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Andebol
ABC/UMinho joga amanhã
com o Belenenses
A equipa do ABC/UMinho, quarto classi-
ficado do Andebol 1 joga amanhã em Lis-
boa, diante do Belenenses. A formação de
Braga atravessa um bom momento mas
são conhecidas as dificuldades de jogar
em Belém.

O Belenenses persegue o sexto lugar e
não vai querer perder pontos em casa. Por
seu lado, o ABC/UMinho quer regressar

de Lisboa com um resultado positivo, ten-
do em vista uma eventual distanciação do
Águas Santas. Ainda na capital jogam
Passos Manuel e Madeira SAD, um jogo
em que a formação da casa reúne alguma
dose de favoritismo.

O SL Benfica, a digerir ainda a derrota
desta quarta-feira, viaja até ao Norte para
defrontar a Artística de Avanca. 

A ronda inclui ainda um aliciante
AC Fafe-Maia ISMAI, duas equipas com
objectivos idênticos, e que entram em
campo separadas por um escasso ponto,
com vantagem para os maiatos.
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Noruega bate Angola por 26-21 no Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/noruega-bate-angola-por-26-21-no-mundial-de-andebol-feminino=f845992

/

 
Zrenjanin, Sérvia, 12 dez (Lusa) - A seleção de andebol da Noruega venceu hoje Angola por 26-21,
numa partida da quarta ronda da fase de grupos do Campeonato do Mundo Seniores Femininos, que
decorre na Sérvia até ao próximo dia 22.
 
 A seleção norueguesa, campeã em título, reforça assim a liderança do grupo C do Mundial de andebol
feminino, ao somar oito pontos nas quatro vitórias alcançadas no mesmo número de partidas
disputadas. Angola desce ao quarto lugar do grupo, com quatro pontos.
 
 Kiala Marcelina, do Atlético Petróleos de Luanda, foi a melhor marcadora da seleção angolana, com
seis tentos, mais um do que as norueguesas Anja Hammerseng-Edin Anja, Tonjeue Nostvold e Heidi
Loke, com cinco golos cada.
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Andebol

 Francisco Figueiredo

AC Salreu 10 VS 10 LAAC

   No passado Domingo, dia 8
de Novembro de 2013,
decorreu mais um encontro
da equipa de minis do Salreu,
recebeu em casa a equipa de
Aguada de Cima (LAAC),
contado previamente que
este jogo tal como o anterior
fosse repleto de magia e
divertimento de todos os
participantes.
   Num jogo repleto de
dificuldades para a equipa do
Salreu, defrontando uma
equipa cheia de potencial,
apostando fortemente nos
contra-ataques e com uma
guarda-redes cheia de
potencial, teve que se
preocupar com as transições,
algo que no inicio do jogo foi
um pouco complicado e, por
isso acabando a 1º parte a
perder por dois golos mas, já
com os seus ajustes
defensivos evitando a maioria
dos contra-ataques da equipa
adversaria.
   Já na segunda parte, o
sistema ofensivo e defensivo
manteve-se acabando por
sofrer apenas dois golos e
recuperando a desvantagem
que levava da 1º parte.
   As meninas do Salreu
alinharam com Matilde Silva,
Ana Silva, Ema Resende,
Mariana Rodrigues, Sara
Rodrigues (9), Marta Santos,
Andreia Matos (1), Ana
Tavares e Tânia Silva
acompanhando esta equipa
esteve presente Carla Nunes,
Felisberto Sá e Diogo Miranda.
   Num jogo cheio de magia e,
onde a vitória é um aspeto
secundário e o divertimento
sobressaiu no decorrer de
todo o jogo.
   O próximo jogo das minis do
Salreu será dia 15 de
Dezembro em Salreu às
14h30m, defrontando o

RRRRResultesultesultesultesultados Aados Aados Aados Aados AC SalrC SalrC SalrC SalrC Salreueueueueu

Canelas, não perca a evolução
das meninas e…
Contamos com o teu apoio!

AC Salreu 21 VS 9 ASCD S.M.
Mato
   No passado dia 7 de
Dezembro de 2013, a
associação cultural de Salreu
receberam a nova equipa do
Mato (Vizela) para defrontar
a equipa local, sendo esse
jogo a contar para o
campeonato nacional no
escalão de Infantis femininos.
   As meninas do Salreu
alinharam com Tatiana Reis,
Mafalda Silva, Maria Santos,
Fabiana Monteiro, Sara
Rodrigues, Sara Almeida, Ana
Ferreira, Inês Gomes Andreia
Matos e Matilde Silva,
acompanhando esta equipa
esteve presente Cidalina
Serra, Felisberto Sá e Diogo
Miranda.
   Este jogo foi dividido em 4
partes distintas, sendo que a
primeira, a equipa estava
bastante desconcentrada, não
efetuava as marcações
defensivas, nem conseguia
atacar à baliza devido à falta
de concentração, começando
a perder neste encontro.

   Uma segunda parte, onde o
sistema defensivo foi
alterado, algumas correções
ofensivas foram feitas, o que
permitiu que a equipa se
concentra-se defensivamente
e, consequentemente
avançando no marcador.
   A 2º parte do jogo foi um
pouco igual à primeira,
começando com a equipa algo
desconcentrada, mas
rapidamente voltou o ânimo
e o valor das meninas do
Salreu acabou por vir ao
décimo, acabando por saírem
vitoriosas deste jogo.
   O próximo jogo das infantis
do Salreu será dia 15 de
Dezembro em Espinho pelas
9h30m contra a AA Espinho,
não perca a evolução das
meninas e…
Contamos com o teu apoio!

AD Canelas 21 VS 9 ASCD AC
Salreu
   No domingo 8 de Dezembro
na deslocação da AC Salreu a
Canelas predominou o
domínio da equipa da casa que
venceu o ACS com alguma
facilidade.
   O jogo iniciou-se com uma
entrada forte do Canelas que
o ACS respondia com alguma

qualidade mas que ia
perdendo discernimento à
medida que os o jogo se
aproximava do intervalo.
Algumas desconcentrações
em momentos importantes
do jogo impossibilitaram que
o ACS fosse para o intervalo
com um resultado melhor.
Intervalo 14-9
   Na 2ª parte a equipa
adversário, fruto do vasto
leque de atletas que tem,
“refrescou” radicalmente a
equipa deixando o ACS sem
reacção.
   A enorme quantidade de
falhas técnicas no ataque do
ACS originaram muitos golos
para a equipa visitante. O ACS

não mostrava a atitude
correcta para tentar inverter a
situação culminando numa 2ª
parte muito má da equipa
visitante que perdeu por
números expressivos 39-19.
   No próximo Domingo dia 15
de Dezembro as 18H00 o
Salreu recebe em casa
emprestada no Pavilhão
Municipal de Estarreja a
equipa do Oliveira de Frades
num jogo que se prevê
equilibrado
Contamos com o teu Apoio!
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:.: Carlos Carneiro lesionado - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=858320

/

 
O distribuidor Carlos Carneiro, que também fez uma boa exibição no dérbi frente ao Sporting, ao
marcar 5 golos (83% de eficácia) e contabilizar 9 assistências, lesionou-se na partida entre os velhos
rivais, tendo ontem de recorrer ao uso de canadianas para a sua mobilidade. A limitação não deverá
ser, no entanto, grave, pois o central terminou a partida sem problemas aparentes, muito embora
possa ser obrigado a parar para recuperação. Já o lateral direito Cláudio Pedroso lamentou à Benfica
TV a derrota frente ao rival:"Temos a responsabilidade desta derrota, porque entrámos muito
relaxados. Mas são coisas que acontecem. Infelizmente perdemos. Agora temos é de pensar em
vencer os restantes jogos até ao fim do Campeonato." Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Rui Silva: «A nossa qualidade deve-se  evolução» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=858319

/

 
Com apenas 20 anos, o central do Sporting, Rui Silva, continua a dar cartas a um nível competitivo
muito elevado, tendo sido o principal obreiro do triunfo (25-30) dos leões em plena Luz, que confere a
liderança no Campeonato à turma verde e branca. Rui Silva justificou o aumento de rendimento da
equipa de Alvalade, implacável nos dois jogos frente ao Benfica na fase regular:"A nossa qualidade
deve-se à evolução do grupo. O treinador mudou, o sistema é diferente e a equipa ressentiu-se na
época transata para se adaptar. Mas as bases da temporada passada foram lançadas e estão a dar
frutos. Prova disso, é os bons resultados que temos obtido". Face à embalagem, o distribuidor tem
"como maior objetivo a conquista do Campeonato" e como grande motivação a participação, inédita
para uma equipa portuguesa, na fase de grupos da Taça EHF:"Contra equipas que normalmente estão
na Liga dos Campeões, somos uns privilegiados em poder disputar jogos onde todos os andebolistas
querem estar. Até pode ser que a equipa se desgaste com o ritmo mais exigente, mas quando se faz
aquilo que mais se gosta, o cansaço fica de lado", considerou Rui Silva. O categorizado primeira linha,
há quatro anos nos leões, admite que "esta está a ser uma das melhores temporadas na carreira",
mas o seu passado tem sido recheado de sucessos, com a conquista da medalha de prata no Europeu
de juniores em 2010, quatro Taças de Portugal (uma pelo Xico Andebol) e uma Supertaça, para além
de ser observado há vários anos por clubes do top europeu, como os espanhóis do Barcelona ou os
húngaros do Veszprem, à espreita de agarrarem o vimaranenses. Dedicatória Jogar numa equipa de
alta competição, longe da terra natal Guimarães e da família, nem sempre tem sido fácil para Rui
Silva, que endereçou uma dedicatória: "A vitória vai para o grupo, para os meus pais, Paula Ferrão e
Miguel Silva, e para o meu irmão Nuno Silva [joga no Xico Andebol], que são os meus alicerces mais
importantes". Quanto ao curso de Direito, é para já um objetivo adiado:"Estou inscrito na
Universidade do Minho, mas é difícil conciliar os estudos e o desporto. Para além do desporto, é uma
área de que gosto, tendo sido influenciado pelas tradições da família." Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Noruega bate Angola por 26-21
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/12/noruega_bate_angola_por_26_21.html

/

 
12 de dezembro de 2013 21:08h
 
 Ao intervalo, a seleção angolana perdia por 12-9.
 
 A seleção de andebol da Noruega venceu esta quinta-feira Angola por 26-21, numa partida da quarta
ronda da fase de grupos do Campeonato do Mundo Seniores Femininos, que decorre na Sérvia até ao
próximo dia 22.
 
 A seleção norueguesa, campeã em título, reforça assim a liderança do grupo C do Mundial de andebol
feminino, ao somar oito pontos nas quatro vitórias alcançadas no mesmo número de partidas
disputadas. Angola desce ao quarto lugar do grupo, com quatro pontos.
 
 Kiala Marcelina, do Atlético Petróleos de Luanda, foi a melhor marcadora da seleção angolana, com
seis tentos, mais um do que as norueguesas Anja Hammerseng-Edin Anja, Tonjeue Nostvold e Heidi
Loke, com cinco golos cada.
 
 Nesta quarta ronda, a Espanha bateu o Paraguai por 29-9 e subiu ao terceiro lugar do grupo, com
seis pontos, enquanto a Polónia consolidou o segundo lugar, ao vencer a Argentina por 31-17, com os
mesmos pontos.
 
 A Noruega é atualmente a terceira melhor seleção no "ranking" de títulos mundiais, depois da Rússia,
com sete triunfos (quatro dos quais enquanto URSS), e da Alemanha, com quatro.
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Noruega bate Angola por 26-21 no Mundial de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/noruega-bate-angola-por-26-21-no-mundial-de-andebol-feminino=f761474

/

 
Zrenjanin, Sérvia, 12 dez (Lusa) - A seleção de andebol da Noruega venceu hoje Angola por 26-21,
numa partida da quarta ronda da fase de grupos do Campeonato do Mundo Seniores Femininos, que
decorre na Sérvia até ao próximo dia 22.
 
 A seleção norueguesa, campeã em título, reforça assim a liderança do grupo C do Mundial de andebol
feminino, ao somar oito pontos nas quatro vitórias alcançadas no mesmo número de partidas
disputadas. Angola desce ao quarto lugar do grupo, com quatro pontos.
 
 Kiala Marcelina, do Atlético Petróleos de Luanda, foi a melhor marcadora da seleção angolana, com
seis tentos, mais um do que as norueguesas Anja Hammerseng-Edin Anja, Tonjeue Nostvold e Heidi
Loke, com cinco golos cada.
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Mundial feminino: Angola derrotada pela Noruega (21-26)
 

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

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=446800

/

 
A seleção feminina de andebol de Angola foi incapaz de contrariar o favoritismo da Noruega, atual
campeã mundial, sendo derrotada por 21-26, em partida da quarta jornada do Grupo C do
Campeonato do Mundo, a decorrer na Sérvia.
Kiala Marcelina, do Atlético Petróleos de Luanda, ainda se destacou, terminando mesmo como a
melhor marcadora da partida, com seis golos, mas insuficiente para evitar a derrota diante das
norueguesas.
Atual campeã mundial, a Noruega reforçou, com a vitória, a liderança do Grupo C, passando a somar
oito pontos, fruto de vitórias nos quatro jogos realizados. Angola soma quatro pontos, tendo descido
ao quarto lugar.
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ANDEBOL
MAIS UM

FIM-DE-SEMANA
DE JOGOS

PARA A ACV
As várias equipas da AC Vermoim de andebol estiveram
em competição no passado fim-de-semana. As equipas
infantis (masculinos e femininos) jogaram,
respectivamente, com a Associação de Andebol da Póvoa
de Lanhoso e com a Juventude do Mar de Esposende; as
juniores jogaram na Maia frente às campeãs Maiastars.
Todas, sem excepção, honraram a sigla ACV. Numa altura
em que os escalões infantis finalizam os respectivos
Torneios de Abertura e em que os escalões mais velhos
se encontram numa fase avançada das respectivas fases
iniciais dos campeonatos nacionais em que estão
envolvidas, a direção do ACV Andebol Clube «aproveita
para manifestar o seu reconhecimento e orgulho em todos
e em cada um dos atletas de Andebol ACV.  Todos, sem
excepção, dão sentido, semana após semana, a este
projecto de promoção desportiva da região».
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Uma equipa que se bate por vol-
tar aos palcos europeus recebia
outra que luta pela permanência
no escalão maior do andebol na-
cional. O ABC venceu, assim,
sem surpresa, o Fafe, que jogava
sem Marco Sousa e Nuno Pi-
menta, dois dos jogadores mais
cotados, ambos a recuperar de
lesões — poupados em Braga
para estarem em condições de
defrontar, sábado, o ISMAI.

“O Marco está condicionado
podia jogar hoje [ontem], mas
temos de o poupar para sábado,
que é um jogo mais importante e
o Nuno vem de uma rotura mus-
cular; provavelmente, sábado, já
estará em condições”, confir-
mou-nos no fim o treinador do
Fafe, Nuno Santos.

O ABC foi impondo no marca-
dor, desde o início, sucessivas
vantagens: 5-2 aos 10 minutos,
13-6 aos 20. Nos últimos minu-
tos da primeira parte, o treinador
dos bracarenses, Carlos Resen-
de, já explorava alternativas,
confirmando as expectativas que
o jogo oferecia e mantendo uma
margem razoavelmente segura
de 16-9 ao intervalo.

No tempo de descanso, as esta-
tísticas indicavam 30 remates do
ABC, com preponderância nas
finalizações aos seis metros e
nas acções de contra-ataque.

Em contraponto, havia 25 re-
mates dos fafenses, que aposta-
vam sobretudo em disparos de
primeira linha e nas entradas pe-
lo extremos.

O jogo manteve na segunda
parte as mesmas tendências; os
de Braga foram dilatando o
avanço, estabilizando numa
margem de segurança a rondar a
dezena de golos. 

Havia poucas dúvidas quanto
ao vencedor a um quarto de hora
do apito final: o marcador do Pa-
vilhão Flávio Sá Leite indicava
23-11. Carlos Resende (re)lan-
çava, depois de Humberto Go-
mes e Bruno Dias, o terceiro
guarda-redes do ABC em jogo, o
júnior Emanuel Ribeiro (que foi
decisivo no empolgante triunfo
dos bracarenses sobre o Spor-

ting) e a sua entrada foi recebida
com aplausos que interrompe-
ram o quase silêncio das banca-
das.

Depois, quando o jogo estava
24-14, com 12 minutos para jo-
gar, Carlos Resende arriscou um
ataque sem guarda-redes, com
sete jogadores em acção ofensi-
va, mas não resultou e os fafen-
ses até conseguiram reduzir nos
minutos seguintes — mas não
muito (24-16).

O lateral Nuno Grilo, eficaz na
concretização, manteve em-
quanto esteve em jogo, o nível
alto de desempenho entre os do
ABC. Na ponta final, com o
triunfo mais do que garantido,
Resende manteve em campo al-
guns dos jogadores jovens, in-
clusivamente chamando Vasco
Areias a tentar converter, sem
êxito um livre de sete metros. A
falhar também se aprende. Os
mais jovens iam ganhando expe-
riência e os mais rodados iam
poupando energias para o próxi-
mo jogo. A arbitragem da dupla
minhota praticamente não se
sentiu, dada a correcção despor-
tiva das duas equipas.

ABC vence Fafe e consolida
posição nos lugares cimeiros
AO VENCER O FAFE (28-18) ,ontem, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em jogo da 15.ª jornada do
campeonato nacional andebol 1, o ABC/UMinho igualou o Benfica, que perdeu com o Sporting.

ROSA SANTOS

Ricardo Pesqueira em acção ofensiva

ABC/UMINHO, 28 
Humberto Gomes,  Bruno Dias e Emanuel
Ribeiro (G.R.); Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha (5), Pedro Marques (2), Carlos
Siqueira (1), Diogo Branquinho (1),
Ricardo Pesqueira (3), Carlos Martins (4),
Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo (3), Vasco
Areias, Tomás Albuquerque e João Pinto.
Treinador: Carlos Resende.

AD FAFE 18
João Santos, Miguel Marinho  e Hugo
Fernandes (GR);  Armando Pinto (1),
Cláudio Mota (4), Paulo Castro (1), Miguel
Marinho, João Castilho (4), Luís Gonçalves
(2), Vladimiro Pires (4), Mário Pereira, Luis
Pereira e Pedro Peneda (2). 
Treinador: Nuno Santos
Pavilhão:  Flávio Sá Leite
Árbitros: Alberto Alves e Jorge Fernandes
(Braga) .
Ao intervalo: 16-9

§cabinas

Carlos Resende 
(treinador do ABC)
“Conseguimos dar
tempo de jogo 
a todos os jogadores”
“Esperava-se que o jogo
reflectisse as posições que as
equipas ocupam na tabela.
Conseguimos esse objectivo,
vencemos. Conseguimos
também, de alguma forma, dar
tempo de jogo a todos os
jogadores. Isso era importante
porque jogamos já no sábado.
Todos os jogadores jogaram,
fizemos um jogo agradável e se
mais público houvesse sairia
daqui satifeito. ”

Nuno Santos
(treinador do Fafe)
“Resultado
perfeitamente
normal”
“Foi um resultado perfeitamente
normal, considerando a
diferença das duas equipas.
Penso que foi um bom jogo,
conseguimos dentro das nossas
capacidades dar uma boa réplica
e criar algumas dificuldades a
esta equipa do ABC, que é
superior à nossa.” 
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15.ª jornada
Sporting vence
Benfica e fica
isolado à frente
A vitória do Sporting no re-
cinto do Benfica é a nota da
15.ª jornada do andebol 1. 
A ronda, que teve adiado o
Madeira-Avanca, regista os
resultados seguintes:
Benfica, 25 -Sporting, 30
Á. Santas, 23 - FC Porto, 24
ABC, 28 - Fafe, 18
ISMAI, 25 - P. Manuel, 31
Sp. Horta, 17 - Belenenses, 22

Classificação:
1.º Sporting, 15 jogos, 40
pontos; 2.º Benfica, 15, 39;
3.º ABC, 15, 39; 4.º, FC Porto,
14, 37; 5.º Á. Santas, 15, 37;
6.º Sp. Horta, 15, 31; 7.º Bele-
nenses, 15, 25; 8.º Madeira,
14, 23; 9.º P. Manuel, 15, 23;
10.º, ISMAI, 15, 21; 11.º, Fafe,
15, 21; e 12.º Avanca, 13,17.

§resultados
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Presidente do Académico 
quer maior adesão 
ao projecto do clube

Silvino Cardoso

CEIA DE NATAL O Académico
de Viseu realizou a habitual Ceia
de Natal, que juntou atletas,
equipa técnica, dirigentes e ou-
tras pessoas envolvidas no dia-
a-dia do clube. A eles juntaram-
se familiares, sócios, adeptos e
entidades convidadas, num to-
tal de mais de 400 pessoas. 

O fervor clubístico esteve
mais uma vez presente e no fi-
nal, o vereador do Desporto,
Guilherme Almeida, apelou pa -
ra que o clube continue a obter
bons resultados, para projectar
ainda mais a cidade e a região
no futebol profissional e não só. 

Já Diamantino Santos, pre-
sidente da União de Freguesias
de Viseu, a forma como decor-
reu a Ceia é a demonstração
de que o Académico está ac-
tivo, deixando elogios à equipa
sénior pelas boas exibições
que tem proporcionado.

A terminar, o presidente do

clube, António Albino, agrade-
ceu a presença de todos, mos-
trou-se feliz por muita gente
acreditar no “projecto da famí-
lia academista”, mas pediu às
entidades oficiais e particulares
e aos pais dos atletas, para que
se empenhem ainda mais
“num projecto que visa levar
o clube o mais longe possível
no futebol profissional”. 

O dirigente recordou a
grande época que “levou à su-
bida do Académico ao futebol
profissional” e garantiu que o
Académico irá comemorar no
próximo ano o centenário,
com iniciativas que tão impor-
tante data merece. 

António Albino lembrou os
êxitos que as outras modali-
dades têm obtido, nomeada-
mente a natação e andebol.
“Queremos completar um
projecto sem paralelo no clu -
be”, terminou ao mesmo tem -
po que pediu um “Viva o Aca-
démico”. |

Guilherme Almeida e António Albino

Atletas jovens do clube marcaram presença na Ceia de Natal

SILVINO CARDOSO

SILVINO CARDOSO
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Sporting vence Benfica 
e assume liderança

O Sporting venceu, ontem, no pavilhão do Benfica 
(30-25) e é o novo líder do campeonato, com mais um 
ponto que benfiquistas e ABC. Segue-se o FC Porto, 
com menos três pontos que o líder e também menos 
um jogo disputado. Os resultados da 15.ª jornada:

Sp. Horta-Belenenses ......................................17-22
Benfica-Sporting ..............................................25-30
Águas Santas-FC Porto ...................................23-24
ABC/UMinho-Fafe .............................................28-18
Maia-ISMAI-Passos Manuel ............................25-31
O Madeira-Avanca joga-se apenas no dia 26 de 

janeiro.
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Triunfo natural 
do mais forte 

Nuno Rebelo em mais uma ação ofensiva do ABC

DEVEM ESTAR APTOS PARA DEFRONTAR O ISMAI

Nuno Pimenta e Marco 
Sousa poupados no AC Fafe

As ausências de Nuno Pimenta e Marco Sousa foram 
notadas na equipa do AC  Fafe. Ambos os atletas estão 
em fase final da recuperação de lesões e o técnico Nuno 
Santos preferiu poupar os jogadores para o confronto do 
próximo sábado, frente ao Maia/ISMAI, um adversário 
direto dos fafenses na luta pela manutenção.

«O Marco está condicionado e até poderia ter jogado 
hoje (ontem) mas preferimos poupar o jogador para 
sábado que é um jogo mais importante. O Nuno Pimenta 
vem de uma rotura muscular e sábado também já de-
verá poder jogar. Esses é que são os jogos do nosso 
campeonato», disse o técnico do clube fafense.

LUÍS FILIPE SILVA

Foi com toda a natura-
lidade que o ABC se im-
pôs ontem ao Andebol 
Clube de Fafe na 15.ª jor-
nada do campeonato da I 
Divisão.

Os 10 golos de diferença 
(28-18) no marcador  ser-
vem para ilustrar a reali-
dade de um e outro con-
junto num jogo em que o 
ABC controlou do início 

LUÍS FILIPE SILVA

ABC VENCEU AC FAFE

ao fim sem que em qual-
quer fase o seu triunfo fos-
se sequer ameaçado pelos 
fafenses.

Com Nuno Grilo em es-
pecial destaque na finaliza-
ção, o ABC disparou desde 
logo na frente do marcador 
e a única curiosidade que 
a partida trouxe residiu em 
saber por quantos é que o 
ABC iria vencer.

Os fafenses, desfalcados 
com as ausências de Nuno 
Pimenta e Marco Sousa, 
dois dos seus atletas mais 
conceituados, acabaram 
por ser uma presa dema-
siado fácil para o ABC de 
ambição europeia.

Assim, aos 11 minutos a 
diferença estava já cifra-
da em 6-2 e o ABC com 
toda a tranquilidade atin-
giu o intervalo a vencer 
por claros 16-9.

Com o triunfo anuncia-
do, Carlos Resende come-
çou a rodar a equipa na se-
gunda parte e deu minutos 
a todos os jogadores que 
estavam no banco.

A equipa academista 
como que relaxou, teve 
algumas falhas algo dis-
plicentes no ataque e per-
mitiu que o Andebol Clu-

be de Fafe recuperasse 
algum terreno na marcha 
do marcador sem, contu-
do, colocar em perigo o 
triunfo do ABC.

O mais perto que o AC  
Fafe esteve dos academis-
tas foi aos 56 minutos, al-
tura em que reduziu a dife-
rença para seis golos.

Carlos Resende: 
«Resultado reflecte 
diferença entre as 
duas equipas»

O técnico do ABC real-
çou a boa prestação da sua 
equipa e o facto de ter uti-
lizado todos os atletas.

«Esperava-se que este 
jogo refletisse a diferença 
pontual que existe entre 
estas duas equipas. Esse 
objetivo foi conseguido 
porque vencemos e conse-
guimos dar tempo de jogo 
a todos os jogadores. Isso 
é importante porque este 
jogo foi a meio da sema-
na e no sábado temos ou-
tro jogo. Tivemos esse cui-
dado», disse.

O técnico destacou ain-
da alguma quebra na se-
gunda parte, fruto das me-
xidas operadas.

«Falhámos um pouco na 
finalização mas criámos si-
tuações engraçadas para 
finaliuzar.

Marcámos 28 golos e 
houve duas ou três bolas 
que não entraram por fal-
ta de sorte e estaríamos 
a falar num resultado em 
mais de 30 golos».

Nuno Santos: 
«Resultado normal»

Para o técnico do AC 
Fafe o desfecho foi nor-
mal- «É um resultado nor-
mal, face à diferença que 
existe entre as duas equi-
pas. Penso que consegui-
mos dentro das nossas ca-
pacidades dar um boa ré-
plica», disse.

Pavilhão Flávio Sá Leite, 
em Braga

Árbitro: Alberto Alves e Jorge 
Fernandes (Braga)

ABC 28
Humberto Gomes (Bruno Dias e Ema-
nuel Ribeiro); Fábio Vidrago (2), Hugo 
Rocha (5),  Pedro Marques (2), Carlos 
Siqueira (1), Diogo Branquinho (1), Ri-
cardo Pesqueira (3), Carlos Martins 
(4), Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo (3), 
Vasco Areias, Tomás Albuquerque 
e João Pinto.

Treinador:Carlos Resende

AC Fafe 18
João Santos (Hugo Fernandes), Ar-
mando Pinto (1), Cláudio Mota (4), 
Paulo Castro (1), Hugo Fernandes, 
João Castilho (4), Luís Gonçalves (2), 
Vladimiro Pires (4), Mário Pereira, Luís 
Pereira e Pedro Peneda (2)

Treinador: Nuno Santos

Ao intervalo: 16-9.
Marcha do marcador: 10m: 5-2; 20m: 
13-6; 30m: 16-9; 40m: 20-10 e 50m: 
24-14. 
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• ABC venceu AC Fafe
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Angola conquista Torneio Internacional em Namibe
 

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

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

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

/

 
12 de dezembro de 2013 16:02h
 
 Equipa angolana venceu os Camarões por 26-23 no torneio internacional da modalidade inserido no
programa das festividades dos 57 anos do MPLA.
 
 A seleção nacional sénior masculina de Andebol conquistou quarta-feira, no pavilhão arena
Weliwístchia Mirabilis, no Namibe, o torneio Internacional na modalidade inserido no programa das
festividades dos 57 anos de existência do MPLA.
 
 Na terceira e última jornada, a formação angolana venceu a sua congénere dos Camarões por 26-23,
quando ao intervalo liderava já a partida por 12-11.
 
 No reatamento da etapa complementar, claramente mais forte, a equipa comandada por Filipe Cruz
estabeleceu uma vantagem de sete pontos para alegria dos adeptos que se fizeram presente no
pavilhão em apoio a seleção.
 
 Na primeira jornada Angola derrotou a formação do Congo Brazzaville por 20-16.
 
 Com este triunfo, a selecção nacional ocupou a 1ª posição na tabela classificativa e, em segundo
lugar, ficou a formação do Congo, enquanto que a terceiro e última posição coube aos Camarões, uma
vez que apenas averbou duas derrotas no torneio.
 
 Na ocasião, o governador provincial do Namibe, Rui Falcão, realçou o bom nível e equilíbrio entre as
equipas, acrescentando que a vitória coube a seleção angolana porque esteve muito melhor
tecnicamente.
 
 Por outro, em relação a participação da seleção feminina da modalidade no Mundial da modalidade,
afirmou que na Sérvia elas estão a fazer o possível. Sabe-se que há um desequilíbrio muito grande
para nossas atletas em relação as jogadoras europeias, que estão muito mais habituadas, bem como
apresentam características físicas muito melhor.
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Sporting defende liderança frente ao Águas Santas
 

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

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/12/sporting_defende_lideran_a_frent.html

/

 
12 de dezembro de 2013 18:55h
 
 Leões venceram esta quarta-feira na Luz o Benfica.
 
 O Sporting defende este sábado a liderança do campeonato nacional de andebol, Andebol1, frente ao
Águas Santas, em encontro da 16ª jornada.
 
 O Benfica defronta o Avanca e o FC Porto recebe o Sporting da Horta. Passos Manuel e Belenenses
recebem Madeira SAD e ABC, respetivamente.
 
 O Sporting lidera com 40 pontos, mais um do que Benfica e ABC. O FC Porto é quinto e o Águas
Santas sexto, ambos com 37 pontos.
 
 18h00 - Pav. Adelino Gomes - AA Avanca-SL Benfica - Vânia Sá/Marta Sá (Aveiro)
 
 18h00  - Pav. Quinta Marrocos - Passos Manuel-Madeira SAD - Bruno Rodrigues/Carlos Capela
(Aveiro)
 
 18h00  - Mun. Fafe - AC Fafe-Maia ISMAI - Mário Coutinho/Ramiro Silva (Aveiro)
 
 18h00  - Pav. Paz e Amizade - Sporting CP-Águas Santas Milaneza - César Carvalho/Daniel Freitas
(Braga) - A Bola TV e Andebol|TV
 
 18h30 - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses-ABC/UMinho - Daniel Martins/Roberto Martins (Leiria) -
Andebol|TV
 
 21h00 - Pav. Horta - FC Porto Vitalis-Sp. Horta - Eurico Nicolau (Leiria)/Ant.Oliveira (Aveiro)- RTP
Açores
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anDebol – 3ª DiVisão

Paço de Arcos regressa 
às vitórias em Runa e 1º 
Dezembro derrotado em 
casa

Na 12ª jornada do campeonato 
nacional da 3ª divisão, o Paço 
de Arcos foi a Runa vencer, 
por 28-34, e o 1º Dezembro, de 
Queijas, perdeu, em casa, fren-
te ao Sportivo de Loures, por 
22-29.

Com estes resultados, os paço
-arqueses subiram ao 4º lugar 
da tabela classificativa, com 23 
pontos, enquanto a turma da 
Queijas ocupa o 7º posto, com 
20 pontos.
O Sassoeiros, que folgou nesta 
ronda, é 6º, com 22 pontos.
Na próxima jornada, no dia 14, 
o Sassoeiros visita o pavilhão 
do Bairro Janeiro, na Amadora, 
enquanto no pavilhão Jesus 
Correia há um dérbi da Linha, 
entre o Paço de Arcos e o 1º De-
zembro, às 19h.
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