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VIII Torneio Internacional Colgaia Top Natal - Andebol Feminino
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Publicado em sábado, 19 de outubro de 2013
O torneio será organizado pelo Colégio de Gaia e decorrerá em Vila Nova de Gaia de 20 a 22 de
Dezembro de 2013 com o apoio do Colégio de Gaia, da Federação de Andebol de Portugal e da
Associação de Andebol do Porto. Todos os jogos vão realizar-se no Pavilhão A do Colégio de Gaia.
O torneio será disputado numa série única todos contra todos e participam três clubes - Porriño, Col.
João de Barros e Col. Gaia e a Selecção Nacional de Sub21 Femininas.
Calendário de Jogos - VIII Torneio Internacional Colgaia Top Natal
1ª jornada - sexta-feira, 20.12.13
20:15 - COLÉGIO GAIA : C. JOàO BARROS
22:00 - SEL. NAC. SUB21 : PORRIÑO
2ª jornada - sábado, 21.12.13
16:00 - C. JOàO BARROS : PORRIÑO
18:00 - COLÉGIO GAIA : SEL. NAC. SUB 21
3ª jornada - domingo, 22.12.13
9:30 - C. JOàO BARROS : SEL. NAC. SUB 21
11:30 - COLÉGIO GAIA : PORRIÑO
O Torneio termina pelas 13h00, com a cerimónia de entrega de troféus com individualidades.
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Ela é a alma, a inspiração maior do Petro de Luanda. A capitã que liderou a equipa na conquista da
19.ª Taça Africana de Clubes, em Marraquexe (Marrocos). A internacional angolana admitiu que
derrotar o 1.º de Agosto tornou a vitória mais especial e recusa sair de Angola. No coração só um
clube: o Petro de Luanda.
Depois da derrota com o 1.º de Agosto no nacional, como foi vencer o mesmo adversário na final do
campeonato africano de clubes?
-Foi maravilhoso ter ganho a Taça, porque o Petro de Luanda vinha dessa derrota. Estávamos mesmo
a precisar vencer o rival. Dedicamo-nos bastante para conseguir este feito. Foi muito difícil e muito
bom para nós.
- Em algum momento duvidaram da vitória e de alcançarem o 19.º título consecutivo?
- Nunca nos passou outro pensamento que não fosse o de vencer. Estávamos determinadas em evitar
nova derrota com o 1.º de Agosto. Éramos o foco principal de todas adversárias.
- 19 títulos consecutivos. Vencer em África tornou-se rotina?
-Não é rotina. Cada título tem um sabor diferente. Este foi mais especial, porque o clube atravessava
um momento menos bom. Contra o 1.º de Agosto, o título foi mais saboroso. Era necessário mostrar
ao País e a África que o Petro ainda está de pé. E logo com três equipas angolanas a lutarem pelo
título. Foi muito bom para o País encher o pódio.
- Já pensou jogar fora de Angola, como aconteceu com a sua irmã, Marcelina Kiala?
-Não penso jogar fora. Já recebi muitos convites de clubes estrangeiros, mas não estou disposta a sair
do País. O meu sonho sempre foi jogar em Angola e não tenho razões para deixar o País.
- Já recebeu algum convite do 1.º de Agosto?
-Já, mas o meu coração pertence ao Petro. Por isso não avançou o processo. Estou no Petro e tenhome dedicado bastante.
- Depois do título africano de clubes, qual é o próximo objetivo do Petro?
-A Taça de Angola, já no dia 25 deste mês. E logo contra o 1.º de Agosto. A Taça de Clubes Africanos
já é passado, as nossas atenções já estão centradas para a Taça de Angola. É o último troféu do ano e
o objetivo é vencer. Todas as finais são para vencer.
- Lembrou que Angola colocou três equipas no pódio da Taça de Clubes. Significa que o País domina
no andebol feminino africano?
- Significa que Angola domina e que o desporto está evoluir bastante. Aquelas equipas que,
antigamente, complicavam os nossos jogos, hoje são ultrapassáveis pelas formações angolanas. Só o
facto das três melhores equipas africanas serem de Angola só tem um significado: as donas do
andebol africano são angolanas!
- Ficou surpreendida com o terceiro lugar do Progresso do Sambizanga no Taça de Clubes?
- A inclusão de jogadoras experientes no plantel, como Ilda Bengue e Bombo Kalandula, ajudou
bastante a melhoria do andebol do Progresso. No jogo com o 1.º de Agosto, conseguiram travar
algumas acções da equipa, porque todas se conhecem. O Interclube do Congo e o Africa Sports são
fortes, mas frente às formações angolanas começam a perder espaço. Têm jogadoras rápidas, porém
o Progresso esteve motivado e unido.
- A quem quer dedicar mais esta conquista?
- Aos adeptos do Petro. São mesmo o nosso suporte. A todos os que amam este desporto, vamos
manter este nível. Esta vitória é para quem ama o desporto.
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CAMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL DA I DIVISÃO

ABC recebe ISMAI de olho
nos lugares da frente
DM

O ABC recebe hoje, a
partir das 17h00, no pavilhão Flávio Sá Leite, o ISMAI em partida que estava em atraso referente à
primeira jornada do campeonato nacional de andebol da I Divisão.
Os academistas assumem o favoritismo e estão de olhos postos nos
lugares da frente da tabela classificativa.
Em caso de triunfo, a
equipa de Carlos Resende
cola-se às formações que
apenas têm duas derrotas
no campeonato, Sporting
e Benfica.
O Maia/ISMAI apenas
venceu nesta temporada o
Avanca, mas tem um plan-

tel jovem que a qualquer
altura poderá surpreender
na prova.
O ABC ocupa o quarto lugar no campeonato,
com 17 pontos e menos
um jogo do que Sporting e
Benfica, que lideram com
20 pontos em oito partidas disputadas.
Os academistas apenas
perderam no Dragão Caixa, por 24-23 e na Luz frente ao Benfica por 29-23.
Ainda hoje disputam-se
dois jogos referentes à
oitava jornada da prova:
Avanca-AC Fafe (18h00)
e Águas Santas-Sp. Horta (18h00).
Amanhã joga-se o Belenses-Passos Manuel.

Ricardo Pesqueira é um dos trunfos do ABC
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ABC recebe amanhã o ISMAI
no ataque ao primeiro lugar
NO PAVILHÃO FLÁVIO SÁ LEITE, às 17 horas, o ABC Braga/UMinho recebe amanhã o ISMAI,
cumprindo o jogo em atraso da primeira jornada. Vitória coloca bracarenses no topo da tabela com os
mesmos 20 pontos de Sporting e Benfica e mais um que o FC Porto.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

Após a derrota sofrida, quarta-feira, na Luz, diante do Benfica,
o ABC de Braga/UMinho acerta
hoje o calendário, cumprindo
um jogo adiado da primeira jornada frente ao ISMAI. Uma vitória, mais do que provável, coloca os bracarenses com 20 pontos a partilhar o primeiro posto
da tabela, lado a lado com Sporting e Benfica e mais um ponto
do que o FC Porto. Mas os portistas com menos um jogo, por
coincidência, também com o
ISMAI, referente à sétima ronda, cujo acerto está agendado
para 7 de Novembro.
Ontem, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro
com o ISMAI, o pivot do ABC
Ricardo Pesqueira concordou
com o treinador Carlos Resende:
“os pontos com o ISMAI valem
tanto como os pontos com o
Sporting”.

DR

Treinador Carlos Resende e pivot Ricardo Pesqueira fizeram antevisão do jogo com o ISMAI

Recusando a ideia de que amanhã o jogo com o ISMAI possa
ser menos apelativo para o público o treinador salienta que
“nós trabalhamos diariamente
para criar um bom espectáculo

face a qualquer adversário”.
É nesse raciocínio que compara a importância dos pontos nos
jogo com o ISMAI ou com o
Sporting. “Temos de ganhar e,
mais do que isso, jogar bem”,

adianta. Sobre o ambiente que se
viveu no jogo contra os ‘leões’,
em que o ABC venceu no último
minuto, realça a importância do
público como “produtor” do espectáculo.

Ricardo Pesqueira subscreve o
raciocínio do treinador, acrescentando esperar no jogo com o
ISMAI “uma casa idêntica à do
jogo com o Sporting”, pois,
prosseguiu, “também é nossa
responsabilidade devolver essa
alegria ao público do ABC e as
pessoas devem ter essa noção de
que vale três pontos, tal como valeu o jogo com o Sporting”.
Questionado sobre o adversário desta jornada, o pivot referiu
o ISMAI como uma equipa
“muito jovem”, mas lembrou
contar com um guarda-redes
muito experiente e outros elementos que também já passaram
pelo ABC, sustentando que neste momento a baixa pontuação
do ISMAI não corresponde ao
seu potencial valor.
Resende faz as contas pelos
pontos perdidos, colocando por
isso o FC Porto em vantagem,
pois é agora a única equipa que
conta apenas uma derrota.
Numa análise à prestação da
equipa nos oito jogos disputados
considera que tem sido “regular”.
Vencer os próximos dois jogos
é objectivo assumido pelos bracarenses. Neste fim-de-semana
os jogos Avanca-Fafe, Águas
Santas-Sp. Horta e ainda Belenenses-Passos Manuel acertam a
oitava jornada, que já teve disputados, por antecipação, os encontros Benfica, 29-ABC, 23;
FC Porto, 33-Madeira Sad, 27 e
Sporting, 37-Maia ISMAI, 24.
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ABC RECEBE AMANHÃ OS MAIATOS EM JOGO QUE ESTAVA EM ATRASO DA 1.ª JORNADA

«Jogo com ISMAI vale os mesmos
pontos do que com o Sporting»
LUÍS FILIPE SILVA

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC recebe amanhã
(17h00) no pavilhão Flávio Sá Leite o Maia/ISMAI
em encontro atrasado referente à 1.ª jornada do campeonato nacional de andebol da I Divisão.
O técnico Carlos Resende assume o favoritismo
para o confronto com os
maiatos e apela ao público
academista que compareça
em massa e ajude a recriar
o ambiente vivido no jogo
frente ao Sporting.
«Trabalhamos diariamente para proporcionar
bons espetáculos. Os pontos do ISMAI valem a mesma coisa do que os pontos do Sporting. Ganhar ao
Sporting e não ganhar ao
ISMAI seria danoso.
O que interessa é vencer e jogar bem, até por-

que as duas coisas estão
na maior parte das vezes
interligadas.
Iremos dar um bom espetáculo desportivo e as
pessoas que vierem não
se vão arrepender», destacou o técnico do
ABC.
ABC
Carlos Requer colar-se
sende lemao grupo de
equipas
brou o amque está na
frente
biente prodo campeonat
o
porcionado
de andebol
nas bancadas
frente ao Sporting «onde ficou
bem patente a importância que o público assume
Carlos Resende e Ricardo Pesqueira
nos jogos» para chamar os
adeptos academistas amao jogo de amanhã, ante o
Pesqueira:
nhã ao Flávio Sá Leite.
Maia/ISMAI «não são favas
«Não são
«Se vencermos estes
contadas» para o ABC, por
favas contadas»
dois jogos antes da paraisso, pede também «uma
Já Ricardo Pesqueira,
gem, atiramos adversários
casa bem composta» para
herói do triunfo frente
para trás de nós e isso será
ajudar os academistas a
ao Sporting, salienta que
importante».

chegar ao triunfo.
«O ISMAI tem uma equipa muito jovem, com um
guarda-redes experiente de nível internacional. Será um jogo difí-

cil mas no plano teórico
temos que nos declarar
como favoritos e provar
isso dentro das quatro linhas», sublinhou Ricardo
Pesqueira.

Página 14

ID: 50329149

18-10-2013

Tiragem: 8500

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,88 x 0,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

• ABC confiante para jogo frente ao ISMAI
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul

ma vitória, um empate e
duas derrotas na quinta jornada foi o saldo das equipas
da nossa região que participam na
primeira fase da zona sul do campeonato nacional da 2.ª divisão.
A vitória foi alcançada pelo Ginásio do Sul no Redondo (2833), naquele que foi o primeiro êxito da equipa almadense na competição. Francisco Santos (Ginásio
do Sul), com 10 golos foi o melhor
marcador da equipa.
O empate (28-28) aconteceu no
Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal, onde a equipa vitoriana recebeu o Benavente num jogo marcado pelo equilíbrio onde João
Casal e Gonçalo Trancoso (V. Setúbal) se destacaram ao marcarem seis golos, cada um.
E, as derrotas foram averbadas
pelo Torrense e Alto do Moinho. A
equipa da Torre da Marinha perdeu por dois golos de diferença
(22-20) na deslocação que fez a
Tavira. O desnorte registado no decorrer da primeira parte que terminou com a equipa algarvia em
vantagem (12-7) contribuiu de
forma negativa para o desfecho final. Na segunda parte, o Torrense

DIREITOS RESERVADOS

Ginásio do Sul foi a única
equipa da margem sul a ganhar
U

ANDEBOL. Fase do jogo disputado no Pavilhão Antoine Velge entre o V. Setúbal e o Benavente

melhorou substancialmente a sua
produção de jogo mas não conseguiu evitar a derrota. Tiago Gil (6
golos) e Jorge Pinto (5) foram os jogadores que mais se evidenciaram

na equipa. Sorte idêntica teve o
Alto do Moinho que cedeu perante a formação do Boa-Hora numa
partida pautada pelo equilíbrio
mas que terminou com a equipa

lisboeta em vantagem (25-23).
Bruno Nunes, com sete golos foi o
jogador que mais se destacou no
Alto do Moinho.
Nos outros encontros será de registar a vitória alcançada pelo
Ílhavo (27-24) no jogo disputado
no recinto do Sismaria. Normais foram os desfechos do Benfica B
que derrotou o Camões (27-18) e
do Marienses que venceu o Samora Correia (30-15).
Ao fim de cinco jornadas realizadas, a classificação geral é comandada pelo Benfica B, com 15
pontos; o V. Setúbal integra o grupo dos segundos classificados
com 12 pontos; o Torrense está
em quinto lugar com 11 pontos; o
Ginásio do Sul ocupa 7.º lugar
com 8 pontos; e, o Alto do Moinho
o 11.º lugar com 6 pontos.
Jogos da próxima jornada que
se realiza no dia 19 de Outubro
(sábado): Camões - V. Setúbal;
Torrense - Benfica B; Samora Correia - Vela de Tavira; Ílhavo - Alto do
Moinho; Ginásio do Sul - Sismaria;
Benavente – Redondo; Boa Hora
– Marienses.
JOSÉ PINA
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