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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

O jogo com o FC Porto já é pas-
sado. As atenções do ABC/
UMinho estão agora centradas,
totalmente, no dérbi minhoto de
amanhã, com o Xico Andebol, a
contar para a 17.ª jornada. Car-
los Resende quer dar seguimen-
to aos bons resultados, mas aler-
ta para as dificuldades que senti-
ram no jogo em Guimarães. 

“Já tivemos uma experiência
interessante esta época, não jo-
gámos ao nosso melhor nível
com o Xico, lá, e foi um jogo em
que tivemos imensas dificulda-
des, vencemos por apenas um.
Foi uma experiência que nos diz
que não podemos entrar para
qualquer jogo a olhar para o va-
lor teórico aparente da equipa,
mas para aquilo que são as nos-
sas competências. Por isso, a
preparação é, exactamente, idên-
tica como para um jogo com o
FC Porto, Benfica ou Águas
Santas”, sublinhou o técnico.

A vitória no Dragão Caixa, na
quarta-feira, coloca a equipa
bracarense bem lançada para o
título. Contudo, Resende não
embandeira em arco.

“O jogo de ontem [quarta-fei-
ra] serviu para aproximar do FC
Porto. Fruto de um início com
muitas lesões, não tivemos dois
bons resultados, porque perder
dois jogos em casa é sempre
mau. Foi boa a vitória, permitiu
recuperar dois pontos relativa-
mente ao FC Porto e, em caso de
empate, vantagem, porque per-
demos em casa por três e ganhá-
mos por cinco. Foi muito positi-

vo”. No entanto, é claro: “é tudo
muito bonito, mas em termos
pontuais o jogo do FC Porto
conta, exactamente, o mesmo”. 

Elogiando a “mentalidade ven-
cedora” da equipa “em todos os
jogos”, Carlos Resende lembra
que o grupo é “muito equilibra-
da”, com dois jogadores por pos-
to, e deixa a garantia. “Entrare-
mos para ganhar, porque temos
muita qualidade no plantel”.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende lembra as dificuldades que sentiram no jogo com o Xico, em Guimarães

“Não podemos olhar para
o valor teórico aparente”
ABC/UMINHO prepara o dérbi minhoto de amanhã, com o Xico Andebol.
Técnico Carlos Resende quer manter bons resultados, mas deixa alertas.

Dérbi minhoto da 
17.ª jornada, entre
ABC/UMinho e Xico
Andebol, está agendado
para amanhã, no pavilhão
Flávio Sá Leite. É apartir
das 16 horas. 

+ destaque
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Formação
ACV soma e segue
O andebol do ACV soma e segue nos escalões de for-
mação. A equipa júnior ACV deslocou-se a Ermesinde
onde defrontou e venceu as locais do C. D. Palmilhei-
ra, por 17-20. A equipa de iniciadas femininas rece-
beu e venceu a formação do CA Barrosas, por 19-16,
enquanto a equipa de infantis  masculinos infantis
defrontou o Godim - Peso da Régua e perdeu, por
13-28, mantendo ainda assim a igualdade pontual.

§andebol
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Escalões federados
Didáxis goleia no desporto escolar
A Didáxis participou no campeonato organizado pelo Desporto Escolar da
CLDE Braga. Nos dois primeiro jogos, a equipa da Cooperativa de Ensino
Didáxis defrontou a Escola secundária de Alfena (Valongo), vencendo por
uns claros 24-0, e defrontou também a Escola Secundária Carlos Amaran-
te (Braga) tendo vencido por 27-11. Estes dois desafios foram aproveita-
dos pela equipa técnica da escola para rodar as jogadoras menos utiliza-
das e que demonstraram estar à altura para quando fores chamadas nos
jogos federados.
Já no desporto federado, as seniores deslocaram-se a Santa Cruz do Bispo
para defrontar o Lusitanos e venceram, por 41-31. Foi um jogo disputado
a grande velocidade, com muitos golos e uma vitória da A2 Didáxis por
números significativos. Na equipa de Riba de Ave temos que destacar as
atletas Diana Oliveira, que esteve imparável na concretização com 20 go-
los, e Susana Moreira com nove golos. Foi um jogo onde todas as atletas
estiveram muito bem, tanto a defender como a atacar, revelando um
crescimento assinalável nesta primeira participação no escalão sénior. 
Em iniciadas, a Didáxis deslocou-se a Fafe para defrontar a equipa local e
venceu, por 14-10, após terem terminado a primeira parte a perder por
dois golos. A capacidade concretizadora da jovem atleta Andreia Gonçal-
ves foi importante pois acabou por marcar metade dos golos da equipa. 
Quanto às juvenis, receberam o A. C. Caminha e venceram confortavel-
mente, por 32-15.

§andebol
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Locais rectificam desaire da 1.ª volta
“Derby” A equipa da Artística de Avanca confirmou que a única derrota, sofrida em Aveiro, foi um erro de “casting”.
Com a vitória sobre o São Bernardo manteve-se isolada na liderança da Zona Norte do campeonato

ARTÍSTICA AVANCA                30

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (3), Miguel
Baptista (1), Ricardo Mourão (8), Vasco
Santos (6), Diogo Oliveira (6), Ricardo
Ramos (3) - sete inicial - Hélder Fer-
reira, João Valente, Carlos Santos,
Marcelo Ferreira, Marco Ferreira, Vic-
tor Valente, Marco Sousa (1), Nuno Car-
valho (2) e Diogo Carvalho.

SÃO BERNARDO                        23

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Hélder Carlos (1), Augusto
Pereira, Fernando Marques (5), Sérgio
Gouveia (2), Albano Lopes (10) e João
Pinto - sete inicial - Rui Silva, Luís San-
tos, Diogo Batalha, João Esteves,
Ulisses Ribeiro (1), Tiago Gonçalves (2),
Tiago Filipe (1), Leandro Rodrigues e
Rodrigo Gouveia (1).

Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 130 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Miguel Figueiredo
(Aveiro)
Ao intervalo: 15-10

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

A Artística de Avanca recebeu
o São Bernardo, na última
quarta-feira à noite, comple-
tando-se assim a 15.ª jornada
da Zona Norte do Nacional da
2.ª Divisão, com um jogo que
prometia, face ao resultado da
partida da primeira volta em
que equipa de Aveiro venceu
por um golo, sendo mesmo a
única derrota sofrida até ao
momento pela formação de
Carlos Martingo.

Numa primeira fase, o jogo foi
bastante equilibrado, com várias

CLASSIFICAÇÃO
                                               J     V.    E     D   GM-GS     P
Artística Avanca15   13    1      1  456-32442
AC Fafe                     15   12    0      3  422-33439
Arsenal Devesa 15   11    1      3  440-37638
Marítimo                 14   10    1      3  390-35135
Sanjoanense         15       8    2      5  401-37833
São Mamede        15       8    1      6  387-37232
São Bernardo      15       8    1      6  426-38532
FC Gaia                      15       7    0      8  443-41229
FC Porto B              14       6    0      8  378-40126
Boavista                    15       5    0   10  377-40025
Fermentões          15       5    0   10  369-44725
S. Paio Oleiros     15       4    1   10  374-44824
Académico             15       3    0   12  326-41021
Santana                     15       0    0   15  306-45715
Próxima jornada
Académico-FC Porto B, Arsenal De-
vesa-Marítimo, São Mamede-FC
Gaia, São Bernardo-S. Paio Oleiros,
AC Fafe-Artística Avanca, Santana-
Fermentões e Boavista-Sanjoanense.

igualdades registadas no mar-
cador, mas com o São Bernardo
a estar apenas por uma só vez
em vantagem (3-4), numa altura
em que ambos os guarda-redes
tiveram oportunidade de brilhar
na defesa das suas redes.

Contudo, após um “estudo”
inicial, a equipa da casa partiu
para uma exibição convincente
e aos 20 minutos de jogo já ven-
cia por cinco golos (12-7), graças
a uma grande eficácia defen-
siva, aliada à excelente concre-
tização dos ataques. Nesta al-
tura, já Ricardo Mourão fazia

jus à condição de “artilheiros”
da Segunda Divisão, permitindo
que a Artística de Avanca atin-
gisse o intervalo com uma van-
tagem confortável.

Na segunda parte, jogada
quase sempre ao melhor nível,
ambas as equipas proporciona-
ram ao público presente no pa-
vilhão de Avanca bons momen-
tos de Andebol. E a equipa orien-
tada por Ulisses Pereira respon-
deu ao melhor jogo avanca-
nense, com marcação homem
a homem, conseguindo de al-
guma forma “enervar” os locais.

Mas a Artística soube con-
tornar o bloqueio defensivo
aveirense e, assumindo as des-
pesas do jogo, foi cavalgando
para uma ponta final categó-
rica, não dando hipóteses de
resposta ao seu opositor, que
não mais foi capaz de encurtar
a diferença no marcador, ter-
minando o jogo com uma vi-
tória clara dos avancanenses.

Um triunfo que acabaria por
conferir a liderança à Artística
de Avanca, onde Ricardo Mou-
rão se cotou como o melhor
marcador da equipa, com oito

golos. Albano Lopes foi o mar-
cador de serviço do São Ber-
nardo e o melhor da partida,
com dez golos apontados num
jogo que teve uma arbitragem
regular da dupla aveirense.

A Artística de Avanca tem, na
jornada 16, a disputar no pró-
ximo sábado, uma difícil deslo-
cação até Fafe, para defrontar o
segundo classificado e um dos
mais sérios candidatos à fase fi-
nal. Já o São Bernardo mede for-
ças em casa diante da turma do
São Paio de Oleiros em mais um
“derby” aveirense. |

Ricardo Mourão, melhor marcador da equipa avancanense, tenta furar a barreira aveirense

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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Oliv. Frades 
falha 2.º lugar
Ao perder em casa frente ao lí-
der, o que não constituiu sur-
presa, o Andebol Clube de Oli-
veira de Frades falhou a se-
gunda posição no campeonato
da zona Aveiro/Viseu. Mesmo
assim, e tendo em conta que a
Associação de Canelas cum-
priu a 1.ª fase sem ceder qual-
quer ponto, pode dizer-se que
a turma oliveirenses até obteve
um bom resultado. Só que isso
não chegou para o apura-
mento para o 'play-off' da dis-
cussão do título. Como era ex-
pectável a AA Espinho não teve
dificuldades em ganhar de em
casa do último classificado, o
Ílhavo Andebol Clube. |
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FUTEBOL
I Liga
18.ª Jornada
Amanhã Vitória de Guimarães-Gil Vicente (20h15-
SportTv 1) Domingo Moreirense-Nacional, Sporting-
Académica (16h00-SportTv 1), Vit. Setúbal-Rio Ave,
Belenenses-Penafiel, Estoril Praia-Arouca, Marítimo-
FC Porto (18h00-SportTv 1) e Boavista-SC Braga
(20h15-SportTv 1) Segunda-feira P. Ferreira-Benfica
(20h00-SportTv 1)

II Liga
24.ª Jornada
Amanhã UD Oliveirense-FC Porto B (11h15-SportTv)
Domingo Marítimo B-Desp. Aves, Trofense-Benfica B
(11h15-SportTv), Sporting B-Farense (14h00-Sporting
Tv), Covilhã-Portimonense, U. Madeira-Beira-Mar, Ac.
Viseu-Chaves, Atlético CP-Freamunde, SC Braga B-
Tondela, Feirense-V. Guimarães B, Leixões-Olhanense
e Oriental-Santa Clara.

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores-Série B
18.ª Jornada
Amanhã Canidelo-Sp. Espinho, Padroense-Gondo-
mar, Repesenses-Feirense, Vila Real-AD Sanjoanense
e Lusitânia Lourosa-Penafiel.

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores-Série C
18.ª Jornada
Amanhã Tocha-Tourizense, Vigor Mocidade-Mea-
lhada, D. Castelo Branco-NDS Guarda, U. Coimbra-
Beira-Mar e Tondela-Anadia.

Nacional de Juvenis
2.ª Fase-Série B
1.ª Jornada
Domingo Boavista FC-FC Paços Ferreira, UD Olivei-
rense-CD Feirense, SC Regua-FC Penafiel e Leixões
SC-Academico Viseu.

Nacional de Juvenis
2.ª Fase-Série C
1.ª Jornada
Domingo Anadia Fut. Clube-A.D.São Romão, CF Re-
pesenses-SC Beira-Mar- Futebol, CD Tondela-ATL C
Marinhense e União C. Eirense-Ass. Desp. Estação. 

Taça de Portugal Feminina
4.ª eliminatóra
Domingo Viseu 2001-Valadares Gaia FC. FC Cesa-
rense-GDC A-dos-Francos, Vilaverdense FC-Guia FC,
CF “Os Belenenses”-Leixões SC, CF Benfica-ACDR
Pico Regalados, CA Cultural (Pontinha)-CA Ouriense,
Clube Albergaria/Mazel-Fundação D. Laura Santos

(Gouveia) e FC Castrense-Boavista.

AF Viseu 
Divisão de Honra
17.ª Jornada
Domingo Sátão-Mangualde, Resende-Sernancelhe,
Nelas-Viseu e Benfica, Sampedrense-Ferreira de
Aves, Sp. Lamego-Penalva Castelo, Castro Daire-Car-
regal do Sal, Oliv. Frades-ACDR Lamelas e Tarou-
quense-Sport Clube Paivense.

1.ª Divisão Norte 
14.ª Jornada
Domingo GDC Roriz-UD Vilamaiorense, Alvite-Vou-
zelenses, CD Santacruzense-Arguedeira, GD Parada-
Os Ceireiros e Sezurense-Nespereira FC.

1.ª Divisão Sul
14.ª Jornada
Domingo Nandufe-Vila Chã de Sá, Canas Senhorim-
Campia, S. Cassurrães-Silgueiros, Santacombadense-
Vale de Açores, Repesenses-Molelos e Lajeosa do
Dão-Moimenta Dão.

Juniores Norte
13.ª Jornada
Amanhã Sp. Lamego-Oliv. Frades, Cinfães-Sátão,
Moimenta da Beira-Sampedrense e Vouzelenses-SC
Tarouca.

Juniores Sul 
17.ª Jornada
Amanhã Molelos-Ranhados, Canas Senhorim-Viseu
2001, Mangualde-Mortágua e Lusitano FC-Cabanas
de Viriato Domingo Ac. Viseu-Viseu e Benfica

Juvenis Norte
17.ª Jornada
Domingo Cinfães-Oliv. Frades, Os Viriatos-SC Ta-
rouca, Sátão-Resende e Sport Clube Paivense-Moi-
menta da Beira.

Juvenis Sul
17.ª Jornada
Domingo Molelos-Mangualde, Mortágua-Estrela do
Mondego, Penalva Castelo-O Pinguinzinho, Canas Se-
nhorim-Lusitano FC, Ac. Viseu B-Viseu 2001 e Viseu e
Benfica-Vouzelenses

Iniciados Norte 
17.ª Jornada
Domingo Moimenta da Beira-Oliv. Frades B, Cracks
Lamego-SC Tarouca, Resende-Cinfães, Sport Clube
Paivense-Lusitano FC B e O Crasto-Souselo FC.

Iniciados Centro 
17.ª Jornada
Domingo CRC Santo André-Ac. Viseu B, Penalva
Castelo-Drizes, Ranhados-Sátão, Lusitano FC-Vouze-
lenses, Oliv. Frades-Os Viriatos e Viseu e Benfica-Vi-
seu 2001.

Iniciados Sul
17.ª Jornada
Domingo Estrela do Mondego-Vila Chã de Sá, O Pin-
guinzinho-Canas Senhorim, Viseu 2001-Vale de Aço-
res, Carregal do Sal-Repesenses B e Mangualde-Ne-
las.

AF Guarda
1.ª Divisão 
16.ª Jornada
Domingo SC Sabugal-Aguiar da Beira, Ginásio Figuei-
rense-Desportiva do Soito, FC Pala-Vila Cortez, Sp.
Mêda-Vilar Formoso, Guarda Unida-Manteigas, SC
Celoricense-Trancoso e Os Vilanovenses-Pinhelen-
ses.

2.ª Divisão
4.ª Jornada
Domingo Fornos de Algodres-VF Naves, Mileu
Guarda-GD Foz Côa e Paços da Serra-Casal Cinza.

Iniciados-2.ª Fase- Série A
2.ª Jornada
Amanhã Guarda Unida-SC Sabugal, Sp. Mêda-Al-
meida, ED Carlos Franco-Seia FC e ED Gouveia-Pi-
nhelenses.

Iniciados-2.ª Fase-Série B
2.ª Jornada
Amanhã Fornos de Algodres-Aguiar da Beira, GD Foz
Côa-VF Naves, NDS Guarda B-Vilar Formoso e Tran-
coso-Guarda.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional-Série B
13.ª Jornada
Amanhã Marítimo-Lamas Futsal, Arsenal Parada-Co-
haemato, Paredes-Jaca, AJAB Tabuaço-Sangemil e
Feirense-Desp. Ordem.

2.ª Divisão Nacional-Série C
13.ª Jornada
Amanhã GDR Lameirinhas-ACR Vale de Cambra,
ABC Nelas-AD São Romão, Cariense-CS São João e
Lobitos Futsal-Pedreles Domingo Viseu 2001-Beira-
Mar.

AF Viseu
1.ª Divisão Feminina
10.ª Jornada
Amanhã Lusitano FC-CB Mortágua, O Crasto-ADR
Carbelrio e Oliv. Frades-GDC Penedono.

ANDEBOL
3.ª Divisão - Zona Aveiro e Viseu
7.ª Jornada
Amanhã SC Beira Mar-ACD Monte, SC Espinho-C
Carregal do Sal e Estarreja AC-Académico de Viseu.

2.ª Divisão de Juvenis Zona Aveiro
e Viseu
15.ª Jornada
Amanhã CP Vacariça-CAI Conceição, CD Feirense
"B"-Águeda AC, ABC Nelas-CD S.Paio Oleiros e CD
Pateira-lhavo AC.

Nacional de Juvenis Fem. Zona
Aveiro e Viseu
17.ª Jornada
Amanhã Alavarium AC-AA Espinho, APAE S. Pedro
do Sul-AC Salreu,  Andebol Clube de Oliveira de Fra-
des-Associação Desportiva de Andebol de Canelas e
Ilhavo AC-CP Valongo Vouga. 

BASQUETEBOL
Torneio das Beiras Sub 14 Masc.
Amanhã ARC Oliveirinha-Albicastrense (16h00-
Pav.ilhão Municipal de Carregal do Sal)

Torneio das Beiras Sub 16 Masc.
Amanhã ASSCR Gumirães B-Agp. Escola de Man-
gualde (12h00-Pavilhão Cidade de Viseu)

XIX Campeonato Nacional Sub 18
Masc.-Fase de Qualificação Norte
Domingo ASSCR Gumirães-S.C.Braga (18h45-Pavi-
lhão Cidade de Viseu)

II Camp. Nacional Sub 14 Fem. 1.º
Fase-Zona Norte Serie Centro
Amanhã ASSCR Gumiraes – Illiabum Clube (15h00-
Pavilhão Cidade de Viseu 

Torneio Inter-Associações Sub 14
Masc. Serie C
Domingo ACER Tondela-GICA (15h00-Pavilhão Mu-
nicipal Tondela)

Convívio Minibasquete aniversário
da AB Viseu
Domingo Escalões de Sub-8, Sub-10 e Sub-12 (9h00
às 13:00-Pavilhão Municipal de S. Pedro do Sul

Agenda desportiva
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ABC de Nelas “poderoso” em Ílhavo

Silvino Cardoso

Realizaram-se apenas duas
par tidas do campeonato e o
Colégio da Imaculada Concei-
ção marcou três dezenas e
meia de golos no seu ambiente.
A vítima foi o Águeda Andebol
Clube, que assim se manteve
atrás da turma de Cernache
(Coimbra). 

A Casa do Povo da Vacariça
(Mealhada), apesar de ter
adia do a partida contra o Clu -
be Desportivo da Pateira, não
perdeu a liderança, porque o
vice-comandante, a Associa-
ção Atlética de Avanca, tam-
bém não disputou o encontro
em casa do Clube Desportivo
de S. Paio de Oleiros, o que vai
acontecer apenas este do-
mingo.

Quem mantém estatuto de
candidato aos primeiros luga-
res é o ABC de Nelas que man-

teve a terceira posição ao con-
seguir uma vitória ‘gorda’ no
pavilhão da Gafanha da En-
carnação, onde “massacrou” o
Ílhavo Andebol Clube. Os ne-

lenses são, nesta altura, a for-
mação mais realizadora da
pro va com 363 golos.

O Clube Desportivo Feirense
“B” cumpriu a jornada de folga

o que não lhe permitiu pontuar
e, desse modo, eventualmente,
largar a ‘lanterna vermelha’
que ficaria na posse do Ílhavo
Andebol Clube. |

Andebol
2.ª Divisão de Juvenis

Juvenis do ABC de Nelas já marcaram 363 golos e são a equipa mais concretizadora
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O pivot João Gonçal-
ves, recrutado no início 
da época ao Xico Ande-
bol, que amanhã joga no 
Flávio Sá Leite, em Bra-
ga, diz que a vitória alcan-
çada no Dragão Caixa foi 
uma «grande motivação» 

Pivot João Gonçalves  
fala do sonho do título

João Gonçalves (à esquerda) e Carlos Resende

ABC/UMINHO

ABC-Benfica 
no dia 31 (18h00). Jogo com checos do Dukla (Taça Challenge), em Braga, a 14/2 

(15h00)

EX-XICO ANDEBOL... FORMADO NO ABC SÓ PENSA EM GANHAR

para todos.
«Ganhar ali motiva qual-

quer um. É muito bom 
vencer o Porto no Dragão 
Caixa, porque não é fácil 
vencer ali e não é qualquer 
equipa que chega ali e ven-
ce. E se queremos ter hi-
pótese de lutar pelo títu-
lo temos de ter capacida-

de para ven-
cer o Porto e 
outros adver-
sários na sua 
casa. E já pro-
vámos que temos 
essa capacidade. Te-
mos de continuar a traba-
lhar», destacou o andebo-
lista formado nas escolas 

do ABC/UMinho e que, na 
época passada, represen-
tou o CD Xico Andebol.

Carlos Resende, técni-
co da turma academista, 
disse que a vitória dian-
te dos portistas e por 
números expressivos foi 
«importante» porque, em 
caso de igualdade pon-
tual, o ABC tem, agora, 
vantagem.

«Mas de nada servi-
ria ganhar no Dragão se 
agora perdessemos com o 
Xico», destacou, lembran-
do as dificuldades que 

a turma bracaren-
se teve na visita 

a Guimarães. 
«Vencemos por 
um», recordou.

A p r o x i m a -
-se uma fase de 

muitos jogos, mas 
Carlos Resende não 

está preocupado. «Plan-
tel tem muita qualidade», 
finalizou.
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A Didáxis entrou forte 
no campeonato de ande-
bol do Desporto Escolar 
da CLDE Braga. Nos dois 
primeiro jogos, a equipa 
da Cooperativa de Ensi-
no Didáxis defrontou a 
Escola Secundária de Al-
fena (Valongo), vencendo 
por 24-0 e a Secundária 
Carlos Amarante (Braga) 
tendo vencido por 27-11.

Já no desporto federado, 
as seniores deslocaram-
-se a Santa Cruz do Bis-
po para defrontar o Lusi-
tanos e venceram por 41-
31. Foi um jogo disputado 

a grande velocidade, com 
uma vitória da A2 Didáxis 
por números significati-
vos. Ao intervalo as equi-
pas estavam empatadas a 
18 golos mas na 2.ª parte, 
a Didáxis impôs um ritmo 
muito forte e acabou por 
vencer por 41-31. 

Na equipa de Riba de 
Ave destaque para Diana 
Oliveira, que apontou  20 
golos, e Susana Moreira 
com nove.

Em iniciadas, a Didáxis 
deslocou-se a Fafe para 
defrontar a equipa local 
e venceu por 14-10, após 

Didáxis goleou
no Desporto Escolar

Diana Oliveira em ação

ANDEBOL

terem terminado a 1.ª par-
te a perder por dois golos.  
Andreia Gonçalves marcou  

metade dos golos da equi-
pa. As juvenis venceram 
o AC Caminha por 32-15.

DR
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Mikkel Hansen em acção

A Dinamarca, actual vice-campeã, 

não teve um arranque muito posi-

tivo no Mundial de Andebol que se 

está a realizar no Qatar, mas on-

tem garantiu o apuramento para 

os oitavos-de-fi nal, depois de der-

rotar a Rússia, por 31-28, na 4.ª 

jornada do Grupo D. O resultado 

do encontro disputado em Lusail 

deixou em maus lençóis a selec-

ção derrotada, uma das históricas 

da modalidade e da competição, 

que vai disputar na última ronda 

a derradeira vaga disponível com 

a Argentina e corre o risco de não 

entrar no lote das 16 melhores.

Foi nos últimos 12 minutos da pri-

meira parte que o país que termi-

nou em segundo nas duas edições 

anteriores do Mundial construiu a 

sua vitória, mais fácil do que os nú-

meros fi nais podem indiciar. Após a 

Rússia empatar a oito, a Dinamarca 

fez um parcial de 8-0 até ao interva-

lo e nunca mais liderou por menos 

de três golos, apesar da reacção do 

adversário na etapa complementar.

O central Rasmus Lauge foi o me-

lhor concretizador da Dinamarca e 

do jogo, com nove golos, enquanto 

o lateral esquerdo Mikkel Hansen, 

que somou ainda quatro remates 

certeiros, distribuiu nove assistên-

cias para chegar ao total de 27 em 

apenas quatro jogos.

“Na primeira parte, cometemos 

muitos erros e por isso houve muitos 

contra-ataques da Dinamarca”, dis-

se Sergey Gorbok, lateral-esquerdo 

da Rússia, equipa que acabou por 

desperdiçar os 100% de efi cácia de 

remate de Daniil Shishkarev (8), Ti-

mur Dibirov (5) e Dmitry Kovalev (4).

Na última jornada, amanhã, a 

Dinamarca irá disputar o segun-

Vice-campeã 
Dinamarca nos 
“oitavos”, ex-campeã 
Rússia em perigo

do lugar do grupo com a Polónia, 

que também reservou um posto 

nos oitavos-de-fi nal com o triunfo 

folgado perante a Arábia Saudita 

(32-13). O primeiro, apesar de ain-

da não estar completamente deci-

dido, não fugirá à líder Alemanha. 

A selecção germânica, que só se 

qualifi cou para este Mundial com 

um wildcard, bateu a Argentina 

(28-23), carimbou o apuramento 

e terminará esta fase com um jo-

go com a modesta Arábia Saudita.

Uma das cinco selecções com 

pelo menos três títulos mundiais, 

a Rússia precisa forçosamente de 

ganhar à Argentina para seguir em 

frente. Com mais um ponto do que 

a concorrente, neste momento a 

vantagem pertence à campeã sul-

americana, que com o empate com 

a Dinamarca e a derrota tangencial 

frente à Polónia já provou que deu 

um grande salto e consegue com-

petir com as melhores selecções 

europeias.

No Grupo C, não houve novida-

de em relação aos oitavos-de-fi nal. 

Suécia, França e Egipto já tinham 

garantido a presença nessa fase na 

ronda anterior, pelo que o gran-

de passo em frente pode ter sido 

dado pela República Checa. Com 

11 golos de Filip Jicha e 17 defesas 

de Petr Stochl, 12 delas na primeira 

parte, obteve a imprescindível vi-

tória sobre a Islândia (36-25) e ago-

ra vai estar a torcer pelo Egipto na 

partida da selecção africana com 

a nórdica.

No duelo entre o campeão euro-

peu e o africano, levou a melhor, de 

forma esperada, a França. Apesar de 

ter feito várias poupanças, contro-

lou a Argélia (32-26) e agora vai dis-

cutir o primeiro lugar com a Suécia, 

que o máximo que conseguiu fazer 

frente ao Egipto foi salvar o empate 

(25-25). Franceses e suecos parti-

lham o comando, com sete pontos, 

mais dois do que o Egipto, mas um 

empate benefi ciará os escandina-

vos, devido à diferença de golos.

Andebol
Manuel Assunção

Alemanha e Polónia 
também garantiram 
o apuramento no 
Campeonato do Mundo

RESULTADOS
MUNDIAL DE ANDEBOL
Jornada 4
Grupo C
Suécia-Egipto  25-25
Argélia-França  26-32
Islândia-República Checa  25-36

Grupo D
Alemanha-Argentina  28-23
Polónia-Arábia Saudita  32-13
Rússia-Dinamarca  28-31 Página 17
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A20Igor e Ivan Karacic são orgulho familiar
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no duelo croácia-bósnia NO MUNDIAL
A antiga Jugoslávia desmembrou-se em 1991 mas o andebol daquela região ganhou uma nova
dimensão, ao ponto de apresentar quatro seleções no Mundial do Qatar. E mais curioso ainda é o facto
de se irem defrontar hoje dois irmãos, nascidos em Mostar (Bósnia), por equipas diferentes, como seja
Igor Karacic da Croácia e Ivan da Bósnia Herzegovina, ainda com esperança de se apurar para os
oitavos-de-final na última jornada do Grupo B.
"Nunca pensámos que iríamos jogar uns contra os outros num Mundial. A Bósnia [afastou Portugal do
Qatar] esteve sempre longe destes palcos, pelo que tenho sempre apoiado Igor, depois de ter sido
convidado para jogar pela Croácia. Mas foi o destino, e agora torço pela Bósnia", considerou Ivan
Karacic, que terá o pai e outro irmão nas bancadas a assistir ao encontro:"A família está orgulhosa."
Já Igor está apreensivo:"É por causa da nossa mãe, pois sei que vai sofrer bastante quando um de
nós perder."
Refira-se que no Europeu'08, os irmãos Klimovets, Andrej, que jogou pela Alemanha, e Vladimir
(Bielorrússia) também se defrontaram.
A rivalidade entre Igor e Ivan começou ainda no tempo da formação, quando jogavam em clubes
diferentes.
Agora, vão dividir as paixões em Mostar. "A Croácia terá forte apoio, mas sei que a maioria das
pessoas vão torcer pela Bósnia", finalizou Ivan Karacic.
Nos jogos de ontem, o Egito cometeu a proeza de empatar (25-25) com a Suécia, e aRepública Checa
bateu (36-25) a Islândia.
Pts
J
V
E
D
Golos
 
 
 , 23 janeiro de 201503:58
 
A.R. epa
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23-01-2015 . SÁBADO Por A.R. - Record A antiga Jugoslávia desmembrou-se em 1991 mas o andebol
daquela região ganhou uma nova dimensão, ao ponto de apresentar quatro seleções no Mundial do
Qatar. E mais curioso ainda é o facto de se irem defrontar hoje dois irmãos, nascidos em Mostar
(Bósnia), por equipas diferentes, como seja Igor Karacic da Croácia e Ivan da Bósnia Herzegovina,
ainda com esperança de se apurar para os oitavos-de-final na última jornada do Grupo B."Nunca
pensámos que iríamos jogar uns contra os outros num Mundial. A Bósnia [afastou Portugal do Qatar]
esteve sempre longe destes palcos, pelo que tenho sempre apoiado Igor, depois de ter sido convidado
para jogar pela Croácia. Mas foi o destino, e agora torço pela Bósnia", considerou Ivan Karacic, que
terá o pai e outro irmão nas bancadas a assistir ao encontro:"A família está orgulhosa."Já Igor está
apreensivo:"É por causa da nossa mãe, pois sei que vai sofrer bastante quando um de nós
perder."Refira-se que no Europeu'08, os irmãos Klimovets, Andrej, que jogou pela Alemanha, e
Vladimir (Bielorrússia) também se defrontaram.A rivalidade entre Igor e Ivan começou ainda no
tempo da formação, quando jogavam em clubes diferentes.Agora, vão dividir as paixões em Mostar.
"A Croácia terá forte apoio, mas sei que a maioria das pessoas vão torcer pela Bósnia", finalizou Ivan
Karacic.Nos jogos de ontem, o Egito cometeu a proeza de empatar (25-25) com a Suécia, e
aRepública Checa bateu (36-25) a Islândia.
 
 23-01-2015 . SÁBADO
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A22Portugal, Brasil, Angola A e Angola B participam no Torneio Internacional da Amizade
em Luanda - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
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A Selecção Nacional A Feminina vai estar a participar no Torneio de 25 de Fevereiro a 2 de Março.
 
 Portugal, juntamente com as campeãs do Mundo, Brasil e as anfitriãs Angola A e Angola B, vai estar
em Luanda, onde se vai realizar o Torneio Internacional da Amizade, de 25 de Fevereiro a 2 de Março,
a convite da Federação Angolana de Andebol.
 Recorde-se que o Brasil sagrou-se campeão do mundo em 2013, na Sérvia, ao vencer precisamente a
Sérvia, na final.
 Portugal e Angola voltam, assim, a reencontrar-se, depois dos jogos particulares em Gaia e S. João
da Madeira, em Novembro de 2014.
 A Selecção Nacional A feminina concentra-se em Almada, a 24 de Fevereiro, terça-feira, onde estará
num curto estágio antes da viagem, marcada para 25 de Fevereiro.
 Já em Luanda, Portugal vai disputar o Torneio Internacional da Amizade. O calendário de jogos ainda
não é conhecido e será divulgado logo que possível, mas serão, pelo menos, três jogos a realizar -
com Brasil, Angola A e Angola B.
 Sandra Fernandes já divulgou o lote de convocadas para o estágio e Torneio Internacional da
Amizade. Da lista de convocadas, fazem parte atletas do Madeira Sad (5), Jac-Alcanena (4), Alavarium
Love Tiles (3), Colégio de Gaia (3) e Porriño (1).
 Para além da seleccionadora nacional, da equipa técnica fazem ainda parte o treinador adjunto Artur
Rodrigues, o fisioterapeuta Ângelo Silva e o médico, Dr. Paulo Queiróz. A comitiva nacional será
chefiada pelo Presidente da Federação, Dr. Ulisses Pereira.
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A23Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina: Leça recebe Alpendorada - Atletismo
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Este sábado completa-se a 14ª jornada.
 
 O Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina prossegue no próximo sábado, com os quatro jogos que
vão completar a 14ª jornada da competição.
 O primeiro jogo do dia acontece no Municipal da Maia, com o Maiastars a receber o Jac-Alcanena. A
equipa de Alcanena assume o favoritismo no jogo, mas não se espere um jogo fácil para o Jac-
Alcanena. Para além de jogar em casa, o Maiastars está no 7º lugar da classificação geral e todos os
pontos são importantes para garantir a presença no play-off, pelo que a equipa da casa tudo fará para
chegar à vitória.
 Mais tarde, em Leiria, a Juve Lis, que também precisa de pontuar para conseguir chegar ao play-off,
tem um jogo muito difícil, em casa, com o Alavarium Love Tiles. Favoritismo para a equipa aveirense,
nesta deslocação à Juve Lis.
 O Colégio de Gaia-Toyota também se assume como favorita na viagem a Lisboa, para jogar com o
Passos Manuel, num jogo muito difícil para a equipa lisboeta, que preci sa de todos os pontos para
pensar no play-off.
 Com transmissão em directo n'Andebol|TV, o CA Leça joga em casa com o Alpendorada. Neste jogo,
que se antevê o mais equilibrado da jornada, não há favoritos e há muita ambição nas duas equipas.
O Alpendorada, em 9º lugar, tem 21 pontos e o Leça está logo a seguir, em 10º, com 19 pontos. Só a
vitória interessa às duas equipas, que lutam a cada jogo por um lugar no play-off da prova.
 Recorde-se que, em jogos antecipados desta jornada, o Madeira Sad venceu o Colégio João de Barros
(21-13) e o CS Madeira ganhou à Juv. Mar (27-26).
 14ª jornada - Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina
 15h00, Mun. Maia - Maiastars : Jac-Alcanena
 18h00, Centro Desp. Juve Lis - Juve Lis : Alavarium Love Tiles
 18h30, Esc. Qta Marrocos - NAAL Passos Manuel : Colégio Gaia-Toyota
 19h00, Mun. Leça Palmeira - CA Leça : ARC Alpendorada - Andebol|TV
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Desporto
 
 A 15ª jornada do Nacional da 2ª Divisão, 1ª fase zona Sul, de Seniores masculinos, teve os encontros
Samora Correia 24 - Sportivo de Loures 22 e Alto do Moinho 25 - Benfica"B" 30.
 
 A jornada só termina no dia 22 de fevereiro, com o jogo Marienses-Vitória de Setúbal.
 
 Em termos de classificação, o Boa Hora lidera com 41 pontos, os algarvios ocupam o 13º lugar, com
19.
 
 No sábado, dia 24, o Vela de Tavira recebe o Marienses em jogo a contar para a 16ª jornada, que
tem, ainda, as seguintes partidas, Benavente-Vitória de Setúbal, Sportivo de Loures-Almada, Liceu
Camões-Samora Correia, Boa Hora-Alto do Moinho, Ílhavo-Sismarias e Benfica\"B\"-Torrense.
 
 A contar para o nacional da 1ª divisão, 1ª fase Zona 4, em Juvenis masculinos, realizou-se a 17ª e
penúltima jornada desta fase, com o Vela de Tavira a receber o Torrense e a perder por 33-27,
enquanto que o Lagoa A.C. teve a visita do Mafra, empatando a 28 golos, a jornada fechou com os
encontros Belenenses 30 - Ginásio do Sul 23, Sporting 25 - Benfica\"A\" 29 e Passos Manuel 21 - Alto
do Moinho\"A\" 34.
 
 A prova é liderada pelo Benfica\"A\", com 51 pontos, os lagoenses estão em 4ª com 39, os tavirenses
ocupam o 9º lugar, com 25 pontos.
 
 No próximo dia 24, realiza-se a 18ª e última jornada desta fase, com o Vela de Tavira a visitar o
Mafra, o Lagoa A.C. desloca-se ao recinto do Alto do Moinho\"A\", encerrando a jornada com os
encontros Torrense-Belenenses, Benfica\"A\"-Passos Manuel e Ginásio do Sul-Sporting.
 
 No nacional de Iniciados masculinos, Zona 10, a 5ª jornada teve os jogos Casa da Cultura de Loulé 24
- Vela de Tavira 44 e Costa Doiro 19 - Lagoa A.C. 25, o Vela de Tavira está na liderança, com 14
pontos.
 
 A 6ª e última jornada desta fase, realiza-se no próximo dia 25 e engloba os jogos, Vela de Tavira-
Costa Doiro e Lagoa A.C.-C.C.Loulé.
 
 No nacional de Juvenis femininos, Zona 6, realizou-se a 5ª e penúltima jornada desta fase, com o
jogo Vela de Tavira 24 - Lagoa A.C. 26, tendo folgado o Gil Eanes, as lagoenses lideram com 9 pontos.
 
 A 6ª e última jornada da fase, está marcada para dia 24, com a realização do Lagoa A.C.-Gil Eanes,
ficando de folga o Vela de Tavira.
 
 No escalão de Iniciados, Zona 7, realizou-se a 5ª jornada, com os encontros C.D.C. Albufeira 12 - Gil
Eanes 21 e Lagoa A.C. 16 - Vela de Tavira 13, estando a prova a ser liderada pela equipa lagoense,
com 15 pontos.
 
 A 6ª e última jornada desta fase, está marcada para dia 25, com os encontros Vela de Tavira-C.D.C.
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Albufeira e Gil Eanes-Lagoa A.C.
 
 Começaram os Campeonatos Regionais de Infantis, em masculinos e femininos, com a organização da
Associação de Andebol do Algarve.
 
 Na prova masculina, com a participação de 6 equipas, a 1ª jornada englobou os jogos, Lagoa A.C. 45
- Náutico do Guadiana 19, Vela de Tavira 51 - Costa Doiro 26 e Casa de Cultura de Loulé 15 -
C.D.C.Albufeira 15.
 
 A 2ª jornada tem, no dia 31, o jogo Lagoa A.C.-C.C.Loulé, no dia seguinte jogam, Náutico do
Guadiana-Costa Doiro e C.D.C.Albufeira-Vela de Tavira.
 
 Na prova feminina, com a participação de 5 equipas, de onde se destaca a participação do Cautchú-
APDD, do vizinho concelho alentejano de Odemira, a jornada inaugural teve os jogos, Vela de Tavira
14 - Lagoa A.C. 48 e Cautchú 5 - C.D.C.Albufeira 32, tendo ficado de folga o Gil Eanes.
 
 A 2ª jornada está marcada para dia 1 de fevereiro, com os encontros Gil Eanes-Cautchú e
C.D.C.Albufeira-Vela de Tavira, folgando o Lagoa A.C..
 
 22 de Janeiro de 2015 | 14:10
 
 barlavento
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Game on. Começou, ontem, de
forma oficial, a contagem de-
crescente para o Europeu Uni-
versitário de Andebol 2015, que
terá como palco Braga, cidade
que se quer assumir como capi-
tal do andebol europeu durante
os sete dias de prova, entre os
dias 2 e 9 de Agosto. 

Organizada em parceria en-
tre a Universidade do Minho
(UMinho), Associação Acadé-
mica da Universidade do Minho
(AAUM) e Câmara Municipal
de Braga, a competição vai jun-
tar meio milhar de participantes,
entre atletas, treinadores, diri-
gentes e staff, 24 equipas de 18
países e 80 jogos. 

“Esta é uma região em que o
andebol tem uma tradição muito
forte e, depois de termos organi-
zado, no ano passado, o campeo-
nato mundial universitário de
andebol, em Guimarães, que re-
sultou na conquista do título pe-
la selecção nacional universitá-
ria, temos este ano o europeu,
desta vez em Braga. É uma cida-
de que respira desporto, uma ci-
dade jovem e que irá acolher da
melhor forma o meio milhar de
pessoas que vêm competir”, des-
tacou Carlos Videira, presidente
da AAUM e do comité organiza-
dor, ressalvando a “tradição”
que a UMinho tem na realização
deste tipo de eventos.

“Já realizámos cinco campeo-
natos universitários mundiais,
em dez que aconteceram em
Portugal. Será também o nosso
quinto europeu, depois de volei-
bol, basquetebol e taekwondo”,
lembrou o responsável. 

Carlos Videira recorda que o
desporto foi assumido pela asso-
ciação e universidade “como
uma das principais bandeiras” e
o resultado está à vista: “a UMi-

nho é detentora do primeiro lu-
gar no ranking europeu de des-
porto universitário entre mais de
400 instituições, tendo a particu-
laridade de ser uma universidade
sem curso de desporto. Isto só é
possível graças a uma relação
muito profícua entre a trilogia -
Universidade do Minho, autar-
quias de Braga e Guimarães e
entre todos os clubes”.

Confiante no sucesso do euro-

peu, o presidente da AAUM é
claro quanto às metas desporti-
vas. “Prevemos um grande su-
cesso desportivo. Recorde-se
que a equipa da UMinho já ven-
ceu o europeu três vezes, venceu
as últimas duas edições, em
2013 e 2014, e todos gostaría-
mos de ver a nossa equipa sa-
grar-se mais uma vez campeã
europeia universitária, desta vez
a jogar em casa”, rematou. 

ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

“Campeonatos de excelência”. É
assim que o vice-reitor da Uni-
versidade do Minho, José Men-
des, classifica o Europeu Uni-
versitário de Andebol 2915, que
vai decorrer na cidade de Braga,
no mês de Agosto. 

“Excelência na organização,
pelo currículo da UMinho e
AAUM nos grandes eventos eu-
ropeus e mundiais. Também ex-
celência desportiva dos resulta-
dos, no caso concreto do ande-
bol universitário, já que a UMi-
nho é campeã mundial em título.

É também a excelência da coo-
peração institucional, porque o
veículo da organização é a asso-
ciação académica, mas há gran-
de articulação dentro da univer-
sidade e cooperação da câmara
municipal que tem estado sem-
pre connosco”, sublinhou José
Mendes, na cerimónia de apre-
sentação do evento, que decor-
reu no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. 

Elogiando a qualidade do an-
debol bracarense, o vice-reitor
destaca a “excepcionalidade do
clube mais representativo local,
o ABC” e a presença de atletas
do clube nas equipas universitá-

rias, factor que “tem permitido
estes sucessos nacionais e inter-
nacionais”. 

“É um caso excepcional”, fri-
sou José Mendes, lembrando
que as “características de um
grande atleta” estão “associadas
às características de um grande
estudante”. 

Quanto aos resultados despor-
tivos, o vice-reitor está confiante
no desempenho dos atletas bra-
carenses e é peremptório: “acre-
dito que será um êxito o europeu
e que, do ponto de vista despor-
tivo,vão deixar o pêlo no campo.
Esperamos que possam deixar
ficar o caneco em Braga”.

A capital do andebol universitário
EUROPEU UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL 2015 vai decorrer, em Braga, entre os dias 2 e 9 de Agosto. Competição foi, ontem,
apresentada nos Paços do Concelho. Organização envolve meio milhar de pessoas e juntará 24 equipas, de 16 países e 80 jogos.

CMB

Apresentação contou com Pedro Sanches (FADU) Carlos Videira (presidente AAUM), Ricardo Rio (autarca), José Mendes (vice-reitor), Carlos Silva (SASUM), e Sameiro Araújo (vereadora)

NUNO GONÇALVES/UM

José Mendes, vice-reitor da UMinho, elogia a excelência da competição

Europeu Universitário de Andebol 2015

José Mendes, vice-reitor da UMinho

“Campeonatos de excelência” 

Europeu universitário vai
decorrer, em Braga, entre
os dias 2 e 9 de Agosto. 

São 500 participantes, 
80 jogos e 24 equipas
provenientes de 16 países. 

+ destaque
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Depois de Guimarães ter recedi-
do a 22.ª edição do Campeonato
mundial Universitário de Ande-
bol 2014, é a vez de Braga rece-
ber o Europeu Universitário,
num evento que permite uma
afirmação, cada vez maior, da
cidade bracarense no panaroma
nacional. 

“Braga é a capital do andebol,
mas nós queremos ser a capital
do desporto a nível nacional.
Queremos ser, não só um espaço
com infra-estruturas desportivas
diversificadas e qualificadas pa-
ra todas as formas de práticas
desportivas, mas também aco-
lher eventos de natural projec-
ção nacional e internacional nas
mais diversas modalidades, seja
nos desportos motorizados, co-
lectivos, nas provas de estrada,
atletismo, entre outros. Braga
tem cada vez mais condições, e
terá no futuro com os investi-
mentos que estão planeados,
competições cada vez mais am-
biciosas”, revelou o autarca Ri-
cardo Rio.

O edil lembra que a cidade,
“graças à presença da Universi-
dade do Minho é um marco na-
cional e internacional do despor-
to universitário”, sendo, por
isso, “com muito orgulho que te-

mos assistido ao desempenho in-
ternacional da universidade e
aos vários títulos conquistados”.

“Naturalmente apoiamos esta
iniciativa, porque é uma forma
de projectar a imagem de uma
Braga que sabe receber, que gos-
ta de desporto, pratica desporto e

vai viver momentos interessan-
tes nos vários dias da prova”, su-
blinhou o presidente da câmara,
confiante no sucesso do evento.

“Estou certo que vai ser um ex-
celente momento da projecção
da marca Braga, de exaltação do
desporto da nossa cidade, da

promoção do andebol, uma mo-
dalidade que está viva e reco-
menda-se. Temos o ABC ao me-
lhor nível, o sector feminino a
surgir e temos a possibilidade de
ter, na próxima época, duas
equipas da cidade na I Divisão
Nacional de andebol, um desejo

que todos acalentamos todos”,
frisou. Quanto a metas, o autarca
está optimista. “Não esperamos
menos do que foi conseguido até
aqui, é uma grande responsabili-
dade. Que seja um grande mo-
mento de afirmação de Braga e
da Universidade do Minho”.

ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

Olhos postos na renovação do tí-
tulo europeu. É esta a grande
ambição da equipa da Universi-
dade do Minho para o Europeu
Universitário de Andebol 2015,
que terá lugar em Braga, no mês
de Agosto. 

“É o trabalho do reconheci-
mento dos últimos anos. A UMi-
nho é campeã europeia em títu-
lo, alcançado no ano passado em
Roterdão, na Holanda. Fomos
três vezes vice-campeões e ficá-
mos no terceiro lugar uma vez.
Revalidar o título é algo que
queremos. A jogar em casa, va-
mos lutar para voltar a vencer e
esperamos a renovação do títu-

lo”, revelou Carlos Silva, admi-
nistrador dos Serviços de Acção
Social da UMinho.

“Este campeonato mobilizará
grande parte dos agentes despor-
tivos da região e do país, são 24
equipas de 16 países e queremos
melhorar os índices de participa-
ção dos últimos campeonatos.
As expectativas são sempre mui-
to altas, até porque, as últimas
organizações têm sido muito
bem classificadas”, referiu o res-
ponsável, acrescentando que a
“cidade sabe receber bem estes
eventos”. “Aliás Braga é consi-
derada a capital do andebol na-
cional. O público está habituado
e irá acompanhar os 80 jogos
nos pavilhões da UMinho, Lama-
çães, André Soares e Sá Leite”. 

“Enorme projecção da marca Braga”
RICARDO RIO quer ver Braga como a capital do desporto a nível nacional. Presidente da câmara municipal elogia a organização do
Europeu Universitário, em Agosto, evento que permitirá projectar não só a cidade, mas também a qualidade do andebol bracarense.

NUNO GONÇALVES/UM

Autarca Ricardo Rio deu o primeiro clique na página oficial do evento 

NUNO GONÇALVES/UM
Carlos Silva, dos SASUM, e a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo

Carlos Silva, administrador dos Serviços de Acção Social da UMinho

“Esperamos a renovação do título”

Europeu Universitário de Andebol 2015

A seis meses do
campeonato europeu
universitário, foi dado o
pontapé de saída na
promoção do evento, que
vai decorrer na cidade de
Braga, de 2 a 9 de Agosto. 

A apresentação oficial da
prova - que decorreu nos
Paços do Concelho -
serviu, igualmente, para o
arranque oficial e
inauguração do site do
evento. 

Ricardo Rio deu o primeiro
clique na página que pode
ser consultada em: 
www.euchandball2015.
uminho.pt.

+ site

“A AAUM e a UMinho têm
sido parceiros activos da
Federaçãp Académica de
Desporto Universitário,
numa vasta experiência na
organização de europeus,
mundiais e nacionais
universitários. Esta parceria
tem sido muito positiva e
tem demonstrado
qualidade a nível europeu e
mundial, porque temos sido
reconhecidos internacional-
mente à custa destas
excelentes organizações. 
O andebol tem sido uma
grande aposta da FADU e as
equipas que têm
participado nos europeus
têm dado uma excelente
resposta. Esperamos um
grande êxito neste europeu.”

Pedro Sanches (vice-presidente FADU)  Página 27
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ENTRE OS DIAS 2 E 9 
DE AGOSTO
Braga 

transforma-se
na capital 

do andebol
universitário

Págs. 26 e 27 
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Com uma exibição ambiciosa, a
roçar a perfeição na visita à ci-
dade invicta, o ABC/UMinho
impôs, ontem, a primeira derrota
na temporada ao FC Porto, em
pleno Dragão Caixa, com um
triunfo por 30-25, em jogo que
encerrou a 16.ª jornada do cam-
peonato nacional de andebol.
Bracarenses repetiram o feito al-
cançado na época passada, onde
também surpreenderam os por-
tistas, na sua casa, na segunda
fase da competição.

Depois de uma primeira parte
equilibrada, onde o FC Porto
chegou ao intervalo a vencer por
17-15, a formação de Carlos Re-
sende elevou os níveis no segun-
do tempo, passando para a frente
do marcador aos 39 minutos
(20-21), e depois nunca mais
deixou o comando chegando a
ter seis golos de vantagem
(21-27) que conseguiu gerir até
ao fim. 

Vitória do ABC foi assente
num grande desempenho do co-
lectivo de Carlos Resende, mui-

to concentrados e agressivos a
defender, mas individualmente
destacaram-se também algumas
unidades. Na baliza, o guarda-
redes Humberto Gomes com vá-
rias defesas de alto gabarito (in-
clusive  livres de sete metros),

foi um dos esteios da equipa bra-
carense que ajudou a bloquear e
a enervar a formação do Porto. 

Depois no ataque, funcionou
também em pleno as transições
ofensivas, com os jogadores do
ABC/UMinho a mostrar ter a li-

ção bem estudada, na forma co-
mo anularam precisamente um
dos pontos fortes da equipa azul
e branca. Pedro Seabra apontou
sete golos, Nuno Grilo seis, e
David Tavares e Hugo Rocha
cinco cada um, foram os braca-

renses mais finalizadores nesta
partida do ABC.

Destaque ainda para uma boa
exibição do internacional ango-
lano Gabriel Teca, que apontou
dois golos, e mostra ser um bom
reforço para o ABC/UMinho.

ABC/UMinho agiganta-se no Dragão
GRANDE VITÓRIA. O ABC/UMinho surpreendeu, ontem, o FC Porto, por 30-25, na 16.ª jornada do Campeonato Nacional de An-
debol 1. Com uma segunda parte praticamente perfeita, a equipa de Carlos Resende aplicou a primeira derrota aos portistas.

DR

Equipa ABC/UMinho quebrou, ontem, em pleno Dragão Caixa a invencibilidade do FC Porto no campeonato nacional de andebol

FC PORTO, 25
Alfredo Quintana (GR), F. Silva, Gilberto
Duarte (11), L. Semedo, Yoel Morales (1),
Ferraz, Miguel Martins (2), David Sousa,
Salina (2), N. Gonçalves, R. Moreira (3),
Alexis Borges (1), Hugo Santos (1), N.
Roque (2), Wesley (1) e Schubert (1).
Treinador: Ljubomir Obradovic.

ABC/UMINHO, 30
Humberto Gomes (GR), Fábio Antunes (2),
Hugo Rocha (5), Pedro Marques (7), Diogo
Branquinho, Emanuel Ribeiro (GR), David
Tavares (5), Ricardo Pesqueira (1), João
Gonçalves, C. Martins, Nuno Grilo (6),
Nuno Rebelo (1), Bruno Dias (GR), João
Pinto (1) e Gabriel Teca (2).
Treinador: Carlos Resende.

Pavilhão Dragão Caixa
Árbitros: Eurico Sousa e António Brousse
Ao intervalo: 15-15

ANDEBOL 1
JORNADA 16

TOTAL CASA FORA

J V E D M S V E D M S V E D M S

1. Porto 46 16 15 0 1 491 374 7 0 1 258 189 8 0 0 233 185
2. ABC/UMinho 43 16 13 1 2 510 408 6 0 2 270 222 7 1 0 240 186
3. Sporting 42 16 12 2 2 506 413 6 0 2 242 211 6 2 0 264 202
4. Benfica 41 16 12 1 3 495 402 6 1 1 257 204 6 0 2 238 198
5. Madeira SAD 32 16 6 4 6 402 423 3 1 4 193 220 3 2 3 209 203
6. Ag. Santas 32 16 7 2 7 434 398 5 1 2 229 194 2 1 5 205 204
7. Sp. Horta 32 17 7 1 9 444 469 4 1 3 222 212 2 0 6 222 257
8. Passos Manuel 30 17 6 1 10 467 489 4 0 4 221 231 3 0 5 246 258
9. Belenenses 27 16 5 1 10 397 455 3 0 5 202 231 2 1 5 195 224

10. ISMAI 26 16 4 2 10 400 453 3 2 3 197 214 1 0 7 203 239
11. G. St. Tirso 20 16 2 0 14 384 532 2 0 6 192 257 0 0 8 192 275
12. Xico Andebol 17 16 0 1 15 391 505 0 1 7 200 253 0 0 8 191 252

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

G. St. Tirso, 28; Passos Manuel, 35

Madeira SAD, 25; ISMAI, 23

Porto, 25; ABC/UMinho, 30

Sporting, 35; Sp. Horta, 29

Benfica, 34; Belenenses, 26

Xico Andebol, 21; Ag. Santas, 35

Madeira SAD - G. St. Tirso
Belenenses - Passos Manuel
Sp. Horta - Benfica
ABC/UMinho - Xico Andebol
ISMAI - Porto
Ag. Santas - Sporting DR

ABC/UMinho com esta vitória segue no segundo lugar do campeonato nesta 1.ª Fase
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ANDEBOL
ABC/UMinho
derrotou FC Porto
Pág. 25
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ABC venceu no Porto
16.ª JORNADA DO NACIONAL DE ANDEBOL

O ABC/UMinho redi-
miu-se, ontem, da derrota 
sofrida no pavilhão Flávio 
Sá Leite frente aos dra-
gões, ao vencer no pavi-
lhão do FC Porto por 30-
-25, em encontro da 16.ª 
jornada do campeonato 
de andebol.

O conjunto de Carlos Re-
sende, que ao intervalo já 
vencia por 17-14, fez uma 
“grande” segunda parte, na 
qual apenas sofreu mais 

nove golos e marcou 16.
Com este triunfo a equi-

pa  bracarense reentra na 
luta pelo primeiro lugar, 
uma vez que se isolou 
na segunda posição, com 
apenas menos três pontos 
que o FC Porto, que con-
tinua no comando, e mais 
um que o Sporting, que é 
terceiro.

Pedro Seabra, com sete 
golos, foi o melhor marca-
dor da equipa, seguido de 

Nuno Grilo, com seis, en-
quanto no FC Porto o arti-
lheiro de serviço foi Gilber-
to Duarte, com onze golos.

As equipas alinharam e 
marcaram:

FC Porto: Alfredo Quin-
tana e David Sousa; Fran-
cisco Silva, Gilberto Duar-
te (11), Leandro Semedo, 
Morales (1), João Ferraz, 
Miguel Martins (2), Dayma-
ro Salina (2), Nuno Gonçal-
ves, Ricardo Moreira (3), 

Alexis Borges (1), Nuno 
Roque (2), Wesley Freitas 
(1) e Schubert (1).

ABC: Humberto Gomes e 
Bruno Dias; Fábio Vidrago 
(2), Hugo Rocha (5), Pedro 
Seabra (7), Diogo Bran-
quinho, Emanuel Ribei-
ro, David Tavares (5), Ri-
cardo Pesqueira (1), João 
Gonçalves, Carlos Martins, 
Nuno Grilo (6), Nuno Re-
belo (1), João Pinto (1) e 
Gabriel Teca (2).

Página 31



A32

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 30,80 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 57595108 22-01-2015

Europeu de andebol universitário 
vai trazer 500 pessoas a Braga

Mesa que apresentou ontem a competição no salão nobre da Câmara Municipal de Braga

O presidente do Comité Organizador, 
Carlos Videira, destacou a forte implan-
tação que o andebol tem na região para 
sustentar o seu otimismo em relação ao 
sucesso deste evento. «À muito tempo 
que AAUM e a UM assumiram o des-
porto universitário como uma das suas 
principais bandeiras e o resultado está à 
vista: a UM ainda é detentora do primeiro 
lugar do ranking da Associação Europeia 

de Desporto Universitário, entre mais de 
400 instituições de 38 países da Europa, 
tendo como particularidade o facto de a 
UM nem sequer ter o curso de Desporto.

Acresce o facto de esta ser uma região 
em que o andebol tem uma expressão 
muito forte. Esta cidade  respira desporto 
e que vai acolher da melhor forma o meio 
milhar de pessoas que vêm competir», 
disse.

«Andebol tem tradição»

PEDRO SANCHES, VICE-PRESIDENTE DA FADU
«AAUM tem vasta experiência 
na organização»

Para o vice-presidente da Federação Académica do 
Desporto Universitátio (FADU), Pedro Sanches, a AAUM 
tem sido parceira ativa da FADU. «Tem uma vasta 
experiência em organização de europeus e mundiais 
universitários e esta parceria entre a Universidade e 
AAUM tem sido muito positiva e mostrado qualidade 
a nível europeu internacional».

CARLOS SILVA, ADMINISTRADOR DOS SASUM
«Expectativas elevadas»

O administrador dos SASUM, Carlos Silva, considerou 
que «as expectativas são sempre elevadas» para a 
organização deste evento, «tendo em conta as últimas 
organizações que têm sido muito bem classificadas em 
termos técnicos e também nas vertentes de logística e 
tecnocológica, como são os exemplos as transmissões 
em streaming dos jogos». «Braga é capital do andebol 
e o público está habituado».

LUÍS FILIPE SILVA

A cidade de Braga vai re-
ceber o Campeonato Eu-
ropeu de Andebol Univer-
sitário entre os dias 2 e 9 
de agosto. A competição, 
uma organização atribuída 
pela Associação Europeia 
do Desporto Universitário 
(EUSA) à Federação Aca-
démica do Desporto Uni-
versitário (FADU), em par-
ceria com a Universidade 
do Minho (UMinho) e com 
a sua Associação Acadé-
mica (AAUM), que conta 
com a estreita colabora-
ção do Município de Bra-
ga, vai trazer à cidade 500 
pessoas, entre voluntários 
da organização e atletas 
oriundos 16 países e 24 
equipas.

Ao todo, serão realiza-
dos 80 jogos distribuídos 
pelo Pavilhão da UM, em 
Gualtar, pavilhões das es-
colas de Lamaçães e An-
dré Soares e o pavilhão 
Flávio Sá Leite.

Ricardo Rio: 
«Excelente momento 
de projeção
da marca Braga»

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Braga, 
Ricardo Rio, a realização 
deste evento é «um exce-
lente momento de proje-
ção da marca Braga».

O autarca lembrou a tra-
dição que Braga tem no an-
debol, onde é considera-
da a «capital do andebol».

«Braga tem condições 
para acolher competições 

cada vez mais ambiciosas 
e queremos não ser ape-
nas a capital andebol mas 
sim a capital do Desporto 
a nível nacional».

Ricardo Rio considerou 
ainda ser «um grande or-
gulho para Braga» ostentar 
grande prestígio no pano-
rama do desporto univer-
sitário, graças à presença 
da Universidade do Minho 
na cidade.

José Mendes: 
«Competição
de excelência»

Para o vice-reitor da Uni-
versidade do Minho, José 
Mendes, esta competição 
será «de excelência e um 
desafio para a Academia 
Minhota tendo em vista a 
sua organização e desta-

AVELINO LIMA

EVENTO VAI DECORRER EM AGOSTO 

cou a capacidade dos atle-
tas em conciliar a «ativida-
de desportiva de alto ren-
dimento com a prestação 
académica».
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Braga recebe
em agosto
europeu de andebol 
universitário
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Reforço do HAC Handball é figura de destaque da selecção portuguesa

RICARDO GRAÇA

Capitã da equipa de Meirinhas ruma ao HAC Handball

Maria Pereira deixa João de Barros
e aventura-se no campeonato francês
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Muitas lágrimas têm rolado nas fa-
ces das jogadoras do Colégio João de
Barros nestes últimos dias.  Basica-
mente desde que a capitã, melhor jo-
gadora, líder de balneário e foco aglu-
tinador partiu.  Ainda não passou
uma semana e as saudades já aper-
tam. No fim-de-semana passado, a
equipa já não contou com o contributo
de Maria Pereira e o resultado fez-se
sentir. O João de Barros perdeu com
o Madeira SAD por 13-21 e perdeu tam-
bém a liderança da 1.ª Divisão de an-
debol feminino. Apesar da tristeza
pela partida da atleta, no fundo, as co-
legas estão acima de tudo muito or-
gulhosas. É que não é todos os dias
que se vê partir uma amiga para agar-
rar uma carreira profissional.

Em 2008, em entrevista ao JORNAL
DE LEIRIA, o seu treinador, Paulo Fé-
lix, não teve dúvidas em afirmar que
Maria Pereira era, com 17 anos, uma
jogadora “completa” e que podia
“chegar longe”. “Deverá brevemente
atingir a selecção A e terá, com certe-
za, hipóteses de jogar no estrangeiro”,
vaticinava então.  Bateu tudo certo.
Maria Pereira seguiu os passos dos
pais, emigrantes na Suíça, e partiu no
final da semana passada para França.
Mais concretamente para Le Havre, na
Normandia. 

A primeira linha vai alinhar no
HAC Handball, clube francês que
ocupa o quinto lugar da principal
competição gaulesa, mas que é de-
tentor de um palmarés de respeito.
Venceu a competição europeia Chal-
lenge Cup em 2012 e a Taça de França
em 2006 e 2007. No campeonato
francês, o melhor resultado obtido
pelo HAC Handball foram os segun-
dos lugares em 2006, 2007, 2008,
2009 e 2010. Na temporada passada
não foi além do terceiro lugar. “Con-
tactaram-me há cerca de um mês. A

equipa precisava de laterais e alguém
viu-me a jogar pela selecção nacional.
Decidiram convidar-me”, revelou
Maria Pereira, já em território gaulês. 

Curiosamente, Colégio João de
Barros e HAC Handball encontra-
ram-se nas competições europeias em
2010/11, tendo as francesas vencido as
duas partidas a contar para a Challenge
Cup, por 24-21 e 29-19, o que dá para
imaginar a diferença que existe entre
as duas realidades. “Não tem nada
que ver, é uma competição muito
mais competitiva e profissional do
que o campeonato português”, sa-
lientou a atleta. No HAC Handball jo-

gam seis estrangeiras, entre elas a por-
tuguesa Ana Miriam de Sousa.

Aos 23 anos, a jogadora, que co-
meçou no Batalha Andebol Clube e in-
discutível da selecção portuguesa,
cumpre o “sonho de conhecer outro
campeonato e outro nível de ande-
bol”. Partiu com um contrato até ao
final da época e se a papelada chegar
a tempo, poderá estrear-se já amanhã,
sexta-feira. A fisioterapeuta de Cal-
varia, Porto de Mós, vai, de momen-
to, deixar essa carreira em stand by.
“Custou deixar os amigos, a equipa,
o namorado, a irmã e o resto da fa-
mília. Tenho os pais fora e a minha

vida resumia-se muito a trabalho e an-
debol, pelo menos durante a semana.
Era muito stressante sair do trabalho e
ir a correr treinar, e depois chegar ao
treino e nem ter muita vontade porque
já tinha em cima oito horas duras de
trabalho.”

Pena tem Paulo Félix, o treinador do
Colégio João de Barros, que assim vê
a candidatura ao título perder força.
“Era a nossa capitã e uma atleta mui-
to influente quer no processo defen-
sivo quer no ofensivo. Mas já não está
e agora temos o desafio de continuar-
mos competitivos e conseguir os me-
lhores resultados possíveis.” 

2
Maria Pereira é a segunda
andebolista da região a seguir
carreira internacional. Telma
Amado representa o islandês
Íbróttabandalag Vestmannaeyja.

O número
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Andebol Juve Lis
perde no Alentejo 
e sai da Taça

Apesar de militar na 3.ª Divisão, a
equipa sénior masculina da
Juventude do Lis era já a única
representante de Leiria nos 16 avos-
de-final da Taça de Portugal de
andebol. No sábado, a equipa de
André Afra deslocou-se a Beja para
defrontar outra equipa do terceiro
escalão, o Zona Azul. No final dos
60 minutos registava-se um empate
a 21 bolas. Num prolongamento
com muita confusão, a equipa da
casa acabaria por vencer por 26-23.
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A36FC Porto sofre primeira derrota frente ao ABC no Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-01-2015

Meio: Porto Canal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b44ae6d8

 
O FC Porto sofreu esta quarta-feira a primeira derrota da época em competições nacionais, ao perder
em casa frente ao ABC, por 30-25, em jogo em atraso da 16.ª jornada do Andebol 1. Os
hexacampeões, que contavam por vitórias os 15 encontros já disputados na competição, mantêm no
entanto o primeiro lugar, com 46 pontos, mais três do que o ABC, que é segundo. Os Dragões devem
o resultado negativo a uma segunda parte desinspirada, com muitas falhas técnicas. FICHA DE JOGO
FC PORTO-ABC, 25-30 Andebol 1, 16.ª jornada 21 de Janeiro de 2015 Dragão Caixa, no Porto
Assistência: 705 espectadores Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador FC PORTO: Alfredo Quintana
(g.r.); Gilberto Duarte (11), João Ferraz, Daymaro Salina (2), Ricardo Moreira (3), Nuno Roque (2) e
Mick Schubert (1) Jogaram ainda: Babo, Leandro Semedo, Alexis Borges (1), Yoel Cuni Morales (1),
Nuno Gonçalves, Hugo Santos (1), Miguel Martins (2) e Wesley Freitas (1) Treinador: Ljubomir
Obradovic ABC: Humberto Gomes (g.r.), Fábio Vidrago (2), Pedro Seabra (7), David Tavares (5),
Ricardo Pesqueira (1), Nuno Grilo (6) e João Paulo Pinto (1) Jogaram ainda: Carlos Martins, Hugo
Rocha (5), Diogo Branquinho, Nuno Rebelo (1) e Gabriel Teca (2) Treinador: Carlos Resende Ao
intervalo: 17-15 Disciplina: expulsão a Ricardo Pesqueira (56m) e Nuno Grilo (60m)
 
 22-01-2015 16:49 |Porto Canal com FCPorto.pt
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A37Vice-campeã Dinamarca nos "oitavos", ex-campeã Rússia em perigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63eedbbd

 
Andebol Outras Modalidades A Dinamarca, actual vice-campeã, não teve um arranque muito positivo
no Mundial de Andebol que se está a realizar no Qatar, mas nesta quinta-feira garantiu o apuramento
para os oitavos-de-final, depois de derrotar a Rússia, por 31-28, na 4.ª jornada do Grupo D. O
resultado do encontro disputado em Lusail deixou em maus lençóis a selecção derrotada, uma das
históricas da modalidade e da competição, que vai disputar na última ronda a derradeira vaga
disponível com a Argentina e corre perigo de não entrar no lote das 16 melhores. Foi nos últimos 12
minutos da primeira parte que o país que terminou em segundo nas duas edições anteriores do
Mundial construiu a sua vitória, mais fácil do que os números finais podem indiciar. Após a Rússia
empatar a oito, a Dinamarca fez um parcial de 8-0 até ao intervalo e nunca mais liderou por menos de
três golos, apesar da reacção do adversário na etapa complementar. O central Rasmus Lauge foi o
melhor concretizador da Dinamarca e do jogo, com nove golos, enquanto o lateral-esquerdo Mikkel
Hansen, que somou ainda quatro remates certeiros, distribuiu nove assistências para chegar ao total
de 27 em apenas quatro jogos. "Na primeira parte, fizemos muitos erros e por isso houve muitos
contra-ataques da Dinamarca", disse Sergey Gorbok, lateral-esquerdo da Rússia, equipa que acabou
por desperdiçar o 100% de eficácia de remate de Daniil Shishkarev (8), Timur Dibirov (5) e Dmitry
Kovalev (4). Na última jornada, no sábado, a Dinamarca irá disputar o segundo lugar do grupo com a
Polónia, que também reservou um posto nos oitavos-de-final com o triunfo folgado perante a Arábia
Saudita (32-13). O primeiro, apesar de ainda não estar completamente decidido, não fugirá à líder
Alemanha. A selecção germânica, que só se qualificou para este Mundial com um wildcard, bateu a
Argentina (28-23), carimbou o apuramento e terminará esta fase com um jogo com a modesta Arábia
Saudita. Uma das cinco selecções com pelo menos três títulos mundiais, a Rússia precisa
absolutamente de ganhar à Argentina para seguir em frente. Com mais um ponto do que a
concorrente, neste momento a vantagem pertence à campeã sul-americana, que com o empate com a
Dinamarca e a derrota tangencial com a Polónia já provou que deu um grande salto e consegue
competir com as melhores selecções europeias. No Grupo C, não houve novidade em relação aos
oitavos-de-final. Suécia, França e Egipto já tinham garantido a presença nessa fase na ronda anterior,
pelo que o grande passo em frente pode ter sido dado pela República Checa. Com 11 golos de Filip
Jicha e 17 defesas de Petr Stochl, 12 delas na 1.ª parte, obteve a imprescindível vitória sobre a
Islândia (36-25) e agora vai estar a torcer pelo Egipto na partida da selecção africana com a nórdica.
No duelo entre o campeão europeu e o africano, levou a melhor, de forma esperada, a França. Apesar
de ter feito várias poupanças, controlou a Argélia (32-26), e agora vai discutir o primeiro lugar com a
Suécia, que o máximo que conseguiu fazer frente ao Egipto foi salvar o empate (25-25). Franceses e
suecos partilham o comando, com sete pontos, mais dois do que o Egipto, mas um empate beneficiará
os escandinavos, devido à diferença de golos.
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A41ABC vence FC Porto no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-01-2015

Meio:
RUM - Rádio Universitária do

Minho Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=253b8641

 
2015-01-22
 
 O Liberty Seguros ABC/Uminho conseguiu atingir o objectivo traçado para o jogo de ontem com o FC
Porto. A equipa de andebol bracarense impôs a primeira derrota do campeonato aos azuis e brancos.
30-25 foi o resultado final.
 
 Um resultado importante para o ABC que está agora no segundo lugar da tabela classificativa e a
apenas três pontos do FC Porto que segue na frente.
 
 No jogo desta quarta-feira, a contar para a 16ª jornada do campeonato nacional de Andebol, o ABC
de Braga somou a nona vitória consecutiva no campeonato.
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Andebol //  17 vitórias nos 17 jogos realizados

Feirense segue imbatível em juvenis
Quando falta, apenas, uma jor-
nada para terminar a 1ª fase do 
Campeonato Nacional da 1ª Divi-
são de juvenis, o Feirense segue 
na liderança da zona três, só com 
vitórias nos 17 jogos já disputados. 
A par do Feirense apenas a for-
mação do Benfica só sabe vencer 
nesta fase da prova.
Com a passagem à próxima fase 
já assegurada o Feirense cumpriu, 
durante a semana, um jogo em 
atraso, vencendo categoricamen-
te no sempre difícil recinto do S. 
Bernardo (38-26), que assim dei-
xou fugir todas as esperanças de 
apuramento. No sábado passado, 
17 de Janeiro, os azuis foram até 
Aveiro defrontar a formação do 
Alavarium, 2º classificado nesta 
fase, vencendo por uns esclare-
cedores 41-31, que não deixam 
margem para dúvidas da superio-

ridade do Feirense.
Na próxima e última jornada desta 
1ª fase o Feirense recebe o Samo-

ra Correia, no Pavilhão Municipal 
da Lavandeira, em Santa Maria 
da Feira.
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Falta apenas uma jornada 
para terminar a 1ª fase do 
Campeonato Nacional 1ª Di-
visão de Juvenis e o Feirense 
“A” segue na liderança da 
zona 3 só com vitórias nos 17 
jogos já disputados. A par do 
Feirense apenas a formação 
do SL Benfica só sabe vencer 

Andebol q Campeonato nacional 1ª divisão (Zona 3)

Juvenis do Feirense 
contam por vitórias 
os 17 jogos disputados

nesta fase da provas.
Com a passagem à próxi-

ma fase já assegurada o CD 
Feirense cumpriu durante a 
semana um jogo em atraso, 
vencendo categoricamente 
no sempre difícil recinto do 
S. Bernardo que assim dei-
xou fugir todas as esperan-

ças de apuramento. Neste 
sábado os azuis foram até 
Aveiro defrontar a formação 
do Alavarium, 2º classifi-
cado nesta fase, vencendo 
por um parcial favorável 
de 10 golos, que não deixa 
margem para dúvidas da 
superioridade do Feirense.
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O Colégio de Gaia/

Toyota desloca-se hoje,

às 18h, ao reduto do Jac

-Alcanena, em jogo da

13ª jornada do cam-

peonato.

Recorde-se que a for-

mação gaiense foi elimi-

nada da Taça de

Portugal, no passado

sábado, pelo Colégio

João de Barros (21-26).

COLÉGIO DE
GAIA VISITA
JAC-ALCANENA

ANDEBOL
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Andebol e teatro no Agrupamento

de Vouzela e Campia
O Agrupamento de Escolas de Vouzela e 

Campia promove, de 19 a 23 de Janeiro, o Projecto 
Andebol 4 kids – Festand. No dia 20, será a vez do 
teatro, com «Nem muito simples, nem demasiado 
complicado (In)dependências».
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