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Torneio - Cidade Fafe 2013

Fafe recebe Torneio de Natal
ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves |

O Andebol Clube de Fafe com a colaboração da Associação de Andebol de Braga, realiza a partir do dia de hoje, o Torneio de Natal - Cidade de Fafe 2013, em
juvenis masculinos. A competição conta
com a participação do Fafe, ABC/UMi-

nho A, Fermentões, Xico Andebol, Associação Andebol Póvoa Lanhoso (AAPL)
e Águas Santas e vai disputar-se ao longo
dos próximos três dias no Pavilhão Municipal de Fafe. Hoje, decorre a primeira
jornada da prova, com o Fafe a defrontar
a AAPL, enquanto que o ABC A enfrenta
o Xico Andebol. A final da competição
vai ter lugar no próximo sábado.
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TÉCNICO DO ABC/UMINHO COM DISCURSO REALISTA

«Título? Meta é a mesma,
lutar por posição europeia»
PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O ABC/UMinho é candidato ao título? A pergunta impõe-se, sobretudo depois da turma academista ter batido, no Pavilhão
Flávio Sá Leite, o campeão
FC Porto.
Carlos Resende, técnico
do conjunto bracarense,
não coloca, para já, a sua
equipa, composta, maioritariamente, por jovens, na
rota do título.
«Fizemos uma boa exibição contra o FC Porto, alicerçada numa ótima capacidade defensiva. Foi um
jogo fantástico e o nosso
público mereceu esta vitória. Título? Se assumis-

se estaria, seguramente, a
beber do estado de espírito eufórico que é natural
após uma vitória importante, contra uma grande
equipa. Só vencemos uma
excelente equipa mas isso
não vai mudar o nosso discurso, a nossa forma de jogar nem os nossos objetivos. Os princípios fundamentais que nos nortearam no início da época
mantêm-se inalteráveis, ou
seja, queremos lutar por
uma posição europeia»,
destacou Carlos Resende,
reconhecendo que o ABC/
UMinho está, hoje, melhor
do que estava «há um par
de semanas».
«Não passamos de bes-

ARQUIVO DM

Carlos Resende, treinador do ABc

tas a bestiais e bem passaremos, certamente, de
bestiais a bestas se perdermos um jogo. Foi importante vencer e, sobretudo, o público voltou ao Sá

Leite, e queremos que eles
nos continuem a apoiar,
porque, como se viu, com
eles ficamos muito mais
fortes», finalizou o técnico da turma minhota.
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NA COMEMORAÇÃO DO 80.º ANIVERSÁRIO

Jantar de Gala do ABC

dia 11 de janeiro
DM

Os premiados na última gala do ABC

JOSÉ EDUARDO

O tradicional jantar de
gala do ABC realiza-se no
dia 11 de janeiro e será o
ponto alto das comemorações do 80.º aniversário do
clube bracarense.
O evento decorrerá a

partir das 20h00, no Restaurante Panorâmico, da
Universidade do Minho,
em Gualtar.
Aqui, serão distinguidos
os academistas que mais
se distinguiram durante o
ano de 2013.
Aqui, o clube, elegeu já

três possíveis nomeados
para cada uma das categorias, facilitando desta
forma a tarefa dos seus
associados. Assim, os nomeados são:
Atleta do ano: Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira,
Humberto Gomes

Equipa do ano: Iniciados
A, Infantis A, Juvenis C;
Dirigente do ano: Alexandre Sousa, Carlos Miranda e Pedro Lobato;
Adepto do ano: Renato Vale, Fernando Areias
e Bruno Barrote;
Jogador revelação: Rui
Rolo, Nuno Rebelo e
Nuno Sá:
Treinador do ano: Jorge
Rodrigues, Gabriel Oliveira e Nuno Cardoso.
As votações decorrem
até ao dia 6 de janeiro, devendo ser feitas pelo e-mail
geral@abcdebraga.net.
O clube continua a aceitar inscrições para os interessados em participar
na gala. Podem ser feitas na secretaria do clube até ao dia 7 de janeiro. O preço por pessoa é
de 18 euros.

Página 5

A6

ID: 51514420

27-12-2013

Tiragem: 8500

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,18 x 7,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL
Torneio de Natal em Fafe
começa hoje
O Torneio de Natal – Cidade de Fafe 2013 em andebol,
disputa-se entre hoje e domingo, no Pavilhão Municipal
desta cidade minhota. Trata-se de uma organização do
AC Fafe, em colaboração com a Associação de Andebol de Braga, e contará com a presença das equipas
do ABC de Braga A, Fermentões, CD Xico Andebol,
AAPL, Águas Santas, e naturalmente, a equipa local.
O calendário dos jogos é o seguinte:
Hoje: AC Fafe-AAPL e Xico Andebol-ABC A.
Amanhã: ABC A-Fermentões; Águas Santas-AC Fafe;
Fermentões-Xico Andebol; e AAPL-Águas Santas. No
domingo, joga-se para a atribuição das respetivas
posições finais das equipas.
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S. Bernardo vence
Porto “Vintage” na final
Desportivismo O “quadrangular”, que decorreu no último sábado, em Aveiro, proporcionou uma
excelente jornada de propaganda da modalidade
D.R.

Andebol
Torneio de Veteranos

O Torneio de Natal de Veteranos, organizado pelo Centro
Desportivo de S. Bernardo no
passado sábado, foi um êxito,
já que, mais importante do que
os resultados da competição e
dos lugares do pódio, foi a jornada de desportivismo que
proporcionou.
O ambiente vivido no pavilhão do clube aveirense, partilhado por todos os interve-

nientes, desde o público nas
bancadas, passando pelos jogadores e até ao animador do
torneio, foi uma verdadeira demonstração de que se “respira”
Andebol em Aveiro.
Em termos desportivos, o S.
Bernardo foi o grande vencedor, ao bater na final, disputada
já da parte da tarde, o Porto
“Vintage”, por 27-22, numa partida equilibrada em que a
equipa de veteranos aveirense
justificou a vitória já nos derradeiros minutos.

Veteranos do S. Bernardo venceram em casa

Os dois conjuntos finalistas
haviam ganho, respectivamente, à Académica de Coimbra e
ao “Master” Estarreja, que disputaram o terceiro e quarto lugares, com a formação estarrejense a vencer os conimbricenses, por 26-11.
De referir, ainda, que durante
o torneio se realizou, entre o
público, um sorteio de material
desportivo, cuja receita reverteu a favor da equipa sénior feminina do Centro Desportivo
de São Bernardo. |
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Equipa maiata foi convidada a participar na Limburgse Handbal Dagen, podendo fazer até cinco jogos
em três dias, sendo que quatro estão garantidos.
Depois das presenças do FC Porto (vencedor em 2009 e no ano passado), do Benfica (vencedor em
2010), do ABC (5º lugar em 2011) e do Madeira SAD (4º em 2005), este ano é a vez do Águas Santas
fazer parte do elenco do Limburgse Handbal Dagen, um dos mais prestigiados torneios de andebol da
Europa. O quarto lugar alcançado no campeonato do ano passado, bem como a presença na final-four
da Taça de Portugal e o apuramento para a Taça Challenge não passaram despercebidos à
organização da prova que convidou os maiatos, que chegaram esta quinta-feira a Sittard-Gellen, na
Holanda.
O Águas Santas fará pelo menos quatro jogos, sendo que se chegar à final serão cinco partidas em
três dias. Amanhã, a equipa da Maia joga com o St. Petersburg, da Rússia, de manhã, e com os
holandeses do Nitrogen-Lions, de tarde. No sábado, está já definido um encontro com o Sporta
Hlohovec, da Eslováquia.
"É muito bom para o Águas Santas e para estes jogadores. Vamos ter aqui um bom período de
trabalho e, pela primeira vez na época, todos os atletas estão disponíveis", disse Paulo Faria a O
JOGO.
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Vivaldo Eduardo chamou Matilde André, Azenaide Carlos, Juliana Machado, Isabel Fernandes, Wuta
Dombaxe, Carolina Morais que vão trabalhar com o restante grupo.
A seleção angolana sénior feminina de andebol começa a preparar, esta sexta-feira a partir das 9h30
no campo do Catetão, a sua participação no 21º Campeonato Africano da modalidade, a decorrer de
16 a 25 de janeiro na Argélia. Destaque para a integração de seis jogadoras.
Comparativamente ao grupo que disputou o campeonato do Mundial na Sérvia, o selecionador
angolano, Vivaldo Eduardo, chamou as jogadoras Matilde André, Azenaide Carlos, Juliana Machado,
Isabel Fernandes, Wuta Dombaxe, Carolina Morais que vão trabalhar com o restante grupo.
As jogadoras referenciadas não estiveram no campeonato do Mundo, algumas por lesão e outras por
opção técnica.
O grupo tem previsto um estágio pré-competitivo na Sérvia para onde segue viagem dia 3 de janeiro,
ao fim do qual a equipa técnica ira afastar três jogadoras.
Mária Pedro, Cristina Branco, Teresa Almeida (guarda-redes), Isabel Guialo, Lurdes Monteiro,
Rossana Quitongo, Luisa Kiala, Natália Bernardo, Marcelina Kiala,Liliana Paixão, Lisandra Salvador,
Joelma Viegas, Iracelma da Silva, Marta dos Santos, Anastácio Sibo, Albertina Kassoma, Azenaide
Carlos, Juliana Machado, Isabel Fernandes, Wuta Dombaxe e Carolina Morais.
O sete angolano, que vai a busca do 12º título de campeã continental, encontra-se no grupo B com as
seleções da Tunísia, Guiné e Congo.
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Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino
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 13-11 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, avançou a
agência Lusa.

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 destacou-se 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 meiasfinais (27-21) - venceu a
Polónia, por 30-26.
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SELECÇÃO PORTUGUESA TEM DOIS JOGOS FUNDAMENTAIS COM A ESTÓNIA EM JANEIRO

O seleccionador português de andebol, Rolando Freitas, disse ontem que Portugal ainda
tem “uma porta aberta para o Mundial” de 2015,
antevendo dois encontros fundamentais com a
Estónia, a 2 e 5 de Janeiro. “A Estónia é uma
equipa que joga junta há muitos anos. São fortes
atleticamente e o seu jogo assenta numa estratégia defensiva coesa. Contudo, sabemos que
temos as nossas armas e, embora não estando
em situação cómoda, a selecção continua com
uma porta aberta para o Mundial e quer entrar
por ela”, assumiu o técnico, em São João da Ma-

deira, palco do segundo jogo. O primeiro será na
Estónia. Rolando Freitas, que começa a preparar
a equipa para os jogos que se avizinham no dia
28, anunciou a lista de convocados para as últimas quatro jornadas do Grupo 5 de apuramento
para o “play-off” e assumiu que a selecção terá
“os melhores 18 que estavam disponíveis” para
estes encontros, incluindo a visita à Letónia (8 de
Janeiro) e a recepção à Bósnia - Herzegovina (11
ou 12). Entre os 18 estão os madeirenses João
Ferraz e Pedro Spínola, ambos a jogar no FC
Porto. 1

Seleccionador Rolando Freitas acredita que Portugal qualifica-se para Mundial andebol.
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