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ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

A equipa do ABC/UMinho rece-
be, hoje (21 horas), o Andebol
Clube de Fafe, em jogo a contar
para a 15.ª jornada do Ande-
bol 1. Nuno Rebelo, um dos ele-
mentos em destaque nos acade-
mistas, garante uma equipa mo-
tivada para somar mais vitória
no campeonato, isto numa jorna-
da em que o Águas Santas, que
tem os mesmos 36 pontos que os
bracarenses, vão receber o FC
Porto no seu pavilhão. “Tanto eu
como os meus colegas de equipa
estamos bem. Este é um jogo
que vale três pontos como os ou-
tros, e por isso, como sempre,
queremos ganhar”, disse.

Para o lateral direito, o factor
‘casa’ tem sido um dos trunfos
dos academistas, e a invencibili-
dade ao fim de sete jogos (IS-
MAI, Passos Manuel, Belenen-
ses, Sporting, Águas Santas,
Avanca e Madeira Andebol),
além dos jogadores e corpo téc-
nico, também se deve à ajuda do
público pela sua “mística” e, co-
mo foi perceptível no jogo com
o Sporting, “sem os nossos
adeptos não era possível a vitó-
ria”. “Este ano ainda não tive-
mos nenhuma derrota em casa.
Queremos contar com todos pa-
ra tornarmos esta equipa mais
forte e isso também pode trazer
mais gente ao nosso pavilhão.
Qualquer que seja o adversário o
nosso pensamento está sempre

na vitória”, revelou. 
Num plano mais pessoal, as

boas exibições de Nuno Rebelo
e o trabalho desenvolvido com a
ajuda do treinador fazem o atleta
sonhar como uma chamada à se-
lecção nacional. “Estou a evoluir
como atleta. Comparativamente
com a época passada em termos
de números, estou bastante me-
lhor. Tenho tempo de jogo e só
espero continuar a responder da
melhor forma. O objectivo de
quem joga é chegar à selecção
nacional. Trabalho todos os dias
para isso”, concluiu.

Uma das notas de destaque do
encontro de hoje é o cariz social
que a partida assume. O ABC/
/UMinho está envolvido numa
recolha de géneros alimentares

(alimentos secos) e também de
roupa. Hoje à noite, em vez do
habitual ingresso, os adeptos e
simpatizantes podem assistir ao
desafio entregando os bens a re-
colher nos próximos dias. Por is-
so, os responsáveis desta acção
de solidariedade irão colocar, à
entrada do pavilhão, um depósi-
to onde os interessados podem
depositar as suas dádivas. Tudo
o que resultar desta campanha
será entregue, em princípio para

a próxima semana, às Oficinas
de São José, instituição braca-
rense que acolhe dezenas de
crianças e jovens em risco.

Carlos Resende, treinador do
ABC/UMinho, destaca a impor-
tância deste tipo de acções para
a vida social do clube. “Feliz-
mente, temos contado com a aju-
da da família academista para as
nossas campanhas de solidarie-
dade tão importantes nos dias de
hoje”, disse o técnico.

Nuno Rebelo quer manter 
invencibilidade no Sá Leite
ABC/UMINHO defronta hoje o AC Fafe e o lateral direito Nuno Rebelo quer
manter a invencibilidade caseira. No Sá Leite já ‘caíram’  ISMAI, P. Manuel,
Belenenses, Madeira SAD, Águas Santas, Avanca e Sporting.

FLÁVIO FREITAS

Nuno Rebelo, lateral direito do ABC/UMinho, na companhia do técnico, Carlos Resende
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Juve Lis cai na
na Taça aos pés
do Sporting

A Juventude do Lis foi elimi-
nada da Taça de Portugal de
andebol masculino nos 16-
avos-final da Taça de Portugal,
ao cair perante o actual deten-
tor do troféu, o Sporting.

Num pavilhão bem com-
posto de público, o Sportig foi
muito superior e bateu a Juve
Lis por 38-18.|
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FRANCISCO DE ASSIS

Nuno Rebelo, atleta 
do ABC/UMinho, recla-
ma uma chamada à sele-
ção nacional de andebol. 
A ambição foi demons-
trada anteontem na con-
ferência  de imprensa de 

antevisão do jogo de hoje 
à noite, às 21h00, frente 
ao AC Fafe.

O lateral direito enten-
de que tem melhorado 
muito, sobretudo desde 
a época passada, como 
aliás mostram os núme-
ros. «Representar a sele-

Nuno Rebelo reclama
chamada à seleção 

Nuno Rebelo espera ser chamado à seleção 

FRANCISCO DE ASSIS

ATLETA DO ABC PEDE PRESENÇA DOS BRACARENSES HOJE À NOITE

ção é um objetivo de to-
dos os jovens. E eu não 
fujo à regra. Espero um dia 
vir a ser titular da seleção 
nacional. Trabalho todos 
os dias para isso», afir-
mou o atleta de 22 anos. 
Uma posição obviamen-
te apoiada pelo seu téc-
nico, Carlos Resende, que 
vê na crise uma oportuni-
dade para o crescimento 
dos seus “miúdos”.

O treinador do ABC lem-
brou a aposta na forma-
ção, uma vez que não há 
dinheiro para ir buscar es-
trangeiros. Com isso, po-
dem beneficiar os atletas, 
que têm oportunidade de 
crescer; e a seleção nacio-
nal. «Acho que graças ao 
treinador, estou a evoluir 
como atleta. E nota-se em 
relação à época passada. 
Os números são claramen-
te superiores. Só espero 
corresponder às expetati-
vas do treinador, dos co-
legas, bem como do pú-
blico», desejou. 

Apelo ao público
e ajudar as Oficinas 
de São José

Quanto ao jogo desta 
noite, Nuno Rebelo ga-
rante que a equipa vai 
fazer tudo para conquis-
tar os três pontos e con-
tinuar invencível no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite. Mas 
para isso, espera a cola-
boração do público. «Que-
ria apelar ao público para 
vir ver os jogos. Esta épo-
ca temos tido bons jogos 
e bons resultados. Como 
se viu com o Sporting, foi 
graças a eles que tivemos 
aquela motivação para ga-
nhar. Espero que enchem 
o pavilhão e devolvam a 
mística», apelou.

Recorde-se que o jogo 
de hoje é também de soli-
dariedade. Os espectadores 
não pagam, mas são con-
vidados oferecer roupas, 
sapatos e bens alimenta-
res, lanches para os rapa-
zes [dos 10 aos 20 anos] da 
Oficina de S. José.
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• ABC recebe hoje o AC Fafe
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:.: A guerra do trono - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=857985

/

 
Não tem reis nem feiticeiros, nem sequer dragões como a saga de fantasia épica "A guerra dos
tronos", perpetuada em livro pelo escritor norte-americano George R. R. Martin e depois passada ao
ecrã televisivo. Mas, à semelhança da mítica série, o duelo de hoje à noite (21 horas) na Luz entre
Benfica e Sporting está repleto de bravos lutadores, de um lado e outro, com um único objetivo:
ocupar a cadeira do poder, que, no caso, do andebol, traduz-se por liderar a classificação. É isso que
está em causa no sempre apaixonante dérbi lisboeta. Com o pentacampeão FC Porto a cumprir uma
temporada atipicamente irregular - muito por culpa do enorme desgaste a que tem sido submetido
devido à presença na Liga dos Campeões -, Benfica (líder) e Sporting (2.º, a 1 ponto dos encarnados)
têm assumido o protagonismo do campeonato. Hoje, as emoções vão estar ao rubro, como, de resto,
sempre acontece quando os velhos rivais se cruzam. E em perspetiva um jogo equilibrado, na linha do
que tem acontecido nos dérbis da Luz [ver quadro ao lado]. Moral. A vitória conseguida na jornada
anterior no Dragão (23-25) injetou grande dose de moral nas águias, que encaram a receção ao
Sporting com muita confiança. "Ter vencido o FC Porto motivou-nos muito e receber um adversário
direto neste estado anímico é bom. Além disso, teremos o público do nosso lado. Estão, portanto,
reunidos todos os ingredientes para fazer um bom jogo e conseguir a vitória", apontou o pivô dos
encarnados, José Costa, no site do clube. Do lado dos leões, também só existe um pensamento:
ganhar. "O objetivo é vencer, até porque os 3 pontos garantem-nos o 1.º lugar", afirmou o pivô João
Antunes, no site do Sporting, reconhecendo que "nestes jogos há sempre muita pressão, mas as
equipas que querem lutar pelo título têm de saber lidar com isto". O jogador sabe que a equipa terá
tarefa complicada pela frente, perante um rival com "uma defesa muito dura e bastante alta, assim
como um excelente guarda-redes e um ataque muito bom", mas confia no triunfo. Carneiro e Solha
letais Um dérbi é sempre um jogo especial para os seus protagonistas, para mais quando assumem
papel decisivo. E, nas últimas cinco épocas, ninguém marcou mais golos em jogos entre Benfica e
Sporting para o campeonato do que Carlos Carneiro. São 81 os remates certeiros do central das
águias. No Sporting, o mais certeiro neste período foi o ponta Pedro Solha, com 69 golos. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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Mundial feminino: Angola perde com a Polónia (23-32)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=446279

/

 
A seleção feminina de andebol de Angola não conseguiu vencer a congénere da Polónia, esta terça-
feira, tendo saído derrotada do encontro por 23-32, na terceira jornada do grupo C da fase final do
Mundial, que decorre na Sérvia.
A Polónia revelou-se mais forte desde o início e ao intervalo já vencia por 18-13.
Angola, que soma assim duas vitórias e uma derrota na prova, continua, contudo, a sonhar com os
oitavos de final, uma vez que acedem a esta fase as quatro primeiras classificadas do grupo.
Quinta-feira, as angolanas voltam a entrar em campo, 17 horas (hora de Lisboa), frente à Noruega.
Sexta-feira será a vez de enfrentarem a Espanha, à mesma hora.
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ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

ABC/UMinho recebe, amanhã,
às 21 horas, o Andebol Clube de
Fafe, em jogo a contar para a
15.ª jornada da Andebol 1. Car-
los Resende assume a “respon-
sabilidade” do encontro, lem-
brando que a tabela classificati-
va demonstra a “superioridade”
em relação ao adversário. “É im-
portante que em campo possa-
mos dar uma resposta clara que
demonstre essa diferença. Te-
mos ambições em vencer e esta-
mos preocupados em analisar
cada jogo para que sejam opor-
tunidades de evoluir. Bons resul-
tados individuais e boas exibi-
ções  trazem-nos, no final, boas
classificações”, disse.

Carlos Resende admite que,
nesta fase, a tabela classificativa
é volátil e, por isso, a sua preo-
cupação está mais nos jogos em
que o ABC/UMinho não esteve
tão bem, como foi o caso com o
Sp. Horta.

O técnico academista não teme
o relaxamento dos seus jogado-
res e lembrou palavras do presi-
dente do FC Porto para justificar
esta sua confiança. “Em tempos
ouvi o Pinto da Costa dizer que
no momento em que os jogado-
res perderem a motivação e a
concentração nos jogos e nos
treinos os dirigentes também a
podem perder para lhes pagar.
Jogar e competir é inato. Quan-
do éramos miúdos e jogávamos

à bola na rua ninguém gostava
de perder. Não há motivo ne-
nhum para que a gente relaxe
contra qualquer adversário”, ex-
plicou.

O bom arranque nos academis-
tas não surpreende o técnico,
mesmo que o clube esteja nos
primeiros lugares. “Estamos a
fazer um campeonato interes-
sante e olhando para os números
encontramos um jogo menos po-
sitivo com o Sp. Horta. Porém,

temos que saber enquadrar estas
14 jornadas e perceber que ainda
nada acabou. Já me habituei a
que, apenas no final, as contas
devem ser feitas”, alertou Carlos
Resende.

O facto de a equipa ter uma
média de idades muito jovem e
isso poder ter reflexos menos
positivos numa fase mais avan-
çada da competição, não preocu-
pa o experiente treinador. “Só há
dois tipos de jogadores: os bons

e os outros. Não os vejo como
novos e velhos. Estou convenci-
do que se surgirmos bem coloca-
dos na fase final vamos desfrutar
ao máximo para cimentarmos
essa nossa posição”, disse.

Os treinadores adversários têm
multiplicado elogios à prestação
do ABC/UMinho nesta competi-
ção, algo que não surpreende o
treinador, mas que não acarre-
tam mais responsabilidades
quanto a uma possível candida-
tura ao título nacional. “Pela his-
tória do clube é natural que
olhem para nós como potenciais
candidatos ao primeiro lugar.
Mas temos que olhar para este
campeonato e perceber que te-
mos um orçamento inferior a ou-
tros candidatos: menos de um
quarto que o Benfica, metade do
Sporting e um terço do FC Por-
to. Para estarmos acima destas
equipas ou elas têm que falhar
ou nós temos que nos superar.
Trabalhamos para isso, mas não
posso dizer que o nosso objecti-
vo passa por sermos campeões
nacionais. Isso seria a mesma
coisa que entrarmos numa corri-
da com um carro com 100 cava-
los contra outros com 400 e eu
dizer que vamos ganhar. De fac-
to, podemos ganhar mas é se os
outros baterem. Se tivermos essa
oportunidade não a vamos des-
perdiçar, mas assumir uma can-
didatura ao título é passar um
atestado de incompetência ao
Benfica, FC Porto ou Sporting”,
referiu o técnico.

Carlos Resende não assume título
por respeito a orçamentos maiores
ABC/UMINHO não é candidato ao título. Carlos Resende reconhece boa prestação nas 14 primeiras
jornadas, mas lembra que orçamento do ABC/UMinho é incomparável ao de Benfica, Porto e Sporting.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende acredita numa equipa motivada para o jogo de amanhã, com o AC Fafe
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A.C. FAFE
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

Andebol Clube de Fafe chega a
Braga na 11.ª posição, com 19
pontos. Vem de uma derrota tan-
gencial (30-31) em sua casa com
o Sp. Horta e procura amealhar
pontos para a manutenção.

Nuno Santos, treinador da
equipa fafense, antevê uma par-
tida difícil que coloca, frente-a-
-frente, “duas equipas que estão
em lugares opostos na tabela
classificativa”. “Prevejo um jo-
go de extrema dificuldade para

nós, mas vai ser interessante de-
frontarmos uma equipa de nível
superior, é muito bom para o
nosso processo de crescimento”,
disse.

Apesar de ser penúltimo classi-
ficado, o AC Fafe mantém as
suas aspirações intactas neste
campeonato. A manutenção é a
meta e, para Nuno Santos, a fas-
quia não se altera. “A teoria,
muitas vezes, não pode ser con-
firmada pela prática. Conside-
rando o nosso calendário, estive-
mos bem com os nossos adver-
sários mais directos. Podíamos

ter feito um pouco mais, mas a
nossa prestação está a decorrer
dentro das nossas expectativas",
explicou o técnico.

Nesta 15.ª jornada, destaque
para o jogo entre Benfica e Spor-
ting, os dois primeiros da tabela.
Na Maia, outro duelo interessan-
te em perspetiva. O Águas San-
tas Milaneza recebe o FC Porto
Vitalis e a formação campeã na-
cional não vai querer repetir o
desaire da primeira volta. No ou-
tro jogo da jornada, ISMAI e
Passos Manuel devem propor-
cionar uma partida equilibrada.

Nuno Santos antevê “jogo difícil”

DR

Nuno Santos, treinador do Andebol Clube de Fafe
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O Alavarium/Love Tiles rece-
beu, no passado sábado, o Al-
canena, em jogo a contar para a
10.ª jornada do Nacional da 1.ª

Divisão de Seniores Femininos.
As aveirenses, actuais campeãs
nacionais, tiveram pela frente a
equipa sensação deste campeo-
nato, que já esta época logrou
vencer na Madeira e perdeu por
apenas um golo em casa do Co-
légio João de Barros.

Esperava-se, por isso, um
jogo de grande intensidade e
emoção, que levou a Ande-
bolTv a transmitir o encontro.
E quem assistiu ao jogo no pa-
vilhão ou via pela Internet fi-
cou, certamente, muito satis-
feito com o que viu, dada a
qualidade do encontro.

O Alavarium iniciou o jogo
com a habitual defesa 3x2x1,
criando muitas dificuldades à
formação de Alcanena, che-
gando rapidamente aos três
golos de vantagem. No entan -
to, com o decorrer do tem po,

o Alcanena foi equilibrando a
partida e a velocidade com que
se jogou a primeira parte ficou
bem espelhada nos muitos go-
los marcados, altura em que o
marcador registava um em-
pate a 17 bolas.

Na segunda parte, o Alava-
rium/Love Tiles baixou o seu
sistema defensivo, tentando

criar outro género de proble-
mas às visitantes e ganhou, de
novo, uma ligeira vantagem,
mas o Alcanena voltou a ripos-
tar e até deu a volta ao marca-
dor - a dez minutos do final
vencia por dois golos.

Só que a alma das campeãs
nacionais e o apoio do seu pú-
blico empurraram o Alavarium

para uma espectacular vitória,
por um golo de diferença. No
conjunto aveirense, Soraia Fer-
nandes esteve verdadeiramen -
te imparável, com nove golos
em outros tantos remates. A
guarda-redes Andreia Madail
foi outro baluarte deste triunfo,
bem como Mariana Lopes e
Mónica Soares. No Alcanena,
destaque para grande exibição
da jovem Patrícia Rodrigues.

Com esta importante vitória,
o Alavarium/Love Tiles soma
oito vitórias em nove encontros,
confirmando a grande épo ca
que vem fazendo. No pró ximo
fim-de-semana, a equi pa avei-
rense terá um importante teste,
já que recebe, no sábado (18.30
horas), o Maiastars, sendo que,
no domingo, joga em Pombal,
frente ao Colégio João de Bar-
ros, vice-campeão nacional. |

Alavarium derrota candidato ao título
Intenso O jogo, muito disputado, proporcionou muitos golos e um excelente espectáculo entre duas boas formações

PAULO RAMOS

Mónica Soares contribui com quatro golos no êxito do Alavarium

ALAVARIUM                                 32

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque, Andreia Madail e Inês
Ro cha; Mariana Lopes (9), Maria Ra mos,
Ri ta Neves (2), Soraia Domingues, Vi via -
na Rebelo (1), Ana Marques (2), Cláu dia
Correia (4), Lisa Antunes (1), Inês Bran co,
Soraia Fernandes (9), Mó nica Soares (4),
Ivete Marques e Ana Almeida.

ALCANENA                                    31

Treinador: Marco Santos.
Nance Fernandes e Carla Gameiro;
So fia Mota (3), Vera Gorjão, Adriana
Laje (6), Adriana Silva, Ana Henriques
(3), Neu za Valente (4), Ana Sarmento,
Inês Luís (2), Patrícia Rodrigues (10),
Vanes sa Oliveira (5) e Rita Alves (1)

Pavilhão do Alavarium, Aveiro.
Assistência: 220 espectadores.
Ao intervalo: 17-17

Andebol
1.ª Divisão Feminina

RESULTADOS

10.ª Jornada
Alavarium-Alcanena                       32-31
CS Madeira-Juv. Lis                          22-21
Vela Tavira-CA Leça                        23-25
Colégio Gaia-Maiastars               36-24
Madeira SAD-Col. J. Barros     22-20
Assomada-Juv. Mar                         27-28
Madeira SAD-Juve Lis                26-22*
CS Madeira-Col. J. Barros        20-32*
*Jogo antecipado da 11.ª jornada
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Madeira SAD       11   10    0      1  325-22531

Col. João Barros    9       8    0      1  257-17825

Alavarium                   9       8    0      1  257-17825

Alcanena                  10       7    0      3  329-24624

Colégio Gaia             6       6    1      2  259-23122

Maiastars                10       5    0      5  238-25319

CS Madeira            11       3    2      6  260-28919

CA Leça                     10       4    0      6  228-28818

Juve Lis                      11       3    1      7  266-28818

Juve Mar                  10       2    0      8  199-29414
Assomada               10       1    0      9  254-32112
Vela Tavira              10       0    2      8  221-30212
Próxima jornada
Alavarium-Maiastars, CA Leça-
-Assomada, Colégio Gaia-Alca-
nena e Juve Mar-Vela Tavira.
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Alavarium vence Alcanena
em jogo emocionante  P27
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Carlos Resende prometem espetáculo ao público que comparecer no Sá Leite

O Académico Basquete 
Clube (ABC) de Braga de-
fronta amanhã, às 21h00, o 
Andebol Clube de Fafe, no 
Pavilhão Flávio Sá Leite. 
A equipa do ABC/UMInho 
não enjeita a responsabili-
dade de vencer a partida e 
espreita a liderança do cam-
peonato, dependendo de ou-
tros resultados.

O treinador não este-
ve com meias palavras e 
assume o favoritismo da 
partida. 

«Vai ser um jogo em que 
nós vamos entrar com aque-
la responsabilidade do jogo, 
que é uma boa responsabili-
dade ter. Mas de facto  va-
mos jogar com um adversá-
rio que está numa posição 
classificativa que não dei-
xa qualquer margem para 

dúvidas quanto à nossa su-
perioridade. E, como tal, o 
que é importante é que nós 
saibamos respeitar essa res-
ponsabilidade e em campo 
dar uma resposta consen-
tânea com essa diferença 
que está na tabela classi-
ficativa», disse Car-
los Resende aos 
jornalistas.

Quanto à 
possibilidade 
de acabar esta 
jornada em pri-
meiro lugar, o téc-
nico do ABC foi cau-
teloso. «É uma jornada em 
que não temos ambições 
desmesuradas. Queremos 
vencer e estamos preocupa-
dos em abordar cada jogo 
como mais uma oportunida-
de para fazer bons resulta-

dos, boas exibições. E essa 
é a nossa missão principal. 
É claro que os bons resulta-
dos individuais e boas exi-
bições trazem depois no fi-
nal, umas boas classifica-
ções», referiu.

Estamos numa fase em 
que as classifica-

ções mudam rapi-
damente. Carlos 
Resende voltou 
a lamentar os 
pontos perdi-

dos frente ao 
Sporting da Hor-

ta, onde o Belenenses, 
que é uma equipa inferior 
ao ABC, foi ganhar. 

O líder técnico do ABC/
/UMInho não acredita que 
haja algum tipo de relaxa-
mento da equipa, apenas 
por se tratar de uma equi-

ABC espreita liderança diante do Fafe
JOGO DE SOLIDARIEDADE PARA COM OFICINAS DE S. JOSÉ

Espectado-
res podem as-sistir ao jogo com o Fafe de graça e ofe-recer roupas, tou-cas ou sapatos

pa mal classificada.

Entrada gratuita
em troca de ajuda 
às Oficinas
de S. José

Entretanto, o jogo de ama-
nhã, além de valer três pon-
tos e poder valer a lideran-
ça do Académico, tem tam-
bém outro objetivo nobre 
que é ajudar a Oficina de 
São José.

Assim, os espectadores 
que queiram assistir ao jogo 
com o Fafe não paga, mas, 
em troca, é são convidados 
a oferecer roupas para rapa-
zes das Oficinas de S. José, 
com idade entre os 10 e os 
20 anos. Também podem 
oferecer géneros alimenta-
res que possam servir para 
lanches dos rapazes. 

PRÓXIMA JORNADA

Leça - FC Porto

Sanjoanense - S. Mamede

Fafe - ABC

S. Bernardo - Gaia

Maia - Xico

Santo Tirso - Águas Santas

11.ª JORNADA  

S. Mamede 20 - 30 Leça

Maia 29 - 36 FC Porto

S. Bernardo 26 - 32 Xico

Fafe 33 - 35 Águas Santas

Sanjoanense 26 - 43 ABC

Santo Tirso 22 - 23 Gaia

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 ABC 11 11 0 0 370 : 219 151 33

2 FC Porto 11 10 0 1 375 : 281 94 31

3 Xico Andebol 11 8 0 3 323 : 303 20 27

4 S. Bernardo 11 7 0 4 336 : 302 34 25

5 Águas Santas 11 6 0 5 321 : 319 2 23

6 Gaia 11 4 3 4 288 : 285 3 22

7 Sto. Tirso 11 4 0 7 262 : 273 -11 19

8 S. Mamede 11 3 1 7 249 : 296 -47 18

9 Maia 10 3 2 5 278 : 289 -11 18

10 Leça 11 2 2 7 278 : 337 -59 17

11 Fafe 10 1 2 7 259 : 323 -64 14

12 Sanjoanense 11 1 0 10 263 : 375 -112 13

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

Juniores do ABC
continuam em grande estilo

A equipa de juniores do ABC de Braga continua sem 
dar hipóteses aos seus adversários no campeonato na-
cional de andebol da categoria e, às vitórias alcançadas 
em todos os onze jogos disputados, vai juntando ainda 
algumas goleadas, como aconteceu no fim de semana, 
com 43-26 no pavilhão da Sanjoanense.

Os jovens academistas continuam assim a liderar, com 
dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo, 
enquanto o Xico Andebol é terceiro, com menos seis 
pontos que o líder.

FRANCISCO DE ASSIS
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Se no plano desportivo 
as coisas vão correndo 
bem ao ABC, no que diz 
respeito à gestão do clu-
be, houve mais um rom-
bo. Na madrugada de on-
tem, a sede do clube, no 
Pavillhão Flávio Sá Lei-
te, foi assaltada e van-
dalizada. 

Segundo apurou o Diá-

rio do Minho, os larápios 
entraram nas instalações, 

Sede do ABC assaltada e vandalizada
LARÁPIOS LEVARAM MAIS DE MIL EUROS EM EQUIPAMENTOS

roubaram equipamentos/
/roupa e alguns “manti-
mentos” recolhidos no 
bar, avaliados em mais de 
um milhar de euros. 

No entanto, a direção 
do ABC, mais do que os 
roubos, lamenta os atos 
de puro vandalismo per-
petrados pelos larápios. 
Danos que vão custar mui-
to ao clube. 

Por isso, a direção li-

FRANCISCO DE ASSIS
derada por Luís Teles es-
pera que as autoridades 
policiais consigam apa-
nhar os meliantes e pôr 
fim «ao flagelo que na 
zona em questão tornou-
-se dia a dia. 

Aliás, ontem à tarde, ele-
mentos da PSP de Braga 
estiveram no Sá Leite a 
recolher indícios que pos-
sam levar à captura dos 
“amigos do alheio». Agentes da PSP de Braga estiveram ontem no Sá Leite a recolher indícios do roubo
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Polónia vence Angola no Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/polonia-vence-angola-no-mundial-de-andebol-feminino=f845468

/

 
Zrenjanin, Sérvia, 10 dez (Lusa) -- A seleção feminina de andebol da Polónia venceu hoje a de Angola
por 32-23, em jogo referente à terceira jornada do Grupo C da fase final do Mundial, a decorrer na
Sérvia.
 
 A seleção angolana, que ao intervalo perdia já por 18-13, soma duas vitórias e uma derrota na prova,
mas mantém intactas as aspirações de passar aos oitavos de final como uma das quatro primeiras
classificadas do grupo.
 
 Angola defronta quinta-feira a Noruega, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), e conclui a fase de
grupos na sexta-feira frente à Espanha, também pelas 18:00 locais.
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Polónia vence Angola no Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/pol%c3%b3nia-vence-angola-no-mundial-de-andebol-feminino-1

/

 
actualizado: Tue, 10 Dec 2013 17:36:43 GMT
 
 A seleção feminina de andebol da Polónia venceu hoje a de Angola por 32-23, em jogo referente à
terceira jornada do Grupo C da fase final do Mundial, a decorrer na Sérvia.
 
 © 2013
ANDREJ CUKIC/EPA
 
A seleção angolana, que ao intervalo perdia já por 18-13, soma duas vitórias e uma derrota na prova,
mas mantém intactas as aspirações de passar aos oitavos de final como uma das quatro primeiras
classificadas do grupo.
Angola defronta quinta-feira a Noruega, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), e conclui a fase de
grupos na sexta-feira frente à Espanha, também pelas 18:00 locais.
O encontro entre a Polónia e Angola foi dirigido pela dupla portuguesa constituída por Ricardo Fonseca
e Duarte Santos.
APS // NF
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Disputa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/143930/polonia-vence-angola-no-mundial-de-andebol-feminino

/

 
A selecção feminina de andebol da Polónia venceu hoje a de Angola por 32-23, em jogo referente à
terceira jornada do Grupo C da fase final do Mundial, a decorrer na Sérvia.
 
 17:56 - 10 de Dezembro de 2013 | Por
 
 A seleção angolana, que ao intervalo perdia já por 18-13, soma duas vitórias e uma derrota na prova,
mas mantém intactas as aspirações de passar aos oitavos de final como uma das quatro primeiras
classificadas do grupo.
 
 Angola defronta quinta-feira a Noruega, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), e conclui a fase de
grupos na sexta-feira frente à Espanha, também pelas 18:00 locais.
 
 O encontro entre a Polónia e Angola foi dirigido pela dupla portuguesa constituída por Ricardo
Fonseca e Duarte Santos.
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:.: João Antunes: «Queremos ganhar ao Benfica na Luz» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=857957

/

 
Sporting desloca-se esta quarta-feira, às 21h00, ao Pavilhão da Luz, para defrontar o Benfica em
encontro da 15.ª jornada do Campeonato Nacional. Em disputavai estar a liderança do campeonato,
que os encarnados vão liderando com mais um ponto do que os leões. João Antunes, jogador do
Sporting, revelou qual o objetivo da formação verde e branca para o encontro: "O nosso principal
objectivo é a vitória, claro. Não pensamos noutro resultado, até porque os três pontos nos garantem,
para já, o primeiro lugar". O andebolista admite, no entanto, que os leões vão ter problemas na Luz:
"Vamos defrontar uma defesa muito dura e bastante alta, assim como um excelente guarda-redes". A
pressão, garante João Antunes, não vai afetar o Sporting: "Nestes jogos há sempre muita pressão,
mas as equipas que querem lutar pelo título não se podem afectar com isso. A pressão do 1.º lugar
tem de ser positiva, para as duas equipas, mas espero que para eles seja negativa." Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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Polónia vence Angola no Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=702137&tm=46&layout=158&visual=49

/

 
10 Dez, 2013, 16:48
 
 A seleção feminina de andebol da Polónia venceu hoje a de Angola por 32-23, em jogo referente à
terceira jornada do Grupo C da fase final do Mundial, a decorrer na Sérvia.
 
 A seleção angolana, que ao intervalo perdia já por 18-13, soma duas vitórias e uma derrota na prova,
mas mantém intactas as aspirações de passar aos oitavos de final como uma das quatro primeiras
classificadas do grupo.
 
 Angola defronta quinta-feira a Noruega, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), e conclui a fase de
grupos na sexta-feira frente à Espanha, também pelas 18:00 locais.
 
 O encontro entre a Polónia e Angola foi dirigido pela dupla portuguesa constituída por Ricardo
Fonseca e Duarte Santos.
 
Lusa
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Polónia vence Angola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2013/12/10/pol_nia_vence_angola_.html

/

 
10 de dezembro de 2013 16:49h
 
 Os árbitros do encontro eram portugueses.
 
 A seleção feminina de andebol da Polónia venceu esta terça-feira a de Angola por 32-23, em jogo
referente à terceira jornada do Grupo C da fase final do Mundial, a decorrer na Sérvia.
 
 A seleção angolana, que ao intervalo perdia já por 18-13, soma duas vitórias e uma derrota na prova,
mas mantém intactas as aspirações de passar aos oitavos de final como uma das quatro primeiras
classificadas do grupo.
 
 Angola defronta quinta-feira a Noruega, pelas 18h00 locais (17h00 em Lisboa), e conclui a fase de
grupos na sexta-feira frente à Espanha, também pelas 18h00 locais.
 
 O encontro entre a Polónia e Angola foi dirigido pela dupla portuguesa constituída por Ricardo
Fonseca e Duarte Santos.
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Polónia vence Angola no Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/polonia-vence-angola-no-mundial-de-andebol-feminino=f761028

/

 
Zrenjanin, Sérvia, 10 dez (Lusa) -- A seleção feminina de andebol da Polónia venceu hoje a de Angola
por 32-23, em jogo referente à terceira jornada do Grupo C da fase final do Mundial, a decorrer na
Sérvia.
 
 A seleção angolana, que ao intervalo perdia já por 18-13, soma duas vitórias e uma derrota na prova,
mas mantém intactas as aspirações de passar aos oitavos de final como uma das quatro primeiras
classificadas do grupo.
 
 Angola defronta quinta-feira a Noruega, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), e conclui a fase de
grupos na sexta-feira frente à Espanha, também pelas 18:00 locais.
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 ANDEBOL
CDC Oleiros derrotado
pelo Modicus
Num jogo com início forte e determinado, o
Modicus rapidamente atingiu um parcial
de 7-2 através de contra-ataques devido a
perdas de bola. No entanto, um pedido de
desconto de tempo do técnico do CDC  Olei-
ros despertou os atletas para o jogo. Atra-
vés de ataques menos precipitados e paci-
entes diminuíram a vantagem do Modicus
ao intervalo para apenas um golo. Os atle-
tas do CDC voltaram do balneário com uma
imensa vontade de ganhar e ao longo da
segunda parte conseguiram manter-se por
cima do jogo, mas do outro lado estava o
Modicus, com atletas que são mais matrei-
ros e experientes que fazem de cada jogo
uma batalha. A sete minutos do fim,
quando o resultado estava em 22-24, pro-
vocaram duas exclusões a atletas do CDC
e passaram para o comando do jogo apro-
veitando a vantagem numérica. Ainda
havia tempo para recuperar quando as
equipas ficaram com o mesmo número de
jogadores, mas o Modicus na parte final foi
mais feliz no momento em que o jogo podia
pender para um dos dois lados.
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COLÉGIO DE GAIA

25 anos na 1ª Divisão Nacional

O Colégio de Gaia come-
mora, hoje, 25 anos a com-
petir na 1ª Divisão Nacional
de Andebol Feminino
(1987/88-2012/13). Os
membros da equipa serão
homenageados no inter-
valo do jogo Colégio de

Gaia-Maia Stars, que inicia
às 19h.  “Desde esse mo-
mento, até hoje, as equipas
seniores do Colégio de Gaia
sempre se mantiveram no
"top 5"  da 1ª Divisão de
Andebol, exceto em três
sextos lugares, conquistou
um Campeonato Nacional,
duas Taças de Portugal,

duas Supertaças e classifi-
cou-se para as com-
petições Europeias em
mais de 20  oportunidades
tendo recentemente reali-
zado o seu  60º Europeu no
qual se classificou para os
1/8 de final da Challenge
Cup”, relembrou o respon-
sável, Jorge Tormenta.

VANESSA TEIXEIRA
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ANDEBOL

Modicus vence
S. Paio de Oleiros

O Modicus conseguiu uma
importante vitória (28-25)
na receção ao S. Paio de
Oleiros, no passado sába-
do, que moralizou o grupo.
"A equipa estava incon-
formada com a ronda de
resultados menos con-
seguidos e necessitáva-
mos de ganhar este jogo
em nossa casa”, assegurou
o técnico Filipe Mota. O
Modicus tem jornada
dupla no próximo fim de

semana : sábado, desloca-
-se ao pavilhão da
Académica, às 17h15 e re-
cebe domingo, o Marí-
timo, às 18h.

VANESSA TEIXEIRA

O FC Gaia recebe,
hoje, às 21h, o Aca-
démico para os 1/16 da
Taça de Portugal, com
quem perdeu (24-25)
para o campeonato.

►

FC Gaia joga
Taça

Vitória moralizou a equipa do Modicus

FOTO: PEDRO ALVES - PHOTOREPORT.IN
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ANDEBOL
S. Félix
segue na Taça
de Portugal

As seniores do S. Félix da
Marinha, deslocaram-se
ao terreno da Sanjoa-
nense, para disputar a
segunda eliminatória da
Taça de Portugal, ar-
recadando uma vitória
tirada a "ferros" (28-29).
Desta forma, o S. Félix
da Marinha, segue para a
terceira eliminatória, no
dia 21 de dezembro, com
adversário ainda a con-
firmar em sorteio.
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g Este domingo, dia 8, o Sporting
Club da Horta (SCH) recebe no
pavilhão o Belenenses, num jogo
muito importante para garantir pre-
sença entre os seis primeiros na
segunda fase da prova. Os faialen-
ses ocupam neste momento a sexta
posição, com 30 pontos, ao passo
que a equipa de Belém é oitava,
com 22. 

No passado fim de semana o
SCH foi a Fafe defrontar os locais
em jogo a contar para a 14.ª jornada
do Campeonato Nacional. A equipa
de Filipe Duque venceu o encontro
por 30-31.

Nos restantes jogos da 14.ª jorna-
da, destaque para a vitória histórica
do Benfica em casa do Porto (23-
25), feito que as águias já não
alcançavam há 23 anos.

O Avanca perdeu em casa com o
Sporting (17-34), o Madeira SAD
recebeu e venceu o ISMAI (28-26),
o Passos Manuel perdeu em casa
com o ABC (18-26) e o Águas

Santas foi a Belém vencer o
Belenenses (25-26). 

As águias lideram agora a tabela,
com 38 pontos, seguidas do
Sporting, com 37, e do ABC e do
Águas Santas, com 36. O Porto é
quinto, com 34, tendo no entanto
um jogo a menos. O SCH é sexto
(30 pontos), seguido de Madeira
SAD (23), Belenenses (22), Passos
Manuel (20) e ISMAI (20). No
fundo da tabela estão Fafe (19) e
Avanca (17), sendo que este último
tem menos um jogo.

TAçA de PORTUGAl
SCh SeGUe eM FReNTe

O Sporting da Horta garantiu na
segunda-feira a passagem aos oita-
vos de final da Taça de Portugal, ao

bater o Ílhavo, equipa que atua na
segunda divisão, por 22-36.

Com Nuno Silva lesionado,
Filipe Duque chamou novamente à
titularidade o guarda-redes Paulo
Contente, que não teve, no entanto,
grandes dificuldades frente aos
aveirenses. Os principais marcado-
res da equipa insular foram Jorge
Silva, com 7 golos, e Milos
Padezanin, com 6.

Também o Águas Santas garantiu
já o apuramento, ao derrotar em
casa o Madeira SAD (28-21).

Os restantes jogos dos dezasseis-
avos de final da Taça jogam-se este
sábado, com exceção do Boa
Hora/Xico Andebol, agendado para
domingo; e do Belenenses/Benfica
que se joga apenas no dia 18.    MP 

ANdebOl – CAMPeONATO NACIONAl

Sporting da Horta 
recebe Belenenses
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ANdebOl

Sporting 
da Horta recebe

Belenenses
PÁGINA 09
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ANDEBOL
INICIADAS E JUVENIS

DA DIDÁXIS
EM PRIMEIRO

Fechada mais uma jornada da 1ª fase dos campeonatos
de iniciadas e juvenis, a Didáxis mantém a liderança nos
respectivos escalões. As iniciadas jogaram em Chaves e
venceram por 28-15. Após uma primeira parte que
terminou empatada a 10 golos, a Didáxis entrou decidida
a resolver cedo o jogo e rapidamente chegou aos 10 golos
de vantagem. Destaque para Francisca Araújo que foi a
melhor marcadora da Didáxis, com 8 golos.
As juvenis jogaram no Pavilhão Terras de Vermoim com o
ACV e venceram, por esclarecedores 45-9. A uma jornada
do final da 2ª volta, a Didáxis está no 1º lugar em igual-
dade pontual com a equipa do Maiastars.
A equipa de infantis continua o seu processo de ama-
durecimento e, jogando em casa contra o Maiastar, perdeu
por 23-15. Com este resultado a Didáxis ocupa o 5º lugar
da tabela classificativa no torneio de abertura.

ACV movimenta 80 atletas
As várias equipas da AC Vermoim competiram, no passado
fim-de-semana. Ao todo, o clube movimentou cerca de
80 atletas, num claro sinal de pujança da modalidade,
que estiveram envolvidos em vários jogos relativos a todas
as competições e diferentes escalões de formação.
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