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São João da Madeira recebe o Portugal-Estónia em Andebol
Hoje, a partir das 12 horas, tem lugar na Oliva Creative Factory, em S. João da Madeira,
a conferência de imprensa de apresentação do jogo Portugal-Estónia, em Andebol
masculino, que se vai disputar no Pavilhão Municipal das Travessas, a 5 de Janeiro.
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Brasileiras vencem mundial de andebol na Sérvia
As jogadoras da seleção brasileira de andebol festejam perante 20.000 pessoas o seu primeiro mundial,
na Kombank Arena de Belgrado, Sérvia. A seleção feminina derrotou na final a equipa anfitriã, por 22-20, com
destaque para a jogadora sul-americana Alexandra Nascimento, que apontou seis golos. Na partida de atribuição
do 3º e 4º lugar a vitória sorriu à seleção da Dinamarca, que bateu a congénere da Polónia, por 30-26. © EPA
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Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino ao vencer Sérvia em Belgrado
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/

actualizado: Sun, 22 Dec 2013 20:35:06 GMT
O Brasil conquistou hoje o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao derrotar a Sérvia, por
22-20, na final disputada no Kombank Arena de Belgrado.
© 2013
GEORGI LICOVSKI/EPA
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 13-11, depois de recuperar de uma desvantagem
de um golo, aos 10-09, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória.
Com o minuto 58 a decorrer e com o resultado a apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a
Sérvia ter anulado uma diferença de cinco golos, aos 16-11, o título foi jogado em poucos segundos.
Deborah Nunes e Ana Rodrigues com duas ações atacantes foram as responsáveis por levar o Brasil ao
título.
Alexandra Nascimento, com seis golos, foi a jogadora brasileira mais concretizadora, enquanto na
formação sérvia Dragana Cvijic, com cinco, foi a mais eficaz na finalização.
Com uma tarde para esquecer, perante um pavilhão que registou a presença de quase 20 mil
espetadores, esteve a sérvia Sanja Damnjanovic, que marcou apenas quatro dos 15 remates que fez.
No jogo de atribuição do terceiro lugar e correspondente medalha de bronze, a Dinamarca - que o
Brasil tinha eliminado nas meias-finais (27-21) - venceu a Polónia, por 30-26.
APS // JP
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Dilma Rousseff rejubila com título mundial feminino de andebol do Brasil
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A Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, enalteceu hoje, através da sua conta na rede social Twitter, a
conquista do campeonato do mundo de andebol feminino pela seleção brasileira, em Belgrado, na
Sérvia.
© 2013
FERNANDO BIZERRA JR./EFE
"Nossas meninas do andebol são campeãs mundiais invictas", refere Dilma Rousseff numa das várias
mensagens publicados, em que destaca ainda a garra e a determinação das atletas que superaram a
favorita Sérvia, que jogava em casa.
Dilma Rousseff destacou igualmente as atletas Eduarda Amorim, considerada a melhor jogadora do
Mundial, a guarda-redes Barbara Arenhart, que integra o "sete" ideal, e ainda Alexandra Nascimento.
"Também temos que felicitar Dani Piedade, Mayara Fier de Moura, Fabiana "Dara" Diniz, Deonise
Cavaleiro e todas as heroínas desse título inédito do andebol", acrescentou Dilma Rousseff.
A Presidente do Brasil, que no sábado revelou que o andebol terá um centro de treinos em São
Bernardo do Campo, considera que "a conquista do título indica o caminho certo na preparação para
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016".
O Brasil conquistou o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao bater a Sérvia, por 22-20, na
final disputada em Belgrado, perante um pavilhão com cerca de 19 mil espetadores.
APS // JP
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O treinador do ABC, Carlos Resende, viveu ontem um domingo especial, depois de, na véspera, a sua
equipa ter batido (25-22) o favorito FCPorto. A vitória sobre o pentacampeão deixou a turma
bracarense no 3.º lugar do Campeonato, em igualdade pontual com o Benfica, e a um escasso ponto
do líder Sporting. É a melhor época de sempre do técnico no Minho, depois do 6.º lugar em 2012 e do
5.º em 2013. "Sempre me habituei a fazer as contas só no final, mas temos tido resultados e
exibições interessantes. E também felicidade, como seja o facto de não termos tido lesões no plantel.
Mas continuamos com os pés bem assentes na Terra. O nosso objetivo é estar na Europa, como tem
sido tradição no ABC", considerou Carlos Resende, ainda considerado o melhor andebolista português
de sempre, agora com 42 anos. O técnico, campeão pelo FCPorto há 5 anos, resumiu a estratégia da
vitória do ABC ante dragões, atirados para o 4.º lugar da classificação:"Foi um jogo extremamente
bem disputado, mas nem sempre bem jogado, já que as duas equipas lutaram com intensidade pelo
triunfo. Foi uma vitória alicerçada na defesa e recuperação, anulando as transições rápidas do
adversário. No início do Campeonato, ninguém diria que o Sporting poderia estar na frente ou que o
ABC estaria nesta posição, mas a prova continua equilibrada, por mérito dos cinco primeiros, onde
também se inclui Águas Santas." Humberto Gomes e Nuno Rebelo brilham O ritmo do ABC-FCPorto,
no Pavilhão Flávio Sá Leite (Braga), foi elevado, havendo dois jogadores que se destacaram. O
guarda-redes Humberto Gomes fez 14 defesas, com 40% de eficácia, reduzindo a percentagem de
concretização dos dragões (52 contra 56%), enquanto o lateral-direito Nuno Rebelo anotou 6 golos em
6 remates (100%). O lateral-esquerdo Nuno Grilo (6 tentos e 46%) também deu consistência ao
ataque dos finalistas da Champions'1994 e Challenge'2005. OABC conquistou também 12 Nacionais,
10 Taças e 5 Supertaças. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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O ABC tem grandes tradições no andebol português, quer a nível competitivo quer na formação, mas
debate-se com bastantes problemas para encarar o futuro, pois o "velhinho" Pavilhão Flávio Sá Leite
precisa de obras profundas. O treinador Carlos Resende revelou aquilo que falta ao
emblema:"Infelizmente, tem faltado investimento para melhorar as condições de trabalho dos atletas
e a nossa principal infraestrutura, o Pavilhão Flávio Sá Leite, está a precisar de obras profundas. Seria
um bem precioso para atrair mais público, gerando mais receitas. Temos patrocinadores importantes,
como a Universidade do Minho, que dá o nome à equipa, mas ainda existe um défice. Estamos na
mesma condição das famílias e do país. Mas também nunca tive a vida fácil, pois tudo o que
conquistei foi com o meu esforço e dedicação. As dificuldades ajudam-nos a crescer e o ABC tem
muita gente dedicada, desde a direção aos jogadores. Queremos voltar a colocar o clube num patamar
elevado, pois somos um dos símbolos da cidade de Braga." Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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O Brasil venceu a Sérvia por 22-20 e conquistou o primeiro título de campeão mundial de andebol
feminino no campeonato disputado em Belgrado.
Alexandra Nascimento, com seis golos, foi a melhor marcadora da "canarinha" que tinha chegado ao
intervalo a vencer por 13-11.
A Dinamarca conquistou o terceiro lugar depois de ter vencido a Polónia por 30-26.
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ABC vence FC Porto e fica
a um ponto do líder Sporting

ABC/UMINHO, 25

UM PONTO SEPARA o ABC/UMinho do líder Sporting. Ontem, no Pavilhão Flávio Sá Leite, bracarenses
venceram o pentacampeão FC Porto.

FC PORTO 22

ANDEBOL
| Rui Serapicos |

Boas intervenções do guardaredes Humberto Gomes, anulação das figuras portistas e golos espectaculares. Ontem, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o
ABC/UMinho venceu o FC
Porto e fica a um só ponto da liderança do campeonato nacional Andebol 1.
O ABC, que aos 22 minutos
vencia por sete (14-7), atingiu o
intervalo com vantagem de cinco golos (15-10), anulando bem
as saídas atacantes dos azuis-ebrtancos, como Wilson Davyes,
que só marcou um golo.
Os bracarenses falharam castigos máximos, situações de jogadores isolados aos seis metros e remates aos postes. Mas
foram impondo coesão defensiva e, no ataque, exibiram um
repertório diverso de soluções,
por vezes recorrendo a jogadas
de ‘laboratório’.
O jogo iniciou em alto ritmo:
quatro golos nos dois primeiros
minutos (2-2). Vinte segundos
volvidos, Nuno Grilo em contra-ataque faz o 3-2, de chapéu
e o ABC assumiu, irreversivelmente, o controlo da contagem.
Depois foi a dilatar: 6-3 aos 7
minutos, 9-5 aos 13. Diferença
maior (14-7), aos 22 minutos,
quando o FC Porto já esboça
uma recuperação, aproveitando
a saída de Hugo Rocha, que foi
excluído duas vezes (como o
portista Gilberto Duarte).
Os guarda-redes Humberto
Gomes e Alfredo Quintana do-

Humberto Gomes, e Emanuel Ribeiro
(G.R.); Fábio Vidrago (2), Hugo Rocha (4),
Pedro Seabra (4), Carlos Siqueira, Diogo
Branquinho, Ricardo Pesqueira, Carlos
Martins, Nuno Grilo (6), Nuno Rebelo (6),
Vasco Areias, Tomás Albuquerque e João
Pinto (3).
Treinador: Carlos Resende.

Hugo Laurentino e Alfredo Quintana, (GR);
Gilberto Duarte (4), Vasco Santos, João
Ferraz (1), Belmiro Alves, Pedro Spinola
(1), Tiago Rocha (2), Ricardo Moreira (6),
Alexis Borges, Wilson Davyes (1), Hugo
Santos (2), Hugo Rosário (2), Miguel
Pereira e Mick Shubert (3)
Treinador: Ricardo Costa
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Bruno Rodrigues e Carlos
Capela (Aveiro) .

ROSA SANTOS

Nuno Grilo, alvo da dureza defensiva do FC Porto

minaram os primeiros minutos
da segunda parte.
O primeiro golo só ocorre ao
sexto minuto: João Pinto converte um livre de sete metros
(16-10).
Humberto parou remates de
portistas aos seis metros e o
ABC atinge novo avanço de sete (19-12), com Nuno Grilo e
Hugo Rocha eficazes. Mas o
FC Porto reduz para 19-16, por
Gilberto Duarte, com sete minutos para jogar.
Golo espectacular de Nuno
Rebelo, em jogada aérea, volta
a dilatar (20-16). Mas Ricardo
Moreira ainda reduz (20-17) e
Gilberto Duarte fez 23-20, num
dos últimos momentos em que
o resultado esteve em causa.
Nos últimos cinco minutos o
ABC foi gerindo e segurou os
três pontos.

§cabinas
Carlos Resende (Treinador do ABC)

“Público merecia esta prenda de Natal”
“Fizemos uma boa exibição; uma óptima capacidade
defensiva; mais uma vez, fomos de encontro ao
que tínhamos feito no Dragão. Nós sabíamos
que se o Porto não marcasse nas transições iria
ter muitas dificuldades. Procurámos fazê-lo e
os jogadores estão, de facto, de parabéns. O
público merecia esta vitória e esta prenda de
Natal ” Recusou assumir candidatura ao título:
“a única coisa que fizemos foi vencer uma
excelente equipa, num bom jogo”.

Ricardo Costa (adjunto do FC Porto)

“Campeonato não fica comprometido”
“Naturalmente, não esperávamos perder. Nós não jogámos tão bem como
habitualmente. Entrámos mal no jogo. Andámos sempre atrás do resultado.
Mas o campeonato não fica comprometido. Haverá outra fase, uma fase final.
Ainda há muitos jogos para fazer”.
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UMinho premeia
melhores atletas
100 ALUNOS receberam o reconhecimento da UM por conseguirem conciliar sucesso desportivo com sucesso académico.

NUNO GONÇALVES

Reitor António Cunha entrega diploma a Humberto Gomes, guarda-redes de andebol, um dos alunos premiados

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

O ano 2013 fica marcado no calendário
da UMinho por vários motivos, para além
de constar dos rankings de excelência europeus e mundiais a nível da investigação
e do ensino, viu também a sua posição
chegar ao topo do ranking desportivo europeu, tendo contribuído para esta posição os sucessos nacionais e internacionais
dos seus atletas, de que fazem parte os estudantes/atletas que ontem foram reconhecidos por terem conseguido conciliar
sucesso desportivo com o académico.
Foram 100 os estudantes/atletas que
conseguiram o feito, um número que assinala bem o esforço que tem sido feito,
tanto da parte da academia no acompanhamento da vertente académica, como
da parte dos serviços desportivos da UM,
da associação académica, dos clubes e associações dos quais muitos fazem parte,
mas principalmente destes jovens que viram o seu esforço reconhecido.
O número atingido e comparativamente
ao ano anterior demonstra mais do dobro.
No ano transato, em 2012 foram 48.
Para a cerimónia de entrega destes prémios, que decorreu no restaurante da
UMinho, em Gualtar, marcaram presença, para além dos premiados, o reitor António Cunha, administrador do Serviço
Acção Social da UM, Carlos Silva, presidente da AAUM, Carlos Videira, vereador da câmara de Guimarães, José Manuel Bastos, vereadora da câmara de
Braga, Sameiro Araújo, o treinador do
ABC, Carlos Resende, o administrador da
FADU, Pedro Almeida, entre outros.
A abertura da cerimónia contou com um
testemunho de Carlos Resende, que realçou o papel da UMinho no desenvolvimento do desporto e principalmente na

NUNO GONÇALVES

Carlos Resende, treinador do ABC entre os convidados

ajuda que tem dados aos jovens estudantes/atletas na conciliação da vida académica e desportiva: “obrigado à UMinho
pelo esforço que tem colocado e espero
que o continue a fazer para que os estudantes não tenham que optar por uma das
vertentes, mas possam continuar a desenvolver as duas com sucesso” disse.
Já o reitor António Cunha disse ter-se
atingido um objectivo há muito tempo
ambicionado, um objectivo que era claro
tanto para a Universidade como para a
AAUM (1º lugar do ranking da EUSA):
“2013 foi um ano muito bom, não só pela
afirmação académica mas também desportiva” disse. Para o responsável da academia, estes resultados são também o reflexo da opção politica e estratégica da
universidade de educação integral dos
seus estudantes, na qual a AAUM e a estrutura do desporto têm feito uma boa articulação. António Cunha destacou ainda
que o desporto da UM potencializa a realização de campeonatos europeus e mundiais universitários em Braga e Guimarães” ajudando também a elevar e enaltecer as duas cidades minhotas.
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HOJE Ã s 20:36
O Brasil conquistou hoje o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao derrotar a Sérvia, por
22-20, na final disputada no Kombank Arena de Belgrado.
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 13-11, depois de recuperar de uma
desvantagem de um golo, aos 10-09, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória.
Com o minuto 58 a decorrer e com o resultado a
apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a Sérvia ter anulado uma diferença de cinco golos, aos
16-11, o título foi jogado em poucos segundos.
Deborah Nunes e Ana Rodrigues com duas ações atacantes foram as responsáveis por levar o Brasil
ao título.
Alexandra Nascimento, com seis golos, foi a jogadora brasileira mais concretizadora, enquanto na
formação sérvia Dragana Cvijic, com cinco, foi a mais eficaz na finalização.
Com uma tarde para esquecer, perante um pavilhão que registou a presença de quase 20 mil
espetadores, esteve a sérvia Sanja Damnjanovic, que marcou apenas quatro dos 15 remates que fez.
No jogo de atribuição do terceiro lugar e correspondente medalha de bronze, a Dinamarca - que o
Brasil tinha eliminado nas meias-finais (27-21) - venceu a Polónia, por 30-26.
Diário Digital com Lusa
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DECORREU ENTRE QUINTA E SEXTA-FEIRA NO PAVILHÃO DA ESCOLA ANDRÉ SOARES

Arsenal da Devesa junta 130 crianças
no Torneio de Andebol de minis
LUÍS FILIPE SILVA

Algumas das crianças que participaram na atividade

LUÍS FILIPE SILVA

A secção de Andebol
do Arsenal Clube da Devesa juntou 130 crianças
no torneio de minis que
decorreu entre a passada quinta e sexta-feira no
pavilhão da Escola André
Soares.
Foram dois dias onde
competiram três equipas
do Arsenal da Devesa para
apurar uma rumo à segunda fase da competição da
federação.
A animação e entusiasmo entre os mais pequenos foi uma constante nos
jogos disputados, mas esta
também se estendeu às

bancadas, onde os pais
e familiares deram o seu
apoio às crianças.

Projeto andebol
nas escolas
Depois de ter avançado para a constituição de
uma equipa sénior que está
a dar cartas na III Divisão nacional e na Taça de
Portugal, os responsáveis
do clube bracarense optaram por colocar em prática um projeto virado para
a formação.
E nada melhor do que
começar pelas escolas, por
isso, o Arsenal da Devesa
aderiu ao projeto de andebol nas escolas, deno-

LUÍS FILIPE SILVA

O empenho nos jogos foi sempre levado ao máximo

minado “Andebol 4 kids”
numa parceria com a Associação de Andebol de
Braga e a Federação de
Andebol.
Na torneio organizado na semana passada, a
escolha recaiu sob o pavilhão da Escola André
Soares, sede do agrupamento de escolas onde o
Arsenal da Devesa tem incidido o seu trabalho na
modalidade de andebol.
«A maior parte das
crianças que trabalha
connosco vai frequentar
esta escola e este pavilhão nas atividades de
educação física, por isso
optámos por fazer aqui a

atividade para que eles
comecem a ficar familiarizados com o esapaço. Além disso, este pavilhão tem excelentes condições para a prática desportiva», sublinhou o responsável do Arsenal.

Escolas de S. Lázaro
Atualmente, a ação do
Arsenal da Devesa incide sobre as escolas de
S. Lázaro: Escola EB 1
do Carandá; Escola EB1/
/JI S. Lázaro e EB1 Fujacal, onde movimenta
já 130 crianças na prática do andebol
O técnico Fernando Fernandes, um dos responsá-

veis pela formação no clube arsenalista, explicou ao
Diário do Minho em que
consiste o projeto.
«A nossa ideia é propor
uma atividade física durante um ano inteiro, ao contrário do que sucede com
as AEC’s.
Levamos bolas e professores e ensinamos as bases para a prática do andebol e os pais estão satisfeitos pois sabem que
os seus filhos estão seguros e a praticar desporto»,
sublinhou.
Depois de ter começado este ano com os minis e benjamins, no próximo ano deverá arrancar

o escalão infantil, dando
continuidade ao trabalho
que foi iniciado esta temporada.
«Queremos formar um
escalão à medida que as
crianças forem progredindo uma vez que queremos formar um viveiro para abastecer a equipa sénior», disse Fernando Fernandes.
Nas atividades levadas
a cabo nas escolas, o Arsenal da Devesa leva sempre atletas seniores «para
servirem de exemplo e modelo aos mais novos», salientou o responsável da
formação do Arsenal da
Devesa.
LUÍS FILIPE SILVA

LUÍS FILIPE SILVA

Boa disposição nas atividades

Andebol praticado pelos mais novos sempre com grande intensidade
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EXIBIÇÃO DE GALA ABAFOU FOGO DO DRAGÃO

FORAM CRIAR CONFUSÃO DO OUTRO LADO DA BANCADA

Jovens que valem milhões

Problemas com Super Dragões

DM

Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitro: Bruno Rodrigues

e Carlos Capela

ABC

25

O jogo estava a decorrer, de forma pacífica, até que,
na segunda parte, alguns elementos ligados à claque
portista, Super Dragões, deslocaram-se ao outro lado do
pavilhão, onde estavam os simpatizantes academistas,
e logo começaram os problemas. Agressões, insultos
e muitas crianças e mulheres a fugir para a parte superior da bancada. A polícia demorou uma eternidade
até reagir e, quando o fez, já foi tarde. E, diga-se, o
número de agentes era exíguo para tanta gente.

Humberto Gomes (Bruno Dias); Fábio Vidrago (2), Hugo Rocha (4), Pedro Marques (4), Carlos Siqueira, Diogo
Branquinho, Emanuel Ribeiro, Ricardo
Pesqueira, Carlos Martins, Nuno Grilo
(6), Nuno Rebelo (6), Vasco Areias, Tomás Albuquerque e João Pinto (3).
Treinador: Carlos Resende
FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

FC Porto

22
17.ª JORNADA

Quintana (Hugo Laurentino); Gilberto
Duarte (4), Vasco Santos, João Ferraz
(1), Belmiro Alves, Pedro Spínola (1),
Tiago Rocha (2), Ricard Moreira (6),
Alexis Borges, Wilson Davyes (1), Hugo Santos (2), Hugo Rosário (2), Miguel
Sarmento e Mick Shubert (3)

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho bateu,
ontem, o FC Porto, em jogo
da 27.ª jornada do Andebol 1. Os jovens academistas abateram o dragão, e
saltaram para a vice-liderança da prova, em igualdade pontual com o Benfica, que leva vantagem no
confronto direto.

Primeira parte
brilhante dos locais
Os academistas terminaram a primeira parte com
uma vantagem larga (15-10) e, diga-se, os números
do ABC/UMinho até poderiam ser mais expressivos
se os seus andebolistas,
com destaque para Fábio
Vidrago, não tivessem a

Avanca - Ág. Santas

Águas Santas 26 - 30 Benfica

Fafe - P. Manuel

Sp. Horta 27 - 28 Sporting

Belenenses - Madeira

Maia 27 - 24 Belenenses

Sporting - ABC

Madeira 28 - 24 Fafe

Treinador: Ricardo Costa

Ao intervalo: 15-10

PRÓXIMA JORNADA

P. Manuel 27 - 34 Avanca

Benfica - Sp. Horta

ABC 25 - 22 FC Porto

ABC esteve sempre na frente do marcador frente ao FC Porto

pontaria... tão afinada: quatro bolas nos ferros!
A juventude academista
entrou a todo o gás e, nos
primeiros minutos, deu ao
FC Porto, um conjunto que
gravita na Liga dos Campeões, uma lição de bem
defender e atacar.
Seguros, os comandados
de Carlos Resende estiveram sempre por cima do
jogo. Mandões, os academistas foram marcando golos, alguns deles de belo
efeito, enquanto os dragões, muito faltosos (Gilberto Duarte foi excluído,
pela segunda vez, a meio
do primeiro tempo), tiveram, nos primeiros 30 minutos, muitas dificuldades
para penetrar na defensiva dos locais.

E, repetimos, a vantabateu Quintana.
Os principais protagogem até poderia ser mais
nistas da segunda parte
larga (33 remates da turforam... os árbitros.
ma bracarense conUma série de detra 21 do conjunAdeptos da
cisões erradas,
to portista) se
turma bracar
ense comparece
todas a favor
a eficácia acaram
em bom
dos dragões,
demista fosnúmero na
poderiam ter
se maior, com
catedral do an
equilibrado o
destaque para
debol
jogo, mas os joNuno Grilo, exvens academistas,
portista, que desmostrando grande perperdiçou algumas situasonalidade, conseguiram
ções de finalização para
superar essa adversidade
desespero dos adeptos do
extra e, com muito sacrifíABC/UMinho.
cio, foram levando a água
Árbitros tentaram
ao seu moinho.
“equilibrar”
Humberto Gomes, nos
na segunda parte
momentos finais, com intervenções de ouro, foi
O primeiro golo da seimportante para segurar
gunda parte surgiu já o
a vantagem. A festa, no
cronómetro marcava 5’46’’:
final, foi academista.
João Pinto, de sete metros,

FC Porto - Maia

Classificação

J

V

E

D

Golos

Dif.

Pts

1 Sporting

17

14

1

2

530 : 422

108

46

2 Benfica

17

14

0

3

525 : 403

122

45

3 ABC

17

14

0

3

509 : 384

125

45

4 FC Porto

17

13

1

3

489 : 388

101

44

5 Águas Santas

17

11

0

6

498 : 468

30

39

6 Sp. Horta

17

8

0

9

448 : 475

-27

33

7 Madeira SAD

16

6

1

9

407 : 475

-68

29

8 Belenenses

17

5

0

12

390 : 432

-42

27

9 Passos Manuel

17

5

0

12

438 : 486

-48

27

10 Maia

17

4

1

12

428 : 503

-75

26

11 Fafe

17

2

2

13

421 : 525 -104

23

12 Avanca

16

2

0

14

346 : 468 -122

20

«Defendemos muito bem»
O treinador do ABC/UMinho, Carlos Resende, estava,
como seria de esperar, feliz no final do encontro.
«Vencemos uma grande equipa e fizemos um bom
jogo. O melhor da época? Não sei, sei que estivemos
muito bem, solidários e defendemos extremamente
bem», destacou o técnico da turma academista, sublinhando a «ótima capacidade defensiva».
«Quero deixar um agradecimento especial ao público,
que esteve inexcedível. Foi uma boa prenda de Natal»,
finalizou Carlos Resende.

Ricardo Costa (técnico-ajdunto do FC
Porto): «Não estivemos ao nosso nível»
O técnico do FC Porto, Ljubomir Obradovic, estava
castigado e, por isso, assistiu ao jogo da bancada... mas
sentou-se mesmo ao lado do banco de suplentes.
No final, foi o seu adjunto, Ricardo Costa, a comentar o jogo. «Não estivemos ao nosso nível, temos de
reconhecer. O ABC/UMinho fez um bom jogo e nós
não estivemos nada bem e andámos sempre atrás
do resultado».
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• ABC derrotou FC Porto
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ABC ganhou ao FC Porto
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Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino ao vencer Sérvia em Belgrado
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Belgrado, 22 dez (Lusa) -- O Brasil conquistou hoje o seu primeiro título mundial de andebol feminino
ao derrotar a Sérvia, por 22-20, na final disputada no Kombank Arena de Belgrado.
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 13-11, depois de recuperar de uma
desvantagem de um golo, aos 10-09, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória.
Com o minuto 58 a decorrer e com o resultado a apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a
Sérvia ter anulado uma diferença de cinco golos, aos 16-11, o título foi jogado em poucos segundos.
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Dilma Rousseff rejubila com título mundial feminino de andebol do Brasil
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Redação, 22 dez (Lusa) -- A Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, enalteceu hoje, através da sua
conta na rede social Twitter, a conquista do campeonato do mundo de andebol feminino pela seleção
brasileira, em Belgrado, na Sérvia.
"Nossas meninas do andebol são campeãs mundiais invictas", refere Dilma Rousseff numa das várias
mensagens publicados, em que destaca ainda a garra e a determinação das atletas que superaram a
favorita Sérvia, que jogava em casa.
Dilma Rousseff destacou igualmente as atletas Eduarda Amorim, considerada a melhor jogadora do
Mundial, a guarda-redes Barbara Arenhart, que integra o "sete" ideal, e ainda Alexandra Nascimento.
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Livro "Futebol, Contos e Descontos" de Alves Pinto é apresentado este sábado
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Fernando Alves Pinto apresenta este sábado, o seu livro "Futebol, Contos e Descontos", com
ilustrações do pintor Salgado de Almeida e capa de Henriqueta Jordão.
O livro contém 20 contos relativos a conversas, brincadeiras e histórias sobre anos de vida associativa
do autor que presidente da Assembleia geral da Associação de Futebol de Braga e Presidente do Xico
Andebol.
Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Coutada, vice-presidente da
FPF, e Augusto Silva, vice presidente da federação portuguesa de andebol, marcam presença na
apresentação da obra, marcada para o auditório do Lar de Santa Estefânia, às 11h30.
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ABC bateu FC Porto e Sporting isolou-se - O Jogo
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Há apenas dois pontos a separar Sporting, Benfica, ABC e FC Porto, estando o campeonato
emocionante como nunca
O pentacampeão FC Porto não teve argumentos para contrariar o ABC, perdendo em Braga por 2522, depois de ter passado toda a partida em desvantagem. Com este desfecho, os portistas tombaram
para a quarta posição, com três derrotas e um empate em 17 jornadas, deixando o Sporting voltar a
isolar-se na frente, depois de um triunfo difícil dos leões na Horta (28-27).
Outro beneficiado com o desfecho de Braga foi o Benfica, que venceu em Águas Santas (30-26)
depois de uma partida com várias reviravoltas no marcador. Os encarnados subiram à segunda
posição, com os mesmos 45 pontos do ABC e perto dos 46 do Sporting
RESULTADOS
Madeira SAD-Fafe, 28-24
ISMAI-Belenenses, 27-24
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Sérvia foi derrotada, em casa, na final
O Brasil intrometeu-se no histórico domínio europeu do andebol feminino, ao conquistar hoje, na
Sérvia, o primeiro titulo mundial da sua história, ao derrotar, na final, o país anfitrião, por 22-20.
As brasileiras, que nunca estiveram a perder em todo o encontro, aguentaram, nos minutos finais, a
pressão de um pavilhão lotado, com 20 000 sérvios, e desfizeram um empate a 20-20, marcando os
dois últimos golos do jogo.
Refira-se que o Brasil foi a única seleção invicta no torneio e que já tinha derrotado a Sérvia, na fase
de grupos. Para além do título, o Brasil viu duas suas jogadoras distinguidas. Duda Amorim foi
considerada a melhor jogadora e Barbara Arehnart a melhor guarda-redes.
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Modalidades - Andebol - Brasil surpreende Sérvia e conquista título mundial de
andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/12/2013

Meio:

Mais Futebol.pt

URL:

http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-brasil-campeao-titulo-historico/52b74be7e4b052db4605ae63.html

/

A seleção brasileira de andebol feminino obteve uma conquista histórica, ao conquistar, este domingo,
o título mundial, diante da Sérvia, que era a favorita. O triunfo das brasileiras foi por 22-20, peranta
20 mil sérvios. Numa conquista inédita, as andebolistas brasileiras colocam-se ao lado das
basquetebolistas que em 1994 obtiveram também de forma surpreendente o título mundial. O título
mundial premeia uma campanha perfeita e invicta, que começou com cinco vitórias na primeira fase e
continuou na fase de eliminação, com triunfos perante Hungria e Dinamarca, tricampeã olímpica. A
base do sucesso brasileiro terá sido iniciada com a contratação, em 2009, do técnico dinamarquês
Morten Soubak. Um bom indicador para o desporto brasileiro, a dois anos e meio dos Jogos Olímpicos
do Rio, em 2016.
há 2 horas
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BelgradoBrasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/12/2013

Meio:

Notícias ao Minuto Online

URL:

http://www.noticiasaominuto.com/desporto/149976/brasil-sagra-se-campeao-mundial-de-andebol-feminino

/

O Brasil conquistou hoje o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao derrotar a Sérvia, por
22-20, na final disputada no Kombank Arena de Belgrado.
20:35 - 22 de Dezembro de 2013 | Por
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 13-11, depois de recuperar de uma
desvantagem de um golo, aos 10-09, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória.
Com o minuto 58 a decorrer e com o resultado a apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a
Sérvia ter anulado uma diferença de cinco golos, aos 16-11, o título foi jogado em poucos segundos.
Deborah Nunes e Ana Rodrigues com duas ações atacantes foram as responsáveis por levar o Brasil
ao título.
Alexandra Nascimento, com seis golos, foi a jogadora brasileira mais concretizadora, enquanto na
formação sérvia Dragana Cvijic, com cinco, foi a mais eficaz na finalização.
Com uma tarde para esquecer, perante um pavilhão que registou a presença de quase 20 mil
espetadores, esteve a sérvia Sanja Damnjanovic, que marcou apenas quatro dos 15 remates que fez.
No jogo de atribuição do terceiro lugar e correspondente medalha de bronze, a Dinamarca -- que o
Brasil tinha eliminado nas meias-finais (27-21) - venceu a Polónia, por 30-26.

Página 39

A40

BrasilDilma Rousseff rejubila com título mundial feminino de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/12/2013

Meio:

Notícias ao Minuto Online

URL:

http://www.noticiasaominuto.com/desporto/149985/dilma-rousseff-rejubila-com-titulo-mundial-feminino-de-andebol

/

A Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, enalteceu hoje, através da sua conta na rede social Twitter, a
conquista do campeonato do mundo de andebol feminino pela seleção brasileira, em Belgrado, na
Sérvia.
21:18 - 22 de Dezembro de 2013 | Por
"Nossas meninas do andebol são campeãs mundiais invictas", refere Dilma Rousseff numa das várias
mensagens publicados, em que destaca ainda a garra e a determinação das atletas que superaram a
favorita Sérvia, que jogava em casa.
Dilma Rousseff destacou igualmente as atletas Eduarda Amorim, considerada a melhor jogadora do
Mundial, a guarda-redes Barbara Arenhart, que integra o "sete" ideal, e ainda Alexandra Nascimento.
"Também temos que felicitar Dani Piedade, Mayara Fier de Moura, Fabiana "Dara" Diniz, Deonise
Cavaleiro e todas as heroínas desse título inédito do andebol", acrescentou Dilma Rousseff.
A Presidente do Brasil, que no sábado revelou que o andebol terá um centro de treinos em São
Bernardo do Campo, considera que "a conquista do título indica o caminho certo na preparação para
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016".
O Brasil conquistou o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao bater a Sérvia, por 22-20,
na final disputada em Belgrado, perante um pavilhão com cerca de 19 mil espetadores.
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Andebol

ABC e Benfica
ultrapassam
o FC Porto
O ABC deu seguimento ao
bom campeonato que está
a realizar com um triunfo
caseiro sobre o FC Porto,
por 25-22, na 17.ª jornada. A
equipa bracarense e o Benfica
(vencedor em Águas Santas,
26-30) ultrapassaram os
“dragões”, que perderam o 1.º
lugar e têm menos um ponto
do que aquele duo. O Sporting
ainda jogava com o Sp. Horta
à hora de fecho desta edição:
em caso de triunfo, os “leões”
assumiram a liderança isolada.
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Brasil surpreende e sagra-se campeão mundial de andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/12/2013

Meio:

Público Online

URL:

http://www.publico.pt/desporto/noticia/brasil-surpreende-e-sagrase-campeao-mundial-de-andebol-feminino-1617280

/

O Brasil, que tinha como melhor resultado o 5.º lugar obtido em 2011, conquistou neste domingo o
seu primeiro título mundial de andebol feminino, ao derrotar a anfitriã Sérvia, por 22-20, na final
disputada no Kombank Arena, em Belgrado. A selecção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 1311 perante cerca de 20 mil espectadores, depois de recuperar de uma desvantagem de um golo, aos
10-9, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória. Com o minuto 58 a decorrer e
com o resultado a apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a Sérvia ter anulado uma diferença
de cinco golos, aos 16-11, o título foi jogado em poucos segundos. Deborah Nunes e Ana Rodrigues
com duas acções atacantes foram as responsáveis por levar o Brasil ao título. Alexandra Nascimento,
com seis golos, foi a jogadora brasileira mais concretizadora, enquanto na formação sérvia destacouse Dragana Cvijic, com cinco. A brasileira Eduarda Amorim, eleita melhor jogadora do torneio, marcou
três golos. No jogo de atribuição do terceiro lugar e correspondente medalha de bronze, a Dinamarca que o Brasil tinha eliminado nas meias-finais (27-21) - venceu a Polónia, por 30-26.
22/12/2013 - 19:33
Lusa
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:.: Brasileiras são campeãs do Mundo - Andebol
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Meio:

Record Online

URL:

http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=859772

22/12/2013

/

A três anos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as modalidades brasileiras começam a somar
conquistas. Este domingo, foi a vez da seleção feminina de andebol se sagrar campeã mundial, ao
bater a Sérvia na final por 22-20. Mesmo estando a jogar no reduto da adversária - e com um
ambiente eletrizante -, a turma canarinha confirmou os créditos que trazia das rondas anteriores e
cedo abriu vantagem, fechando a primeira parte em 13-11. Na segunda parte continuou a mesma
toada de jogo, com as brasileiras a manterem os 2 golos à maior. Individualmente, nota para a
exibição de Alexandra Nascimento, autora de seis golos, logo seguida por Fernanda da Silva e Ana
Rodrigues. Esta foi a primeira vez desde 1995 que um campeonato mundial feminino não é
conquistado por uma seleção europeia. Nesse ano, foi a Coreia do Sul a festejar. Siga-nos no
Facebook e no Twitter.
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FC Porto atrasa-se, Sporting continua a liderar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=133562

Data Publicação:

22/12/2013

/

22-12-2013 21:03
Benfica e ABC vencem e continuam a pressionar leões.
O Sporting e o Benfica vencem na jornada 17 e beneficiam da derrota do FC Porto em Braga.
17ª Jornada da Fase Regular do Nacional de Andebol
Resultados
Passos Manuel 29-27
Águas Santas 26-30 Benfica
Sporting Horta 27-28 Sporting
Maia 27-24 Belenenses
Madeira SAD 28-24 Fafe
ABC Braga 25-22 FC Porto
Classificação
1 - Sporting 46 pontos
2 - Benfica 45 pontos
3 - ABC Braga 45 pontos
4 - FC Porto 44 pontos
5 - Águas Santas 39 pontos
6 - Sporting Horta 33 pontos
7 - Madeira SAD 29 pontos - 1 jogo
8 - Belenenses 27 pontos
9 - Passos Manuel 27 pontos
10- Maia 26 pontos
11- Fafe 23 pontos
12- Avanca 20 pontos - 1 jogo
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Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino ao vencer Sérvia em Belgrado

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/12/2013

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/22/brasil_sagra_se_campe_o_mundial_.html

/

22 de dezembro de 2013 18:55h
Deborah Nunes e Ana Rodrigues com duas ações atacantes foram as responsáveis por levar o Brasil
ao título.
O Brasil conquistou hoje o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao derrotar a Sérvia, por
22-20, na final disputada no Kombank Arena de Belgrado.
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 13-11, depois de recuperar de uma
desvantagem de um golo, aos 10-09, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória
.
Com o minuto 58 a decorrer e com o resultado a apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a
Sérvia ter anulado uma diferença de cinco golos, aos 16-11, o título foi jogado em poucos segundos.
Deborah Nunes e Ana Rodrigues com duas ações atacantes foram as responsáveis por levar o Brasil
ao título.
Alexandra Nascimento, com seis golos, foi a jogadora brasileira mais concretizadora, enquanto na
formação sérvia Dragana Cvijic, com cinco, foi a mais eficaz na finalização.
Com uma tarde para esquecer, perante um pavilhão que registou a presença de quase 20 mil
espetadores, esteve a sérvia Sanja Damnjanovic, que marcou apenas quatro dos 15 remates que fez.
No jogo de atribuição do terceiro lugar e correspondente medalha de bronze, a Dinamarca - que o
Brasil tinha eliminado nas meias-finais (27-21) - venceu a Polónia, por 30-26.

Página 47

A48

Dilma Rousseff rejubila com título mundial feminino de andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

22/12/2013

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/22/dilma_rousseff_rejubila_com_t_tu.html

/

22 de dezembro de 2013 20:56h
O Brasil conquistou o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao bater a Sérvia.
A Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, enalteceu hoje, através da sua conta na rede social Twitter, a
conquista do campeonato do mundo de andebol feminino pela seleção brasileira, em Belgrado, na
Sérvia.
Nossas meninas do andebol são campeãs mundiais invictas, refere Dilma Rousseff numa das várias
mensagens publicados, em que destaca ainda a garra e a determinação das atletas que superaram a
favorita Sérvia, que jogava em casa.
Dilma Rousseff destacou igualmente as atletas Eduarda Amorim, considerada a melhor jogadora do
Mundial, a guarda-redes Barbara Arenhart, que integra o "sete" ideal, e ainda Alexandra Nascimento.
Também temos que felicitar Dani Piedade, Mayara Fier de Moura, Fabiana "Dara" Diniz, Deonise
Cavaleiro e todas as heroínas desse título inédito do andebol, acrescentou Dilma Rousseff.
A Presidente do Brasil, que no sábado revelou que o andebol terá um centro de treinos em São
Bernardo do Campo, considera que a conquista do título indica o caminho certo na preparação para os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
O Brasil conquistou o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao bater a Sérvia, por 22-20,
na final disputada em Belgrado, perante um pavilhão com cerca de 19 mil espetadores.
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FC Porto e Sporting lidera isolado
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Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/22/fc_porto_e_sporting_lidera_isola.html

/

22 de dezembro de 2013 09:41h
Os leões têm mais um ponto do que Benfica e ABC.
O Sporting venceu este sábado o Sporting da Horta e beneficiou da derrota do FC Porto para ficar
isolado no primeiro lugar, decorridas 17 jornadas do campeonato nacional de andebol.
Os leões foram aos Açores vencer pela margem minima (28-27), mas o FC Porto derrapou na
deslocação a Braga, perdendo com o ABC por 22-25 e caindo para o quarto lugar.
O Benfica venceu fora o Águas Santas, por 30-26 e é segundo, com os mesmos 45 pontos dos
minhotos (3º) e menos um do que o líder.
Passos Manuel Avanca, 29-27
Águas Santas - Benfica, 26-30
Maia - Belenenses, 27-24
Madeira SAD - Fafe, 28-24
Sp. Horta - Sporting, 27-28
ABC Braga - FC Porto, 22-25
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Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino (vídeo)
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TSF Online

URL:

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3601535&page=-1

22/12/2013

/

O Brasil conquistou hoje o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao derrotar a Sérvia, por
22-20, na final disputada no Kombank Arena de Belgrado.
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 13-11, depois de recuperar de uma
desvantagem de um golo, aos 10-09, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória.
Com o minuto 58 a decorrer e com o resultado a apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a
Sérvia ter anulado uma diferença de cinco golos, aos 16-11, o título foi jogado em poucos segundos.
Deborah Nunes e Ana Rodrigues com duas ações atacantes foram as responsáveis por levar o Brasil
ao título.
Alexandra Nascimento, com seis golos, foi a jogadora brasileira mais concretizadora, enquanto na
formação sérvia Dragana Cvijic, com cinco, foi a mais eficaz na finalização.
Com uma tarde para esquecer, perante um pavilhão que registou a presença de quase 20 mil
espetadores, esteve a sérvia Sanja Damnjanovic, que marcou apenas quatro dos 15 remates que fez.
No jogo de atribuição do terceiro lugar e correspondente medalha de bronze, a Dinamarca -- que o
Brasil tinha eliminado nas meias-finais (27-21) - venceu a Polónia, por 30-26.
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Dilma Rousseff: «Nossas meninas do andebol são campeãs mundiais invictas»

Tipo Meio:
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Meio:

TSF Online

URL:

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3601621&page=-1

22/12/2013

/

A Presidente do Brasil enalteceu hoje, através da sua conta na rede social Twitter, a conquista do
campeonato do mundo de andebol feminino pela seleção brasileira, em Belgrado, na Sérvia.
Nossas meninas do andebol são campeãs mundiais invictas, refere Dilma Rousseff numa das várias
mensagens publicados, em que destaca ainda a garra e a determinação das atletas que superaram a
favorita Sérvia, que jogava em casa.
Dilma Rousseff destacou igualmente as atletas Eduarda Amorim, considerada a melhor jogadora do
Mundial, a guarda-redes Barbara Arenhart, que integra o "sete" ideal, e ainda Alexandra Nascimento.
Também temos que felicitar Dani Piedade, Mayara Fier de Moura, Fabiana "Dara" Diniz, Deonise
Cavaleiro e todas as heroínas desse título inédito do andebol, acrescentou Dilma Rousseff.
A Presidente do Brasil, que no sábado revelou que o andebol terá um centro de treinos em São
Bernardo do Campo, considera que a conquista do título indica o caminho certo na preparação para os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
O Brasil conquistou o seu primeiro título mundial de andebol feminino ao bater a Sérvia, por 22-20,
na final disputada em Belgrado, perante um pavilhão com cerca de 19 mil espetadores.
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Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino ao vencer Sérvia em Belgrado
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/

Belgrado, 22 dez (Lusa) -- O Brasil conquistou hoje o seu primeiro título mundial de andebol feminino
ao derrotar a Sérvia, por 22-20, na final disputada no Kombank Arena de Belgrado.
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 13-11, depois de recuperar de uma
desvantagem de um golo, aos 10-09, mas só no derradeiro minuto de jogo conseguiu chegar à vitória.
Com o minuto 58 a decorrer e com o resultado a apresentar uma igualdade a 20-20, depois de a
Sérvia ter anulado uma diferença de cinco golos, aos 16-11, o título foi jogado em poucos segundos.
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Dilma Rousseff rejubila com título mundial feminino de andebol do Brasil
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Visão Online

URL:

http://visao.sapo.pt/dilma-rousseff-rejubila-com-titulo-mundial-feminino-de-andebol-do-brasil=f762736

/

Redação, 22 dez (Lusa) -- A Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, enalteceu hoje, através da sua
conta na rede social Twitter, a conquista do campeonato do mundo de andebol feminino pela seleção
brasileira, em Belgrado, na Sérvia.
"Nossas meninas do andebol são campeãs mundiais invictas", refere Dilma Rousseff numa das várias
mensagens publicados, em que destaca ainda a garra e a determinação das atletas que superaram a
favorita Sérvia, que jogava em casa.
Dilma Rousseff destacou igualmente as atletas Eduarda Amorim, considerada a melhor jogadora do
Mundial, a guarda-redes Barbara Arenhart, que integra o "sete" ideal, e ainda Alexandra Nascimento.
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Benfica vence Águas Santas e lidera à condição
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Bola Online
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Data Publicação:

21/12/2013

/

O Benfica venceu fora o Águas Santas, por 30-26, encontro da 17.ª jornada do campeonato nacional
de andebol.
Dário Andrade e Elledy Semedo, ambos com seis golos, foram os melhores marcadores do Benfica que
conseguiu reagir na segunda parte ao resultado desfavorável que se registava ao intervalo (14-15).
Pedro Cruz foi o homem em destaque pelo Águas Santas, com dez golos.
Com este resultado, o Benfica assume provisoriamente a liderança com 45 pontos, mais dois que FC
Porto e Sporting que jogam na noite deste sábado com ABC e Sporting da Horta, respetivamente.
Resultados da 17.ª jornada:
Passos Manuel Avanca, 29-27
Águas Santas - Benfica, 26-30
Maia - Belenenses, 27-24
Madeira SAD - Fafe, 28-24
Sp. Horta - Sporting, 21 horas
ABC Braga - FC Porto, 21 horas
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ABC pede “casa cheia”
esta noite com FC Porto
A EQUIPA DO ABC/UMINHO recebe hoje, a partir das 21 horas, o FC Porto,
no jogo grande da 17.ª jornada do nacional de andebol. Presidente dos
academistas, Luís Teles, pede aos bracarenses para encher o Flávio Sá Leite.

DR

Pedro Seabra, Luís Teles e Carlos Resende pedem apoio do público bracarense para o jogo desta noite com o FC Porto

ANDEBOL

| Miguel Machado |

Há jogo grande de andebol, esta
noite, no pavilhão Flávio Sá Leite. O ABC/UMinho vai receber a
visita dos pentacampeões nacionais FC Porto e actuais líderes
do campeonato (juntamente com
o Sporting). Quarto classificado,
com os mesmos 42 pontos que o
Benfica, e a fazer uma temporada soberba, a equipa de Carlos
Resende quer derrotar os dragões, e assume mesmo que a
“jogar em casa são favoritos”.
“Vamos ter pela frente um ad-

+ bilhetes
Preço dos bilhetes:
- Sócios e alunos da UM entrada Livre, mediante
apresentação do cartão de
sócio e do cartão de estudante da UMinho.
- Sócios SC Braga e
HC Braga: 2 euros
Público geral - 5 euros.

versário forte, mas também temos consciência que, no nosso
pavilhão, com o apoio do nosso
público e com a nossa qualidade,
podemos vencer”, afirmou Carlos Resende, na antevisão.
Também o presidente do ABC,
Luis Teles, acredita na vitória e
pede o apoio massivo dos adeptos bracarenses, “É um jogo
muito importante para nós.
Além dos associados do ABC
queremos ter todos os bracarenses do nosso lado”, referiu o presidente, pedindo ‘casa cheia’ no
pavilhão Flávio Sá Leite, logo a
partir das 21 horas.
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Campanha solidária leva
sorrisos a centenas de crianças

+ mais

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL da Universidade do Minho, associação académica e antigos estudantes
entregaram ontem perto de 500 brinquedos a seis instituições do distrito.
UMINHO

| Paula Maia |

Os Serviços de Acção Social da
Universidade do Minho (SASUM), a Associação Académica
e Associação de Antigos Estudantes entregaram ontem 500
brinquedos a seis instituições do
distrito de Braga: Rede Social de
Guimarães; Associação Teatro e
Construção, de Famalicão; a
CAT Rebelo Duarte, de Vieira
do Minho; o Instituto Juvenil
Maria Imaculada, de Braga; o
Centro Cultural e Social de Santo Adrião e a Cruz Vermelha
Portuguesa, delegação de Braga.
Os brinquedos agora entregues
resultaram de uma campanha de
recolha que as referidas associações promoveram junto da comunidade académica, nomeadamente alunos, funcionários,
docentes e não docentes, e ainda
de pessoas externas à universidade.
“Representa um acto nobre dos
estudantes da Universidade do
Minho”, referiu ontem Carlos
Silva na cerimónia de entrega
formal destes presentes.
O número de brinquedos entregues este ano fica um pouco
aquém dos números de 2012,
facto justificado por Carlos Silva: “esta entrega é feita geralmente após o período de Natal,

ROSA SANTOS

Humberto Gomes

ROSA SANTOS

Momento da entrega dos brinquedos às instituições, sendo a sua maioria usados mas em bom estado de conservação.

facto que não aconteceu este ano
porque pensámos que é nesta
época que as crianças mais valorizam os brinquedos”, diz o responsável. Por esse motivo, a
campanha de recolha também
foi antecipada.
Carlos Videira, presidente da
AAUM, referiu que esta iniciativa, que conta já com alguns
anos, demonstra bem que “a solidariedade está no ADN dos es-

tudantes minhotos”, acrescentando que são várias as acções
de solidariedade que os alunos
realizam no seu seio, não só por
altura do Natal, mas durante todo o ano “evidenciando esse carácter solidário”.
“Parece-me que esta é uma
consciência que se vai alargando
a toda a comunidade”, diz o dirigente estudantil justificando que
o facto de este ano o número de

brinquedos ser menor deve-se
também ao facto de cada vez
mais serem replicadas iniciativas similares na universidade,
como por exemplo nos núcleos
de curso ou comissões de curso.
“Certamente se somássemos
todas essas campanhas, o número seria muito mais elevado”,
afirmou ainda a propósito presidente da associação académicadaUniversidade do Minho.

Humberto Gomes, atleta
internacional de Andebol,
guarda-redes do ABC e estudante de Engenharia Civil da UMinho apadrinhou
esta acção de solidariedade.
Humberto afirmou ser
“uma honra” apadrinhar
uma iniciativa deste género que considerou muito
importante e reveladora
da solidariedade da comunidade da Universidade do
Minho.
Para o atleta estas acções
solidárias deveriam decorrer não só no Natal, mas
durante todo o ano.
De frisar que a campanha
‘Deixe um sorriso’ é levada
a cabo na UMinho desde
2008, tendo sido até à
presente data 6.835
brinquedos.
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Torneio de Andebol de Veteranos em S. Bernardo
As antigas glórias do S. Bernardo, Estarreja, Académica de Coimbra e FC Porto
defronta-se hoje no Torneio de Natal de Veteranos. O “convívio”, que decorre no
Pavilhão do S. Bernardo, começa às 9.45 horas e prolonga-se até final da tarde.
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Jornal Feedback - Guimarães 2013: Presidente da FPF apadrinha lançamento de livro
que relata histórias sobre a vida associativa
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Alves Pinto - presidente da assembleia geral da Associação de Futebol de Braga e dirigente do Xico
Andebol - apresenta amanhã, sábado, 21 de dezembro, em Guimarães, o livro de sua autoria
"Futebol, Contos e Descontos". Com ilustrações do pintor Salgado de Almeida e capa de Henriqueta
Jordão, a obra contém 20 contos relativos a conversas, brincadeiras e histórias sobre anos de vida
associativa. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Carlos Coutada,
vice-presidente da FPF, e Augusto Silva, vice presidente da federação portuguesa de andebol, marcam
presença na apresentação da obra. As receitas apuradas com a venda do livro - cada exemplar tem
um custo de 10 euros - revertem para o Xico Andebol, clube histórico de Guimarães que atravessa
atualmente algumas dificuldades. O lançamento conta com o apoio de Guimarães Cidade Europeia do
Desporto 2013 e terá lugar no auditório do Lar de Santa Estefânia, às 11h30.
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Fernando Alves Pinto apresenta este sábado, o seu livro "Futebol, Contos e Descontos", com
ilustrações do pintor Salgado de Almeida e capa de Henriqueta Jordão.
O livro contém 20 contos relativos a conversas, brincadeiras e histórias sobre anos de vida associativa
do autor que presidente da Assembleia geral da Associação de Futebol de Braga e Presidente do Xico
Andebol.
Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Coutada, vice-presidente da
FPF, e Augusto Silva, vice presidente da federação portuguesa de andebol, marcam presença na
apresentação da obra, marcada para o auditório do Lar de Santa Estefânia, às 11h30.
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O Benfica foi o primeiro candidato ao título a entrar em campo na jornada 17 do campeonato nacional
de andebol, cumprindo a sua missão ao vencer por 30-26 no reduto do Águas Santas, colocando assim
pressão em FC Porto e Sporting, que apenas jogam mais logo. Elledy Semedo e Dário Andrade, ambos
com seis golos, foram decisivos no triunfo da equipa encarnada, que ao intervalo até perdia por um
golo (15-14). Do lado da equipa da casa, nota para a grande exibição de Pedro Cruz, que fez dez
golos. A equipa encarnada soma assim 45 pontos, provisoriamente na liderança, com mais 2 do que
FC Porto e Sporting. Consulte os resultados e a classificação. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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O FC Porto foi surpreendentemente derrotado este sábado na visita ao reduto do ABC, em Braga, por
25-22, em partida da jornada 17 do campeonato nacional de andebol, deixando assim o Benfica
escapar no topo da classificação. Os dragões estiveram muito mal e ao intervalo já perdiam por 15-10,
conseguindo na segunda metade recuperar parte da desvantagem, mas tal não chegou para impedir o
terceiro desaire da temporada. Nuno Pereira e Nuno Rebelo foram as figuras da vitória da equipa
bracarense, com seis golos, os mesmo que marcou o portista Ricardo Moreira. Contas feitas, o ABC
iguala o Benfica na liderança, com 45 pontos, enquanto o FC Porto é 3.º, com 44. Consulte os
resultados e a classificação. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Os casos do FC Porto-Olhanense ANÁLISE DOS LANCES DA POLÉMICA sábado, 21 dezembro de 2013 |
01:12 Autor: MIGUEL AMARO Fotos: SPORTTV Numa partida que deveria ter sido sem história no que
à arbitragem diz respeito, o lisboeta Hugo Miguel conseguiu arranjar forma de ser assobiado e de
estar no foco da atenção do público... Para ler este artigo na íntegra assine o Record Premium. A
partir de EUR3,59 Assinatura por 1 semana Se já é assinante Record Premium faça o seu Login: Tags:
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Foi com inesperada dificuldade que o Sporting conseguiu esta noite uma vitória que permite a subida à
liderança do campeonato nacional de andebol. A jogar na Horta, os leões bateram o Sporting local
pela margem mínima (27-26), passando a liderar de forma isolada a classificação, com 46 pontos.
Num encontro extremamente equilibrado, os leões chegaram ao descanso a vencer por 1 golo,
vantagem parcial que conseguiriam manter até final da contenda, onde Pedro Portela foi o melhor
marcador, com 9 golos. Contas feitas, o Sporting é agora líder isolado, com 1 ponto de vantagem para
Benfica e ABC. O FC Porto é quarto, com 44 pontos. Consulte os resultados e a classificação. Siga-nos
no Facebook e no Twitter.
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§andebol

Luís Teles
“Apoio de todos os
bracarenses seria
um ‘élan’ adicional”
O presidente do ABC, Luís Teles,
abriu ontem a conferência de
imprensa de antevisão ao jogo
frente ao FC Porto com um apelo
ao envolvimento dos
bracarenses. “Para nós, é muito
importante termos, além dos
adeptos do ABC, todos os
bracarenses do nosso lado”,
disse, após fazer votos de paz e
um futuro melhor para a cidade.
“O ABC tem dado provas, tem
tido um desempenho dentro das
expectativas, muito positivo.
O apoio de todos os bracarenses
era, neste momento, o ‘élan’
adicional, que nos poderia levar
além dos objectivos que temos
traçados esta época”, adiantou.
Considerando “uma grande
oportunidade”, o jogo contra o
Porto, o presidente do ABC
explicou que o horário foi adiado
para as 21 horas, de modo a
evitar a coincidência com a
corrida de S. Silvestre, que, em
Braga, decorre à tarde e, assim,
“permitir, a todos os que gostam
de andebol, assistir ao jogo e
apoiar o ABC”.
“Além de gente conhecedora,
precisamos de gente que sinta e
que viva o ABC”, acrescentou.
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Pedro Seabra, central do ABC e o jogo de amanhã com o FC Porto

“São de um nível que queremos atingir”
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

“Vamos defrontar uma grande
equipa. São pentacampeões nacionais e conseguiram boas vitórias na Liga dos Campeões este
ano. É um nível diferente e é um
nível que nós queremos também
atingir”. Assim comentou Pedro
Seabra, o central do ABC, o jogo
de amanhã com o FC Porto.
“Supreendidos não estamos.
Nós temos consciência de que
temos trabalhado muito bem
desde o início”, respondeu,
quando interpelado sobre o rendimento da equipa nesta temporada.

Para Pedro Seabra, a palavra
certa será “satisfeitos” porque
“temos conseguido uma consistência a nível de resultados e a
nível de exibições que justifica
plenamente a posição que ocupamos”.
“Estar na frente mas não acabar a conseguir o nosso objectivo”, disse ainda, “não adianta
nada”. Mas — realçou, “dá uma
confiança e alento importante
para encarar estes jogos e continuar a trabalhar diariamente”
“É bom quando começamos a
ser olhados e a ser respeitados
de outra forma. Temos consciência do valor que temos e do nível
que temos atingido”, frisou

ROSA SANTOS

Pedro Seabra, central do ABC: “temos consciência do valor que temos”
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ABC recebe amanhã FC Porto
ÀS 21 HORAS NO PAVILHÃO FLÁVIO LÁ LEITE vai ter lugar, amanhã, um dos jogos mais apetecidos
do andebol nacional: à 17.ª jornada, o ABC recebe o FC Porto.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

“Temos a responsabilidade de
ganhar”, assumiu ontem, em
conferência de imprensa, o treinador do ABC, Carlos Resende.
O FC Porto chega a Braga na
condição de líder com 43 pontos
(como o Sporting), mais um do
que o ABC, quarto classificado
com os mesmos 42 pontos do
Benfica.
“Temos pela frente um jogo
com um adversário que é pentacampeão nacional e que nos tem
representado nas competições
europeias”, salientou Carlos Resende, frisando, por outro lado
que “também temos a consciência de que, no nosso pavilhão,
com apoio do nosso público e
com a nossa qualidade, temos
possibilidades de vencer”.
Quando questionado sobre se,
tendo em conta a preparação da
equipa, este é um bom momento
da época para o ABC receber o
FC Porto, Carlos Resende lembrou que nesta época vai ser o
segundo jogo com os ‘dragões’.

ROSA SANTOS

Carlos Resende: “temos na frente um adversário que é pentacampeão nacional”

No Porto, os bracarenses perderam por um golo, “demos uma
resposta extremamente interessante”, considerou.
“Não foi o resultado de que

gostaríamos naquele momento.
Agora, esperamos um jogo que
será certamente muito importante de seguir e que o resultado seja mais interessante”, acrescen-

tou.
O treinador do ABC considerou, ontem à tarde, que os jogadores estão quase todos em boas
condições para este encontro.
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Taça de Portugal
Fafe recebe Benfica
e Fermentões visita
Arsenal da Devesa
O Fafe recebe o Benfica e o
Fermentões visita o Arsenal da
Devesa na oitava ronda da Taça
de Portugal em andebol.
O sorteio ditou ainda os jogos;
São Mamede - Sporting
Á. Santas Milaneza - FC Gaia
Arsenal Devesa - Fermentões
ABC Braga - UMinho - SC Horta
Maia Ismai - ACR Zona Azul.
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A lei do mais forte
imperou em Avanca
Andebol
1.ª Divisão Nacional

PODERIOAArtística de Avanca, diante dos seus adeptos,
não conseguiu surpreender o
FC Porto, actual campeão nacional. Neste encontro em atraso da 12.ª jornada da principal

prova nacional, os “azuis e
brancos” não facilitaram e, ao
intervalo, já venciam por cinco
golos (17-12), vantagem que dilataram na segunda parte, até
aos 31-20 finais.
João Vilar, com cinco golos,
foi o melhor marcador da Artística, ao passo que, no FC
Porto, Pedro Spínola eviden-

ciou-se com seis golos. Com
este resultado, o FC Porto assumiu a liderança da prova, ao
passo que a Artística manteve
a última posição, ainda que
com um jogo por disputar. A
partida na Madeira, com o Madeira SAD, relativa à 15.ª jornada, está agendada para as 18
horas do dia 26 de Janeiro. |

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

O FC Porto criou muitas dificuldades à Artística
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São Bernardo
defronta
Xico na Taça
Andebol
Taça de Portugal Masculina

O sorteio dos oitavos-de-final
da Taça de Portugal realizouse, ontem, nas instalações da
Federação , em Lisboa.
Ao São Bernardo, a única
equipa do distrito que ainda se
encontra em prova, calhou-lhe
em sorte jogar no recinto do
Xico Andebol. As suas formações já se defrontaram esta
época, no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Norte,
e, curiosamente, vão jogar para
o campeonato uma semana antes deste jogo da Taça de Portugal, que está agendado para o
dia 1 de Fevereiro. Refira-se que,
no jogo da primeira volta, o Xico
Andebol venceu em Aveiro, por
39-29. |
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RECEBE AMANHÃ O PENTACAMPEÃO NACIONAL

«Temos responsabilidade
de vencer o FC Porto»
LUÍS FILIPE SILVA

do de Carlos Resende mas
o treinador evita para já
entrar em euforias. «Estamos a fazer uma boa
época mas temos a consciência de que ainda não
fizemos nada de extraordinário nem algo que esteja acabado.
Estamos em desenvolvimento e é importante termos vitórias», disse.

Pedro Seabra, Luís Teles e Carlos Resende, confiantes para a receção ao FC Porto

LUÍS FILIPE SILVA

O técnico do ABC, Carlos Resende, assumiu ontem sem rodeios que o clube academista «tem a responsabildade de vencer o
FC Porto» no jogo de amanhã, às 21h00, no Pavilhão
Flávio Sá Leite.
O treinador, que falava
aos jornalistas em conferência de imprensa, classificou o jogo de «difícil»
mas também ressalvou o
valor do colectivo academista para legitimar as pretensões de lutar pelo triunfo no jogo relativo à 17.ª
jornada do campeonato nacional de andebol da I Divisão. «Temos a consicência de que no nosso pavilhão, com o apoio do nos-

objetivo de encher o paviso público e com a nossa
qualidade temos possibililhão, o público será uma
dades de vencer e essa é
tremenda mais-valia para a
uma responsabilidade ennossa equipa», disse.
graçada de ter.
Este será o segundo
Se me perguntarem se
jogo desta temporada em
temos a responsabilidade
que o ABC defronta o FC
de ganhar eu digo de uma
Porto. E se no primeiro
forma bastante sajogo, Carlos Resentisfeita que teABC inicia
de gostou da resamanhã frent
mos a responposta mas não
e
ao FC Porto
sabilidade de
do resultado
mais um cicl
vencer em
o
(derrota tanexigente de jo
gos
casa o pentagencial),
o treino camcampeão nacionador
do
ABC
peonato
nal», sublinhou.
espera agora «um
Carlos Resende
outro resultado mais
pede também o apoio do
importante».
público para o desafio de
«Ainda não fizemos
amanhã à noite, frente ao
nada
Porto. «O público de Braga
de extraordinário»
sabe ver e apoiar e isso é
A produção do ABC nesmuito importante. Se conte campeonato é do agraseguirmos atingir o nosso

Pedro Seabra: «Vamos
estar à altura»
Para Pedro Seabra, o
FC Porto impõe respeito
mas não receio. O atleta do ABC acredita que a
equipa bracarense vai estar à altura deste desafio
e promete dar luta pela
obtenção de um resultado bem mais positivo do
que aquele conseguido na
primeira volta, no Dragão
Caixa.
«Vamos defrontar uma
grande equipa, com um
nível que também nós
queremos atingir. Acho
que vamos estar à altura do jogo», frisou Pedro Seabra.
O jogador do ABC não
está surpreendido pela carreira do seu clube, antes
pelo contrário. «Estamos
sim satisifeitos porque temos trabalhado desde o
início para atingir os objetivos a que o clube se
propôs».

Presidente apela ao público
O presidente Luís Teles apelou à presença massiva do público no jogo de amanhã, frente ao FC
Porto. O dirigente lembrou a boa carreira do clube
nesta época e espera ver isso reconhecido com
uma enchente amanhã à noite, pelas 21h00, frente
ao FC Porto.
«Seria para nós muito importante termos, para além
de todos os adeptos do ABC, todos os bracarenses do
lado do clube. O ABC tem tido um desempenho muito

positivo e o apoio de todos os bracarenses seria um
elan adicional que nos poderia levar além dos objetivos
que traçámos no início da época.
Adiamos o jogo para as 21h00, para não colidir
com a S. Silvestre de Braga, outra prova importante,
porque queremos celebrar em conjunto a última vitória
de 2013».
A finalizar, Luís Teles aproveitou para formular «votos
de boas festas a toda a comunidade bracarense».
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ANDEBOL

Arsenal recebe Fermentões
para a Taça de Portugal
O Arsenal da Devesa,
uma das surpresas da
prova, recebe o Fermentões nos oitavos de final
da Taça de Portugal em
andebol, ditou o sorteio
realizado ontem.
Numa prova em que ain-

da estão envolvidos cinco
equipas filiadas na Associação de Andebol de Braga, o sorteio ditou que estas duas se defrontassem
nesta ronda.
Já o ABC, joga igualmente no Sá Leite, fren-

te ao Sporting da Horta,
enquanto o Fafe recebe o
Benfica. Em casa joga ainda o Xico Andebol, frente
ao S. Bernardo.
Os jogos dos oitavos de
final, a disputar no dia 1 de
fevereiro de 2014, são:

São Mamede-Sporting
Águas Santas-FC Gaia
Arsenal-Fermentões
ABC Braga-SC Horta
AC Fafe-Benfica
Ismai-Zona Azul
Xico-S. Bernardo
Passos Manuel-FC Porto
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