogo muito com-
pleto em todas as facetas. As di-
ferenças estiveram nas balizas,
na baliza do ABC esteve um
guarda-redes muito alto, tive-
mos 17 remates falhados. Foram
merecedores dos pontos.”

§cabinas

ABC/UMINHO 29
Humberto Gomes, Bruno Dias, Cláudio

Silva (guarda-redes), Fábio Antunes (4),

Hugo Rocha (1), Pedro Marques (4), Diogo

Branquinho (2), David Tavares (3), Ricardo

Pesqueira (2), João Gonçalves, Carlos

Martins (1), Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo,

João Pinto (4) e Gabriel Teca (1).

Treinador: Carlos Resende.

BENFICA 24
Hugo Figueira e Vicente Alamo (guarda-

redes), Davide Carvalho, Javier Fernandez

(1), Tiago Pereira (2), João Pais (2),

Cláudio Pedroso (2), Paulo Moreno, Asier

Marcos, Carlos Carneiro, António Areia (5),

Alexandre Cavalcanti, Dario Andrade (7),

Elledy Semedo (4), José Costa (1) e Flávio

Fortes.

Treinador: Mariano Ortega.

Árbitros: Daniel Freitas e César Carvalho.

Ao intervalo: 17-14

Pavilhão Flávio Sá Leite.
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ABC/UMinho vence Benfica
e segura terceiro lugar Pág. 25
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PRÓXIMA JORNADA

Santo Tirso - Sp. Horta

Xico - FC Porto

Sporting - Madeira

P. Manuel - ABC

Belenenses - Águas Santas

Benfica - Maia

19.ª JORNADA  

FC Porto  37 - 22 Santo Tirso

Sp. Horta - Belenenses

Águas Santas 37 - 32 P. Manuel

Maia 21 - 29 Sporting

Madeira 29 - 24 Xico

ABC 29 - 24 Benfica

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 FC Porto 19 18 0 1 583 : 437 146 55

2 Sporting 19 15 2 2 599 : 486 113 51

3 ABC 19 15 1 3 601 : 491 110 50

4 Benfica 19 14 1 4 569 : 476 93 48

5 Madeira 19 8 4 7 482 : 488 -6 39

6 Águas Santas 19 8 2 9 518 : 500 18 37

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

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

9 Passos Manuel 19 6 1 12 541 : 577 -36 32

10 Maia 19 5 2 12 479 : 537 -58 31

11 Santo Tirso 19 2 0 17 457 : 625 -168 23

12 Xico Andebol 19 0 1 18 461 : 591 -130 20

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.
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A arte de Humberto Gomes

Humberto Gomes (ao centro) liderou ABC até à vitória

No final do encontro, Carlos Resende, técnico do 
ABC/UMinho, disse ter ficado satisfeito com a produção 
defensiva da equipa.

«Foi um bom jogo, com muita luta e duas equipas que 
se respeitaram. Gostei, sobretudo, do trabalho defensivo, 
e hoje (ontem) isso fez a diferença. Com o Sporting so-
fremos 31 golos e com o Benfica apenas 24. A defesa e 
o guarda-redes estiveram francamente bem. Vencemos e, 
na minha opinião, com justiça», vincou Carlos Resende, 
que se coibiu de comentar as 10 exclusões de que foi 

alvo o ABC/UMinho.
«Se foram justas tudo bem. Penso que não houve 

maldade de parte a parte. Houve, isso sim, muita entrega 
das duas equipas», finalizou.

Do lado do Benfica, o técnico Mariano Ortega Rodriguez 
fez questão de dar os parabéns ao ABC/UMinho, tendo 
lamentado, apenas, as oportunidades perdidas.

«Falhámos 17 remates em situação de finalização. O 
ABC/UMinho foi mais eficaz, defendeu bem, o guarda-
-redes também, e mereceu vencer», finalizou.

«Bom trabalho defensivo»

O ABC/UMinho venceu, 
ontem, pela segunda vez 
esta temporada, o Benfi-
ca, em partida relativa à 
19.ª jornada do Andebol 1.

As duas equipas parti-
ram para o jogo na cate-
dral do andebol, o Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, com 
o mesmo número de pon-
tos, mas a vantagem esta-
va do lado da equipa mi-
nhota que, na primeira vol-
ta, tinha ganho no reduto 
dos encarnados.

O Benfica precisava, até 
por causa disso, de pon-
tuar em Braga, onde mora 
um ABC/UMinho que, dias 
antes, tinha perdido no re-
duto do Sporting, mas que, 
cerca de uma semana an-
tes, tinha vencido, no Dra-
gão Caixa, o FC Porto.

Mas os encarnados mos-
traram, desde cedo, que 
iriam ter muitas dificul-
dades em vencer a turma 
academista, por variadas 
razões.

Primeiro, na hora do re-
mate, Pedroso & Compa-
nhia revelaram-se pouco 
assertivos e, do outro lado, 
esteve um gigante Humber-
to Gomes, que foi negan-
do, por diversas vezes, o 
golo aos encarnados.

Aos 12 minutos, David 
Tavares fez o 8-7, mas o 
Benfica, de José Costa, Tia-
go Pereira e Dario Andra-
de, três produtos da can-
tera academista, reagiu e 
até voltou a comandar (10-
11, aos 18 minutos).

A turma da casa, im-
pulsionada pelo seu pú-

blico, chegou-se à frente 
e, ao intervalo, já vencia 
por 17-14.

Na segunda parte, e ape-
sar de ter ficado inúme-
ras vezes em inferiorida-
de numérica, o Benfica 
não conseguiu aproveitar 
esse facto.

Os encarnados até esti-
veram bem no aproveita-
mento da superioridade e, 
por diversas vezes, surgi-
ram na cara de Humberto 
Gomes, mas o guarda-re-
des fez, ontem, uma exi-
bição monstruosa, sendo 
o principal responsável 
pelo facto dos minhotos 
terem encaixados apenas 
24 golos.

O contra-ataque do ABC/
/UMinho foi, ontem, mor-
tífero. A equipa, quando 

ARQUIVO DM

ABC/UMINHO BATE BENFICA NO SÁ LEITE

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitros: Daniel Freitas e César 
Carvalho

ABC/UMinho 29
Humberto Gomes, Fábio Antunes 
(4), Hugo Rocha (1), Pedro Marques 
(4), Diogo Branquinho (2), David 
Tavares (3) e Ricardo Pesqueira (2); 
Jogaram ainda João Gonçalves, 
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (7), 
Nuno Rebelo, Bruno Dias, João Pinto  
(4), Cláudio Silva e Gabriel Teca (1)

Treinador: Carlos Resende

Benfi ca 24
Vicente Yeste; Davide Carvalho, 
Javier Fernandez (1), Tiago Pereira 
(2), João Pais (2), Cláudio Pedroso 
(2) e Paulo Moreno; Asier Marcos, 
Carlos Carneiro, António Areia 
(5), Hugo Figueira, Alexandro 
Cavalcanti, Dario Andrade (7), Elledy 
Semedo (4) e José Costa (1)

Treinador: Mariano Martinez

Ao intervalo: 17-14.

foi preciso defender, cer-
rou dentes e segurou, com 
mestria, a vantagem.
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DESPORTO PÁGINA 26

ABC ultrapassou 
Benfica
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A equipa do Madeira SAD ven-
ceu ontem o Xico Andebol por
29-24, com 16-12 ao intervalo fa-
vorável aos madeirenses, em
jogo da 19.ª jornada do Cam-
peonato Andebol 1. Um triunfo
da equipa de Paulo Fidalgo que
consolida o 5.º lugar com 39
pontos, garantindo a três jorna-
das do final da 1.ª fase do Cam-
peonato a qualificação para o
Grupo A (seis primeiros) da fase
final da competição onde se de-
cidirá o título e lugares europeus. 
O Madeira SAD não teve gran-

des dificuldades para vencer o
Xico Andebol, equipa ocupa o
último lugar, dominando todo o
encontro onde se destacou Sér-
gio Rola com sete golos, como o
melhor marcador da equipa. O

Dean Garcia (2), Luís Gama, Pe-
dro Gomes e Pedro Gaspar.

MARÍTIMO PERDE EM CASA
COM SÃO MAMEDE

Ainda em masculinos o Marí-
timo foi surpreendido em casa e
perdeu com o São Mamede por
24-27, com 12-14 ao intervalo fa-
vorável aos nortenhos, em jogo
da 17.ª jornada da 2.ªdivisão -
zona norte. Neste encontro,
Marco Gil, com sete golos, foi o
melhor marcador do Marítimo,
mas João Baltazar com 11 golos
foi decisivo para a vitória do São
Mamede. Com esta derrota, a
equipa de Paulo Vieira foi apa-
nhada pelo adversário de on-
tem, com as duas equipas em 4.º
lugar com 38 pontos. 

QUANDO FALTAM TRÊS JORNA-
DAS PARA O FINAL DA 1.ª FASE
DO CAMPEONATO, A VITÓRIA DO
MADEIRA SAD FRENTE AO XICO
ANDEBOL GARANTIU O APURA-
MENTO PARA O GRUPO A, O
“PLAY-OFF” ONDE OS SEIS PRI-
MEIROS DISPUTAM O TÍTULO NA-
CIONAL E OS LUGARES
EUROPEUS. ATÉ FINAL DA PROVA
A EQUIPA PAULO FIDALGO DE-
FRONTA O SPORTING, O BENFICA
E O PASSOS MANUEL.
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Madeira SAD venceu o Xico Andebol e reforçou a sua posição no apuramento para o Grupo A.

SAD vence Xico Andebol
e garante lugar no Grupo A

Madeira SAD alinhou com Luís
Carvalho,Hugo Lima (5), Leandro
Nunes, João Martins (1), João
Mendes (4), Daniel Santos (2),
Rodrigo Sousa (1), Nuno Silva (5),
Sérgio Rola (7), José Azevedo (2)
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As equipas femininas do Madeira SAD e
Sports Madeira venceram ontem o Alcanena
e o Passos Manuel, respetivamente, em jo-
gos da 15.ª jornada da I divisão. 
O Madeira SAD venceu o Alcanena por

26-18, com 10-13 ao intervalo favorável à
equipa continental. Depois de uma primeira
parte mal conseguida, as madeirenses tive-

ram que se aplicar na segunda parte, me-
lhorando o processo defensivo e maior efi-
cácia no ataque, conseguindo um parcial de
16-5, para vencer o Alcanena, com destaque
para os 9 golos de Erica Tavares. Melhor es-
teve Neuza Valente com 12 golos, dois ter-
ços, dos 18 averbados pelo adversário.
Já a equipa do Sports Madeira venceu

tranquilamente o Passos Manuel por 32-21,
com 17-8 ao intervalo. Sara Gonçalves, com
11 golos, foi a melhor marcadora do Sports.
Hoje as equipas trocam de adversário. O lí-
der Madeira SAD defronta o Passos Manuel
às 12:00, enquanto que o Sports Madeira
vai medir forças com o Alcanena, pelas
17:00, num jogo que se prevê equilibrado.

Sports Madeira e Madeira SAD venceramJM
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Sem dúvida alguma que o jogo
grande da 19.ª jornada do Cam-
peonato Nacional de Andebol da
I Divisão se disputa em Braga,
com o ABC/UMinho a receber o
Benfica. Terceiro e quarto clas-
sificados defrontam-se num due-
lo em que nenhuma das duas
formações quer perder pontos, já
que, caso aconteça, pode ditar
um maior afastamento dos luga-
res de topo da classificação.

Os bracarenses chegam a este
jogo vindos de uma derrota em
casa do Sporting que não estava
nos planos. Na jornada anterior
tinham surpreendido, com um
jogo de grande qualidade, que
permitiu conquistar o triunfo em
casa do líder FC Porto. Contra o
Sporting nada correu bem e os
academistas perderam três pon-
tos, o segundo lugar e ainda por

cima para o adversário directo,
os leões, que agora estão no se-
gundo lugar da competição.

Por isso mesmo, a partir das 18
horas, o pavilhão Flávio Sá Leite
recebe as grandes emoções do
andebol nacional.

Por sua vez, a outra equipa mi-
nhota que participa no campeo-
nato, a formação do Xico Ande-
bol, tem nesta jornada uma
sempre muito complicada deslo-
cação a casa do Madeira SAD.

Os minhotos vimaranenses
precisam de pontos para come-
çarem a remontada que lhes per-
mite abandonar o último lugar
da tabela classificativa e, apesar
das dificuldades evidentes de
defrontar a equipa insular, na
Madeira só o triunfo interessa ao
Xico Andebol.

O jogo disputa-se a partir das
15 horas e dá início à 19.ª jorna-
da do Campeonato Nacional de
Andebol da I Divisão.

ABC/UMinho quer reduzir desvantagem
BRACARENSES RECEBEM BENFICA e só a vitória interessa, para fazer esquecer a derrota com o Sporting e continuar na perse-
guição aos lugares de topo da tabela classificativa. Xico Andebol joga na Madeira em busca de pontos para fugir ao último lugar.

DR

ABC/UMinho e Benfica defrontam-se hoje, a partir das 18 horas, no Flávio Sá Leite

Jornada 19
Jogo grande em Braga
Xico na Madeira
Na 19.ª jornada do Campeonato
Nacional da I Divisão, o jogo gran-
de está reservado para Braga on-
de, amanhã, ABC/UMinho e Ben-
fica se defrontam, na luta pelos
primeiros lugares da tabela clas-
sificativa.
Por sua vez, o Xico Andebol joga
em casa do Madeira SAD, onde
procura mais três importantes
pontos para as suas contas.
Jogos da 19.ª jornada:
Madeira SAD-Xico Andebol (15h)
ABC/UMinho - Benfica (18h)
Ág. Santas-Passos Manuel (18h)
FC Porto-Gin. Santo Tirso (18h)
ISMAI-Sporting CP (18h)
Sp. Horta-Belenenses (21h).

§jogo
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§andebol

Mercado
AC Fafe contrata
Tiago Silva
Tendo em vista a progressão da
equipa na II Divisão Nacional, o
Andebol Clube de Fafe assegurou
a contratação do lateral direito
Tiago Silva ao Belenenses.
O atleta é natural de Guimarães
e já passou por Xico Andebol, FC
Porto, Sp. Horta e Belenenses.
A entrada de Tiago Silva vem au-
mentar as opções do treinador
José António Silva para o ataque
ao resto da temporada, conti-
nuando a luta pela subida de di-
visão.
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Andebol adaptado
Pavilhão Lamaçães acolhe 2.ª jornada       
do camp. regional Norte de andebol-5
A ANDDI-Portugal vai organizar a 2.ª jornada do Campeonato Regional
Norte de Andebol-5, em Braga, no próximo dia 27 de Fevereiro, sendo es-
ta da responsabilidade do Centro Novais e Sousa. Prova vai decorrer no
pavilhão de Lamaçães.  As inscrições devem ser feitas para a ANDDI (in-
fo@anddi.pt) até ao próximo dia 16 de Fevereiro. No final dos jogos é for-
necido o almoço a todos os participantes nas instalações do Centro No-
vais e Sousa. Neste ano 2015, nas Provas no âmbito do Desenvolvimento
da Prática Desportiva, os participantes (atletas e acompanhantes) das
instituições filiadas na ANDDI pagam uma taxa de inscrição de 2,50 eu-
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ABC/UMinho-Benfica    
é o prato forte da ronda 

ABC/UMinho espera somar, esta tarde, a primeira vitória sobre um “grande” no Sá Leite

AVELINO LIMA

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho recebe, 
esta tarde, a partir das 
18h00, o Benfica, em par-
tida relativa à 19.ª jorna-

da do Andebol 1.
As duas equipas somam 

48 pontos, menos um que 
o Sporting, que segue na 
segunda posição, mas a 
turma academista está em 

terceiro porque, na primei-
ra volta, venceu, na capi-
tal portuguesa, a turma 
encarnada, por expressi-
vos 33-27.

Para hoje estão agenda-

ANDEBOL 1 (19.ª JORNADA) – JOGOS DE HOJE

das as seguintes partidas:
ABC/UMinho-Benfica 

(18h00); Porto-GC San-
to Tirso (18h00), SC Hor-
ta-Belenenses (21h00), 
Águas Santas-Passos Ma-
nuel (18h00), ADA Maia-
-Sporting (19h00) e Ma-
deira SAD-Xico Andebol 
(15h00).

II Divisão
A ronda 17 do Nacional 

da II divisão (zona Norte) 
arrancou, ontem, com a vi-
tória do Arsenal da Devesa 
ao reduto do Porto B (24-
25), e completa-se hoje. O 
AC Fafe joga no reduto do 
São Paio Oleiros, enquan-
to a outra equipa minhota, 
o CCR Fermentões recebe 
o Académico FC (17h30).
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FRANÇA E QATAR
NA FINAL DO MUNDIAL
A França apurou-se ontem para a
final do Mundial de andebol mas-
culino, ao derrotar a Espanha (de-
tentora do título) nas meias-finais,
por 26-22, e vai agora defrontar na
final o Qatar, anfitriã do torneio,
bateu a Polónia, por 31-29, tor-
nando-se a primeira seleção não
europeia a atingir uma final da
competição. A França procura o
seu quinto título mundial. A final do
Mundial joga-se no amanhã, no
mesmo dia em que Espanha e Po-
lónia lutam pela medalha de
bronze da competição.
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Ao vencerem por 6-17, em 
Azurara, a equipa de Minis 
alcançou a única vitória do 
Póvoa Andebol, no passado 
fim de semana, ao contrá-
rio das restantes equipas 

do clube que registaram 
derrotas.

Os Infantis perderam na 
Póvoa frente ao Colégio dos 
Carvalhos (23-24) com o 
FC Porto (42-23). Por sua 

vez, os Juvenis perderam no 
pavilhão do CPN por 30-26, 
enquanto a equipa júnior 
também foi derrotada, na 
Póvoa, frente ao Académico 
do Porto por 19-26.

Minis do Póvoa Andebol alcançam a única 
vitória do clube no fim de semana 
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Andebol: Dom Fuas lidera
em infantis femininos

a equipa de infantis femininos do dom 
Fuas aC venceu o ansião (23-20) e lidera a 
zona 5 do campeonato regional, com duas 
vitórias em outros tantos jogos. o Cister 
sa festejou o primeiro triunfo na longa 
deslocação a Castelo Branco (25-36). no 
nacional de infantis masculinos, o Cister 
somou o primeiro triunfo, na receção ao 
albicastrense (20-19).
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AnDeBol  derrota em castelo branco

femininos do Cister 
somam novo desair 
na 2.ª Divisão

os seniores femininos do Cister perderam 
em Castelo Branco e ampliaram a série de 
derrotas na 2.ª divisão nacional. Foi a sétima 
derrota consecutiva para as pupilas de abel 
Ferreira, que ganharam apenas um jogo no 
campeonato.

Entretanto, os juvenis masculinos do Cis-
ter não resistiram na receção ao Benavente 
(25-30), tendo sido alcançados pela juve Lis 
no 6.º lugar na respetiva série na 1.ª divisão 
nacional.

2.ª DivisÃo FEMininos

REsulTaDos 12.ª joRnaDa

 Canelas-Batalha 22-17
 CB C. Branco-Cister SA 24-20
 SIR 1.º Maio-Ílhavo 31-21

classiFicaÇÃo

   J V E D GM GS P
1 Ac. Espinho 10 9 0 1 283 213 28
2 SIR 1.º Maio 10 9 0 1 253 197 28
3 Canelas 10 6 1 3 245 215 23
4 Ílhavo AC 11 4 1 6 235 255 20
5 Batalha AC 10 2 2 6 174 214 16
6 CB Cast. Branco 11 2 1 8 216 266 16
7 Cister SA 10 1 1 8 182 228 13

MaRcaDoREs 

Carolina Damas (Cister SA) .............. 50
Mariana Matias (Cister SA) ..............48
Maria Meneses (Cister SA) ............... 20
Ana Gouveia (Cister SA)...................19

1.ª DivisÃo juvEnis M

REsulTaDos 16.ª joRnaDa
 Sam. Correia-Juve Lis 18-29
 Estarreja-Sismaria 18-33
 Alavarium-Feirense 31-41
 3 AAA-S. Bernardo 21-34
 Cister SA-Benavente 25-30

classiFicaÇÃo
   J V E D GM GS P
1 Feirense 17 17 0 0 699 402 51
2 Alavarium 17 13 1 3 563 477 44
3 Sismaria 17 12 0 5 478 408 41
4 São Bernardo 17 11 0 6 560 492 39
5 Benavente 17 10 2 5 516 488 39
6 Cister SA 17 6 1 10 472 525 30
7 Juve Lis 17 6 1 10 461 479 30
8 Estarreja 17 4 1 12 452 508 26
9 Samora Correia 17 2 0 15 382 567 21
10 3 AAA 17 1 0 16 382 619 19

MaRcaDoREs Da REGiÃo
Pedro Figueiredo (Cister SA) ........... 127

e
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