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Andebol 

ABC e Agrupamentos da D. Maria II 
e ES Carlos Amarante formalizam
protocolo de cooperação
No passado sábado, foi formalizado o protocolo de parceria com os Agru-
pamentos de Escolas D.Maria II e Carlos Amarante. Este protocolo permite
o estreitamento de relações entre o ABC e as escolas, com vista ao fomen-
to e desenvolvimento do desporto escolar aproveitando o potencial exis-
tente em termos logísticos e de recrutamento nas escolas e a capacidade
mobilizadora e de apoio técnico que o ABC proporciona.
No âmbito deste protocolo foram também desenvolvidos dois projectos
de andebol federados o ABC/AD Maria II e ABC/AES Carlos Amarante. Pro-
jectos que estão já a competir nos escalões de iniciados e juvenis.

§desporto escolar
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ANDEBOL FEMININO
| Redacção | 

No passado fim-de-semana, com
a interrupção das equipas de ini-
ciadas e de juvenis, foi a vez das
mais novas atletas da Didáxis
iniciarem a sua participação no
andebol.  A A2D-Didáxis orga-
nizou a 1.ª jornada do torneio de
minis, com a recepção às equi-
pas da JuvMar A e B e do Maias-
tars, neste que foram os primei-
ros jogos das atletas mais
jovens. 

Independentemente dos resul-
tados finais todas as equipas
mostraram querer, vontade de
aprender e disposição para cres-
cer na modalidade, estando as-
sim muito bem. Foi uma manhã
de muito desporto e diversão pa-
ra as 50 crianças que participa-

ram nesta 1.ª jornada. De realçar
o acompanhamento dos pais das
atletas que deram um colorido
especial à competição.

No domingo, o escalão de in-
fantis deslocou-se ao vizinho
Vermoim e empataram 13-13. A

equipa da Didáxis está em re-
construção, pois um número sig-
nificativo de atletas transitou es-
ta época para a formação de
iniciadas. Neste torneio de aber-
tura, a Didáxis ocupa o 4.º lugar
da tabela classificativa. 

Minis da Didáxis realizaram
os primeiros jogos na modalidade 

DR

Jovens atletas do andebol feminino da Didáxis dão os primeios passos 
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PRÓXIMA JORNADA

Leça - Maia

ABC - S. Mamede

Águas Santas - Sanjoanense

Xico - Santo Tirso

FC Porto - S. Bernardo

Gaia - Fafe

9.ª JORNADA  

ABC 35 - 15 Leça

S. Bernardo 34 - 27 Maia

Santo Tirso 22 - 24 FC Porto

Sanjoanense 24 - 38 Gaia

S. Mamede 24 - 23 Águas Santas

Fafe 30 - 33 Xico Andebol

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 ABC 9 9 0 0 295 : 175 120 27

2 FC Porto 9 8 0 1 307 : 226 81 25

3 S. Bernardo 9 7 0 2 284 : 238 46 23

4 Xico Andebol 9 6 0 3 265 : 256 9 21

5 Águas Santas 9 4 0 5 248 : 268 -20 17

6 Gaia 9 3 2 4 239 : 237 2 17

7 Sto. Tirso 9 4 0 5 219 : 224 -5 17

8 S. Mamede 9 3 1 5 211 : 234 -23 16

9 Maia 8 3 1 4 224 : 228 -4 15

10 Leça 9 1 1 7 223 : 292 -69 12

11 Sanjoanense 9 1 0 8 219 : 294 -75 11

12 Fafe 8 1 1 6 200 : 262 -62 11

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

Juniores do ABC
na 9.ª vitória consecutiva
A equipa de juniores do ABC continua imparável no 

campeonato nacional de andebol da categoria e, no fim de 
semana, somou a nona vitória consecutiva, ao receber e 
bater o Leça por 35-15. Por isso mesmo lidera, com dois 
pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo.
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:.: Sporting lançado nos grupos da EHF - Andebol
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Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=855585

/

 
O Sporting está à beira de se qualificar para a fase de grupos da Taça EHF, o que seria inédito entre
as equipas portuguesas, depois de conseguir neste domingo um brilhante empate (24-24) na visita ao
terreno dos croatas do Rukometni Porec. Frederico Santos, treinador dos leões, ficou muito satisfeito
com o resultado e acredita na passagem:"Estudámos bem esta equipa: é organizada, tem qualidade e
vem de uma escola com tradições. Fizemos um bom jogo em termos defensivos, controlando bem o
opositor, e só não vencemos porque o guarda-redes adversário foi o homem do encontro, pois
falhámos alguns remates aos seis metros. Foi a primeira parte de uma eliminatória, mas, se
trabalharmos bem, teremos hipóteses de passarmos à fase seguinte", considerou o técnico, após
chegar ontem a Lisboa com a restante equipa. Para Frederico Santos "é importante para o Sporting e
para o andebol português" ter uma equipa na próxima fase da prova europeia:"São estes desafios que
procuramos e que nos motivam, mesmo sabendo que a qualificação obrigará a uma sobrecarga de
jogos. Temos hipóteses para atingir um patamar mais elevado, pelo que vamos dar tudo para
conseguirmos o objetivo." Fábio Magalhães e Ricardo Dias (5 golos cada), Pedro Portela (4) e o
guarda-redes Ricardo Candeias estiveram em destaque na Croácia. Toques ligeiros O plantel dos leões
acusa alguns toques devido à sobrecarga competitiva, mas não deverá haver lista de lesionados para
a partida de amanhã (20h00, na Torre da Marinha, Seixal), frente ao FCPorto, em jogo do
Campeonato. A vitória valerá a liderança. Candeias com brilho O guarda-redes Ricardo Candeias foi
um dos sportinguistas a brilhar na Croácia:"Conseguimos um resultado bastante bom, porque agora
temos a oportunidade de resolver [sábado] em casa. Porém, a eliminatória não está decidida, pois o
adversário é uma equipa bem organizada, que trabalha bem a bola. Mas estamos confiantes em
passarmos à fase de grupos." Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Sporting lançado nos grupos da EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Sporting-lancado-nos-grupos-da-EHF.aspx

/

 
Leões foram fortes na defesa, controlando o adversário
Por alexandre reis - Record
 
 
O Sporting está à beira de se qualificar para a fase de grupos da Taça EHF, o que seria inédito entre
as equipas portuguesas, depois de conseguir neste domingo um brilhante empate (24-24) na visita ao
terreno dos croatas do Rukometni Porec.Frederico Santos, treinador dos leões, ficou muito satisfeito
com o resultado e acredita na passagem:"Estudámos bem esta equipa: é organizada, tem qualidade e
vem de uma escola com tradições. Fizemos um bom jogo em termos defensivos, controlando bem o
opositor, e só não vencemos porque o guarda-redes adversário foi o homem do encontro, pois
falhámos alguns remates aos seis metros. Foi a primeira parte de uma eliminatória, mas, se
trabalharmos bem, teremos hipóteses de passarmos à fase seguinte", considerou o técnico, após
chegar ontem a Lisboa com a restante equipa.Para Frederico Santos "é importante para o Sporting e
para o andebol português" ter uma equipa na próxima fase da prova europeia:"São estes desafios que
procuramos e que nos motivam, mesmo sabendo que a qualificação obrigará a uma sobrecarga de
jogos. Temos hipóteses para atingir um patamar mais elevado, pelo que vamos dar tudo para
conseguirmos o objetivo."Fábio Magalhães e Ricardo Dias (5 golos cada), Pedro Portela (4) e o
guarda-redes Ricardo Candeias estiveram em destaque na Croácia.Toques ligeirosO plantel dos leões
acusa alguns toques devido à sobrecarga competitiva, mas não deverá haver lista de lesionados para
a partida de amanhã (20h00, na Torre da Marinha, Seixal), frente ao FCPorto, em jogo do
Campeonato. A vitória valerá a liderança.Candeias com brilhoO guarda-redes Ricardo Candeias foi um
dos sportinguistas a brilhar na Croácia:"Conseguimos um resultado bastante bom, porque agora
temos a oportunidade de resolver [sábado] em casa. Porém, a eliminatória não está decidida, pois o
adversário é uma equipa bem organizada, que trabalha bem a bola. Mas estamos confiantes em
passarmos à fase de grupos."
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Madeira SAD
O Madeira SAD foi, ontem, afastado dos 16
avos-de-final da Taça de Portugal mascu-
lina, ao perder, na Maia, frente ao Águas
Santas, por 21-28.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC Braga/UMinho venceu
ontem, pelo dobro de golos mar-
cados (42-21) a equipa do Ma-
deira Sad, em jogo da 13.ª jorna-
da do campeonato nacional
andebol 1. Com este resultado, o
ABC sobe ao segundo lugar,
com 33 pontos, menos dois que
o Benfica, mas deve perder essa
posição já na quarta-feira quan-
do se defrontarem, em Lisboa,
FC Porto e Sporting.

Os números do desfecho final
poderiam ter sido ainda mais di-
latados. Mas o treinador do
ABC, Carlos Resende, aprovei-
tou na segunda parte uma mar-
gem mais do que segura da con-
tagem para ensaiar experiências
de jogo, com alguns dos elemen-
tos em posições diversas das ha-
bituais. 

Isto permitiu aos insulares ir
reduzindo uma desvantagem que
estava a atingir números despro-
porionados 

As duas equipas entraram em
condições diversas no encontro:
os bracarenses no quarto lugar,
com 30 pontos, os madeirenses
no oitavo, com 19. 

O desenrolar do jogo viria a
confirmar pela evolução no mar-
cador esse desnível, com os bra-
carenses a atingirem vantagem
de seis golos (por 7-1) aos 10
minutos. À passagem do quarto

de hora, a diferença já era de no-
ve golos (12-3), dando clara ex-
pressão à superioridade dos bra-
carenses nas diversas dimensões
do jogo, tanto na atacante, com
repertório diversificado de solu-
ções, como na defensiva, com os
guarda-redes em bom plano, pri-
meiro Humberto Gomes e de-
pois também  Bruno Dias, que
entrou para defender (com êxito)
um livre de sete metros e prosse-
guiu na baliza bracarense.

Se os números do resultado ao
intervalo (22-7), já demonstram
um evidente desnível, nos pri-
meiros minutos da etapa com-
plementar esse fosso iria ainda

acentuar-se: 27-7 aos seis minu-
tos e só então os madeirenses re-
duzem para 27-8.

Carlos Resende deu ainda
oportunidade ao terceiro guarda-
redes, Emanuel Ribeiro (um jo-
vem que tinha sido fundamental
no triunfo sobre o Sporting). 

A quatro minutos do fim, a di-
ferença de 25 golos (41-16) não
deixava margem para dúvidas
quanto ao vencedor.

Os bracarenses procuraram em
alguns momentos brindar a as-
sistência com jogadas para o es-
pectáculo. A assistência chegou
a animar-se, mesmo sendo um
jogo sem carácter decisivo.

ABC é segundo à condição 
após ‘dobrar’ Madeira Sad
À ESPERA DO SPORTING-FC PORTO, o ABC é segundo classificado, a título provisório, com menos
dois pontos do que o Benfica, após vitória ontem em Braga por 42-21 sobre o Madeira Sad.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo, em acção poderosa de primeira linha

Glórias dos ‘90
assistem ao jogo
na bancada
Vários dos que, em sucessivas
épocas dos anos 90, levaram
o público bracarense a encher
o Pavilhão Flávio Sá Leite
sentaram-se ontem a ver o
jogo entre ABC e Madeira
Sad. Na bancada, perto do
adepto indefectível Fernando
Areias, viam-se Jorge Rodri-
gues, Victor Tchikoulaev e
Vladimir Bolotskih. Entre a
assistência também se viu o
ex-dirigente Artur Monteiro,
que recentemente anunciou
a candidatura à Federação
Portuguesa de Andebol. Fal-
tava Aleksander Donner.

Fafe perdeu 
em Águas Santas
Maia Ismai, 28 - Avanca, 23
Benfica, 27 - Belenenses, 20
Águas Santas, 31 - AC Fafe, 26
Referentes a esta ronda, o jo-
go Sp. Horta - Passos Manuel
foi disputado ontem mas o
resultado não era  conhecido
à hora desta edição, enquan-
to o Sporting - FC Porto será
disputado dia 27.

§breves

Carlos Resende
(tr. ABC/UMinho)
“Vitória alicerçada
pelo trabalho feito 
na primeira parte”

“Fizemos uma excelente primei-
ra parte. Na segunda parte, se
calhar, relaxámos um bocadinho.
Mas foi uma vitória alicerçada
pelo trabalho na primeira parte.
Aproveitámos todas as oportuni-
dades que temos para dar algum
tempo de jogo. 
Temos poucos canhotos e não es-
tamos livres dessa necessidade. 
O Diogo já tinha tempo de jogo
na ponta direita e hoje demos
também tempo nessa posição ao
Fábio, porque podemos ter essa
necessidade, porque o campeo-
nato é longo e queremos ter dois
jogadores para essas posições. 
Houve um excelente trabalho de-
fensivo na primeira parte e pela
frma que entrámos na segunda
respeitámos ao máximo o adver-
sário, que merece”.

Sandra Fernandes
(tr. Madeira Sad)
“Parabéns ao ABC 
pelo jogo que fez e
pelo melhor plantel”

“Dou os parabéns ao ABC pela
prestação que fez, pelo jogo que
fez, pelo melhor plantel. 
Não há muito mais a dizer sobre
este jogo: nós na primeira parte
não estivemos cá. Sabíamos que
era dificil ganhar ao ABC. Tenta-
mos, como sempre dignificar a
região”.

§cabinas

ABC/UMINHO, 42
Humberto Gomes,  Bruno Dias e Emanuel

Ribeiro (G.R.); Fábio Vidrago (6), Hugo

Rocha (3), Pedro Marques (5), Carlos

Siqueira (2), Diogo Branquinho (4),

Emanuel Ribeiro, Ricardo Pesqueira (2),

Carlos Martins (3), Nuno Grilo (3), Nuno

Rebelo (6), Vasco Areias (1)Tomás

Albuquerque, João Pinto (7)

Treinador: Carlos Resende.

MADEIRA SAD, 21
Luís Carvalho e Hugo Freitas (GR);  André

Correia (2), Eduardo Pinto, Gonçalo Vieira

(4), Yoel Morales (1),  Hugo Freitas, João

Mendes (4), Rodrigo Sousa (5), Diogo

Gomes (2), Luis Marques (2) e Sérgio Rola

(1).

Treinador: Sandra Fernandes

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitros: Bruno Rodrigues e Carlos

Capela (Aveiro).

Ao intervalo: 22-7

ROSA SANTOS

Esquerdino Carlos Martins sai em contra-ataque
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AVELINO LIMA

No final, Carlos Resende, técnico do 
ABC, tinha pouco a dizer sobre o jogo.

«Fizemos uma excelente primeira 
parte e, desta vez, também na segunda, 
exceto na parte final, em que relaxámos 
um pouco, mas foi um bom jogo, com 
uma vitória que foi alicerçada nos pri-
meiros 30 minutos de bom nível. Na 
segunda  parte aproveitámos todas as 
oportunidades para dar minutos de jogo 
aos menos utilizados. Temos poucos ca-
nhotos e hoje (ontem) e pode acontecer 
alguma lesão e, por isso, já tínhamos 
testado o Diogo, já tinha tempo de jogo, 
demos um pouco de tempo ao Flávio. 
Podemos ter necessidade, lá mais para 
a frente, porque o campeonato é longo, 
e só temos dois jogadores para cada 
posição. Fizemos um excelente trabalho 
defensivo», finalizou Carlos Resende.

Sandra Fernandes
(treinadora do Madeira SAD):
«Só nos podemos sentir tristes
e envergonhados pela exibição 
que fizemos aqui»

«Em primeiro lugar dar os parabéns 
ao ABC/UMinho, pela prestação que 
teve, pelo jogo que fez e pelo melhor 
plantel que tem. Nós, na primeira parte, 
não estivemos cá e nos dez primeiros 
minutos da segunda também não. 
Sabíamos que era muito difícil ganhar 
aqui em Braga, mas fazer o que fize-
mos hoje (ontem) temos de nos sentir 
tristes e envergonhados pela nossa 
prestação. Não é isto que queremos 
e não é assim que representámos a 
nossa região», atirou, num tom muito 
crítico, a técnica da turma madeirense, 
Sandra Fernandes.

PRÓXIMA JORNADA

Avanca - Sporting

Madeira - Maia

P. Manuel - ABC

Belenenses - Águas Santas

FC Porto - Benfica

Fafe - Horta

13.ª JORNADA  

Maia  28 - 23 Avanca

Sporting - FC Porto

Benfica 27 - 20 Belenenses

Horta - P. Manuel

ABC 42 - 21 Madeira

Ág. Santas 31 - 26 Fafe

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Benfica 13 11 0 2 416 : 302 114 35

2 ABC 13 10 0 3 403 : 309 94 33

3 Águas Santas 13 10 0 3 399 : 358 41 33

4 Sporting 12 10 0 2 387 : 309 78 32

5 FC Porto 11 10 0 1 336 : 248 88 31

6 Sp. Horta 12 6 0 6 313 : 334 -21 24

7 Belenenses 13 4 0 9 302 : 335 -33 21

8 Madeira SAD 13 3 1 9 323 : 401 -78 20

9 Maia 13 3 0 10 328 : 398 -70 19

10 Passos Manuel 12 3 0 9 308 : 347 -39 18

11 Fafe 13 2 1 10 327 : 416 -89 18

12 Avanca 12 2 0 10 260 : 345 -85 16

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

ABC e Águas Santas
dividem 2.ª posição

Com os triunfos conquistados ontem, o ABC de Braga 
e o Águas Santas, com 33 pontos, passam a dividir a 
segunda posição da tabela classificativa, com menos dois 
pontos que o comandante Benfica, e mais dois que o FC 
Porto, quinto, mas com menos dois jogos disputados. O 
Sporting, com menos um jogo disputado, é quarto, com 
menos um ponto

PEDRO VIEIRA DA SILVA

Nas bancadas da catedral 
do andebol estiveram, on-
tem, três craques – Viktor 
Tchikoulaev, Vladimir Bo-
lotskih e Jorge Rodrigues, 
estrelas da turma academis-
ta que deixaram muitas sau-
dades aos poucos adeptos 
presentes – e ainda Artur 
Monteiro, antigo dirigente 

Para os craques verem
EQUIPA MINHOTA MUITO FORTE NA PRIMEIRA MEIA HORA

Fábio Antunes, do ABC/UMinho, prepara-se para lançar mais um ataque mortífero

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga

Árbitro:  Bruno Rodrigues e Carlos 
Capela

ABC/UMinho 42
Humberto Gomes (Bruno Dias e 
Emanuel Ribeiro); Fábio Antunes 
(6), Hugo Rocha (3), Pedro Mar-
ques (5), Carlos Siqueira (2), Dio-
go Branquinho (4), Ricardo Pes-
queira (2), Carlos Martins (3), Nuno 
Pereira (3), Nuno Rebelo (6), Vasco 
Areiras (1), Tomás Albuquerque e 
João Pinto (7)

Treinador: Carlos Resende

Madeira SAD 21
Hugo Freitas; André Correira (2), 
Eduardo Pinto, Gonçalo Vieira (4), 
Yoel Morales (1), Hugo Freitas, 
João Mendes (4), Rodrigo Sou-
sa (5), Luís Carvalho, Diogo Go-
mes (2), Luís Marques (2) e Sér-
gio Rola (1)

Treinador: Sandra Fernandes

do ABC e candidato à pre-
sidência da Federação Por-
tuguesa de Andebol, que pa-
recem ter inspirado os an-
debolistas do ABC/UMinho, 
na sua maioria jovens, que, 
ao intervalo, já venciam por 
expressivos 22-7!

O jogo, basta olhar para 
os números, teve pouca his-
tória e, na segunda parte, a 
turma academista, mesmo 

tirando o pé do acelerador, 
rodou os menos utilizados 
que, com muita facilidade, 
foram aumentado o score, 
que esteve perto de atin-
gir números (ainda) mais 
volumosos.

Segundo lugar
e à espera do clássico

Com este triunfo, o ABC/
UMinho ascende, proviso-

riamente, ao segundo lu-
gar do Andebol 1, com 33 
pontos, menos dois que o 
Benfica.

O ABC/UMinho, que on-
tem fez o 13.º jogo no cam-
peonato, somou a décima 
vitória, tendo somado, ape-
nas, três derrotas.

Empates é coisa que a 
turma academista não gos-
ta nada, mesmo nada.

CARLOS RESENDE, TREINADOR DO ABC, SATISFEITO

«Fizemos uma primeira parte fantástica»
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• Futsal do Braga, ABC e HC Braga vencem 
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7 ANDEBOL - 1.ª DIVISÃO MASCULINA COM RONDA 13 DE “AZAR” PARA INSULARES

ABC de Braga “dobra” golos do Madeira SAD
Com uma 1.ª parte muito má (7-22), o Ma-

deira SAD perdeu, ontem à tarde, no Minho,
frente ao ABC de Braga, por concludentes 21-
42 (14-20 na 2.ª parte), em jogo da 13.ª jor-
nada da 1.ª Divisão masculina de Andebol.
Para os nortenhos foi a 10.ª vitória (contra três
derrotas), ao passo que os insulares averba-
ramo9.º desaire naprova (a que se juntam três
triunfos e uma igualdade). Na equipa orien-
tada por Sandra Fernandes, os 21 golos foram
anotados por: Rodrigo Sousa (5), Gonçalo
Vieira (4), João Mendes (4), André Correia (2),

Diogo Gomes (2), Luís Marques (2), Yoel Mo-
rales (1) e Ségio Rola (1).

Marítimo ganha CDC Santana
Para a 2.ª Divisão masculina/Zona Norte, o

Marítimo recebeu, em Santo António, o CDC
Santana e ganhou por 28-25 (com 14-12 na 1.ª
parte e 14-13 na 2.ª). Os pupilos de Frederico
Machado marcaram através de: Paulo Moura
(8), Bruno Neves (7), Márcio Abreu (6), Marco
Gil (2) e António Franco (1). 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt“Soeciedade” derrotada a Norte por 21-42.
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

O antigo internacional e ex jo-
gador do ABC/UMinho, Luís
Bogas, vai ser o patrono do
Campeonato Nacional de Juve-
nis Masculinos da 1.ª Divisão.
Com o objectivo de manter
uma ligação entre aqueles que
são figuras de referência do an-
debol nacional, e como forma
de, uma vez mais, destacar essa
dedicação à modalidade, a FAP

(Federação de Andebol de Por-
tugal), decidiu criar a figura de
Patrono para algumas competi-
ções nacionais.

Para além de Luís Bogas, vão
exercer o papel de patronos:
Fátima Monge da Silva (Cam-
peonato Nacional de Seniores
Femininos da 1.ª Divisão), José
Manuel Reinaldo (Nacional de
Seniores Masculinos da 1.ª Di-
visão) e David Tavares (Nacio-
nal de Juniores Masculinos da
1.ª Divisão).

Antigo internacional do ABC

Luís Bogas nomeado patrono
dos juvenis masculinos
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

Com a lição bem estudada e com
o objectivo bem definido. É des-
ta forma, que o ABC/UMinho,
pela voz de Fábio Vidrago pers-
pectiva o encontro de hoje, da
13.ª jornada do Campeonato Na-
cional de Andebol. Depois de
dois triunfos consecutivos (fren-
te a Avanca e ISMAI), a vitória é
o único resultado que interessa
aos bracarenses, que em caso de
triunfo continuam colados aos
lugares de topo da tabela classi-
ficativa.

Apesar desse facto e mesmo
com todo o favoristismo a correr
para o lado do ABC, Fábio Vi-
drago alerta para “as dificulda-
des do jogo, até porque o Madei-
ra SAD vai jogar com um
espírito totalmete distinto do pri-
meiro encontro (vitória por 35-
24) e portanto temos de estar
concentrados para vencer a par-
tida”. Mesmo com esta dose de
precaução, que é sempre bem
vinda, o jogador da formação
bracarense sublinha que mesmo
“esperando um jogo difícil, te-
mos tudo para ganhar”.

As diferenças actuais entre o
ABC e o Madeira SAD também
foram abordadas na antevisão a
esta partida, com Fábio Vidrago
a deixar a sua visão sobre o as-
sunto. “Sabemos que o Madeira
SAD atravessa um momento
complicado a nível financeiro,
mas apesar disso conseguiu for-
mar uma equipa com jogadores
jovens e de grande qualidade,
que aos poucos têm mostrado o
seu valor”. Para além disso, “o

Madeira SAD é muito forte no
contra-ataque e temos de estar
muito atentos a esses lances, pa-
ra evitar ao máximo que eles
aconteçam”.

O discurso, quer dos jogadores,
quer do treinador Carlos Resen-
de está bem sintonizado. A von-
tade de subir na classificação é
clara e fica bem patente a cada
palavra. “Acreditamos no nosso
valor e sem dúvida que é nossa
ambição continuar a melhorar,
pois só dessa forma vamos ven-
cer os nossos jogos”. À seme-
lhança do seu treinador, Fábio
Vidrago ainda tem o jogo com o
Sp. Horta atravessado na gar-
ganta, isto porque o jogador do

ABC acredita que “foi uma par-
tida que deviamos ter ganho. É
verdade que tivemos alguma in-
felicidade mas cometemos al-
guns erros que acabamos por pa-
gar caro e a verdade é que essa, é
a derrota que marca a distância
neste momento para Sporting,
Benfica e Porto”.Também devi-
do a esse factor, é fundamental
para os bracarenses “entrar for-
tes no jogo, concentrados e de
modo a comandar desde o início
todos os apectos da partida e
conseguir a vitória, que é o que
realmente interessa”.

ABC/UMinho e Madeira SAD,
defrontam-se, hoje, às 17 horas,
no Pavilhão Flávio Sá Leite.    

Manter onda de bons resultados
para subir na classificação
COM AMBIÇÃO, é desta forma que Fábio Vidrago encara mais um jogo do Campeonato Nacional de
Andebol. Apesar de esperar muitas dificuldades, o jogador do ABC/UMinho só pensa nos três pontos.

DR

Fábio Vidrago acredita que a força do colectivo pode conduzir o ABC/UMinho a mais um triunfo

Depois do desaire frente ao
Sp. Horta, o ABC vai tentar o
terceiro triunfo consecutivo
no Campeonato Nacional de
Andebol. Nesta jornada 
n.º 13, defrontam-se ainda
(quarta-feira) Sporting 
e FC Porto, jogo do qual
pode beneficiar a equipa
bracarense para se
aproximar dos três
primeiros lugares.
Benfica e Belenenses
inauguraram a ronda, com
o triunfo dos encarnados.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

A Universidade do Minho volta mais uma
vez a merecer a confiança da FISU (Fede-
ração Internacional do Desporto Univer-
sitário), ao ver-lhe atribuída a organiza-
ção do Mundial Universitário de Karaté
em 2016. Este é o sexto mundial que a
universidade minhota organiza em parce-
ria com a FADU e AAUM, sendo que o
primeiro (Futsal) foi em 1998.

A UMinho é vista por muitos como a
grande referência, dentro e fora de portas,
quer em termos organizativos, quer com-
petitivos, do desporto universitário em
Portugal. Nos últimos 18 anos, a acade-
mia minhoto tem sido palco de centenas
de eventos desportivos universitários na-
cionais e de mais de uma dezena de gran-
des eventos internacionais.

O primeiro grande evento internacional
que a UMinho organizou foi o Mundial
Universitário de Futsal em 1998, tendo si-
do então elogiado e referenciado pela FI-
SU como uma das melhores organizações
de sempre de um evento deste género.

A marca de excelência continuou, e em
2004, é organizado o Europeu de Voleibol
Universitário, prova que se tornaria em
termos organizativos como o futuro
exemplo para todas as provas da EUSA
(União Europeia do Desporto Universitá-

rio).
Pelo meio, e até chegarmos a 2016, a

UMinho organizou (e vai organizar) os
seguintes eventos internacionais: Euro-
peu Basquetebol 2006, Mundial Badmín-
ton 2008, Europeu Taek- wondo 2009,
Europeu Taekwondo 2011, Mundial Xa-
drez 2012, Mundial Futsal 2012, Mundial
Andebol 2014, Europeu Andebol 2015 e
Mundial Karaté 2016.

Para Carlos Videira, Presidente da
AAUM, a atribuição de mais uma grande
prova internacional do desporto universi-
tário, “é o reconhecimento da capacidade
organizativa da Associação Académica e
da Universidade do Minho em matéria de
competições internacionais. Ter a con-
fiança da FISU para organizar campeona-
tos mundiais universitários de dois em
dois anos é um facto digno de registo, so-
bretudo se tivermos em conta que em Por-
tugal há um modelo muito específico ao
nível do desporto universitário, onde os
estudantes têm um papel muito mais ativo
do que na grande maioria dos outros paí-
ses.” 

Para Fernando Parente, director do De-
partamento Desportivo e Cultural dos
SASUM, a organização de um evento
desta envergadura representa “mais um
momento de criação de competências in-
ternas no âmbito da   organização de
eventos despor- tivos internacionais”,

UMinho organiza Mundial
Universitário de Karaté em 2016
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ABC mede forças com madeirenses na catedral do andebol

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho recebe, 

Madeira SAD testa hoje
ABC/UMinho no Sá Leite

ponto mas com a equipa 
de Avanca com um jogo a 
menos. O Maia ISMAI vai, 
claro, tentar  fazer valer o 
fator casa.

Menos equilibrado de-
verá ser o outro confron-
to que também vai decor-
rer na Maia.

O Águas Santas defron-
ta o AC Fafe, antepenúl-
timo classificado na tabe-
la, e será difícil aos pupi-
los de Nuno Santos ence-
tarem neste jogo a alme-
jada recuperação.

Finalmente, nos Açores, 
o Sporting da Horta rece-
be o Passos Manuel, em-
balado pela vitória que 
conseguiu no último jogo 
que realizou no seu am-
biente, frente ao ABC/UMi-
nho (29-28).

ARQUIVO DM

ANDEBOL 1 (13.ª JORNADA)

esta tarde, a partir das 
17h00, o Madeira SAD, em 
partida à 13.ª jornada do 

Andebol 1.
Os academistas, que ocu-

pam a quarta posição, com 
30 pontos, mais 11 que a 
turma madeirense, parte 
para este encontro como 
clara favorita, até porque, 
na primeira volta, os mi-
nhotos venceram na Pé-
rola do Atlântico por ex-
pressivos 24-35.

Desta ronda, recorde-se, 
já foi disputado o Benfi-
ca-Belenenses (27-20). O  
clássico Sporting-FC Por-
to foi adiado para 27 des-
te mês.

AC Fafe com teste 
duro hoje na Maia

Na Maia jogam, esta tar-
de, os dois últimos classi-
ficados, Maia ISMAI e AA 
Avanca, separados por um 
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FUTEBOL ¥ 10.ª Jornada da Liga ZON Sa-
gres: FC Porto-NACIONAL, 20h15, Dragão
(SportTV Live). Benfica-Braga, 18h15, Luz
(BenficaTV). ¥ 16.ª Jornada da Liga 2:
Aves-MARÍTIMO B, 15h, Aves. Atlético CP-
UNIÃO DA MADEIRA, 15h, Tapadinha. Ben-
fica B-Oliveirense, 14h30, Seixal (Benfica
TV). Sporting B-Feirense, 15h. ¥ Taça de
Veteranos, 1.ª Jornada: Juv. Gaula-Ma-
chico, 16h. Nacional-Canicense, 17h. Porto
da Cruz-Santo da Serra, 17h30. Boaven-
tura-1.º de Maio, 18h. Santana-Santacru-
zense, 18h30. ¥ Série B da Liga de Vetera-
nos: Câmara de Lobos-Carvalheiro, 16h.
Alma Lusa-Ribeira Brava, 18h. Est. Calheta-
Juv. Atlântico, 18h. Pontassolense-Andori-
nha, 18h30. Ass. Aura-Bom Sucesso,
20h30. ¥ 14.ª Jornada de La Liga: Barce-
lona-Granada, 15h (SportTV Live). Almería-
Real Madrid, 19h (SportTV1). ¥ Divisão de
Honra Regional, 2.ª jornada: Canicense-
Marítimo C, 16h, Caniço. Os Xavelhas -
Pontassolense, 17h15, C.ª de Lobos. ¥ 1.º
Torneio Padaria Mariazinha da Escola

Desportiva Mais Salesianos Funchal, em In-
fantis, Campo do Andorinha, Santo António
(3.ª e etapa). ¥ Os Xavelhas organiza o
III Torneio Repsol Alegria (5 aos 10 anos),
9h/13h, Estádio de C.ª Lobos. ¥ Treino do
Marítimo, 10h, Santo António.
ANDEBOL ¥ 1.ª Div. Masc.: ABC-MADEIRA
SAD, 17h, Braga. ¥ 2.ª Div. Masc: MARÍ-
TIMO-CDC Santana, 14h45, S. António.
BASQUETEBOL ¥ Liga Masc.: Barcelos-
CAB, 17h30, Barcelos. ¥ 1.ª Divisão Fem.:
Académica-MARÍTIMO, 15h, Coimbra.
VOLEIBOL ¥ Divisão A1 Masc.: MARÍ-
TIMO-Vilacondense, 17h, Pav. Marítimo.
HÓQUEI EM PATINS ¥ 3.ª Divisão/Zona
Centro: Pess Vouga-MARÍTIMO, 17h.
ATLETISMO ¥ Inscrições para a São Sil-
vestre Madeirense de 2013 (preço especial
de seis euros), até final do mês, dia 30.
JUDO ¥ Madeirenses no Nacional de Se-
niores, 10h, Pav. Multiusos de Odivelas.
FUTSAL ¥ AFM entrega Taça e medalhas
de Campeão Regional 1.ª Divisão 2012/13
à AD São Roque do Faial, 16h45, Pav. P. da

Cruz.
DIVERSOS ¥ Jantar-aniversário do Club
Pés Livres da Madeira. ¥ Multi Sports Lea-
gue (MSL), evento organizado pelo Onda
Revital Club e o Plano D, no Ginásio do
Onda Revital Club — penúltima etapa.
TODO-O-TERRENO ¥ O CDC Porto Moniz
realiza prova de resistância em veículos de
Todo-o-Terreno (1.º Desafio Trial Resistên-
cia , nos Lamaceiros, 22h.
AUTOMOBILISMO ¥ Subaru Rally Chal-
lenge e Rali de Espanha —MadeiraShop-
ping, até amanhã.
VELA ¥ Regata Ele e Ela (Cruzeiros), 15h,
Baía do Funchal.
SUP RACE ¥ Última Etapa do Camp. Re-
gional de SUP Race, Funchal, até amanhã.
TÉNIS ¥ 6.ª Etapa Circuito Ferraz TC
(Sub’12 e Sub’16), R. Brava, até amanhã.
GOLFE ¥ Campeonatos da Madeira Absolu-
tos, de Categoria e de Jovens, Santo da
Serra e Palheiro Golfe, até amanhã. ¥ O
Porto Santo Golfe dá aulas de iniciação
para adultos, 11h30/13h.

AGENDA

Página 25



A26

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,03 x 4,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50974188 23-11-2013
7 Andebol. OMadeira SAD

tem hoje uma deslocação di-
fícil a casa do ABC de Braga,
jogo da 13.ª jornada da I Divi-
são e com início pelas 17h00.
Já para a 2.º divisão/Zona
Norte, o Marítimo recebe o
Santana, jogo da 10.ª jornada
a partir das 14h45, em Santo
António.
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