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� A equipa de iniciados mas-
culinos da Juve Lis, sagrou-se
campeã nacional da II Divisão
Nacional ao derrotar no jogo
decisivo o Gondomar Cultural,
por 31-27.

Participaram na fase final do
campeonato, que se realizou no
pavilhão da Juve, as duas equi-
pas finalistas e ainda o GA Por-
talegre e o Académico FC.

Na partida que ditou o cam-
peão, no primeiro tempo, os lei-
rienses já venciam por 15-13. l

ANDEBOL MASCULINO

Juve alcança
título nacional
em iniciados
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Ao derrotar a equipa do Aca -
démico de Viseu, a equipa sé -
nior masculina de andebol do
ABC de Nelas conquistou a 2ª
edição da 'Taça de Andebol da
Associa ção de Andebol' ter mi -
nado, assim, da melhor ma -
neira a boa época que realizou. 

O jogo disputou-se no passa-
do domingo no Pavilhão Mu -
nicipal de Nelas e colocou fren -
te a frente o clube da região do
'Coração do Dão' e o vizinho
Académico de Viseu. Foi uma
partida muito disputada, como
todas as outras realizadas ao
longo da época entre os dois
em blemas, proporcionando ao
muito público presente mo -
men tos de grande espectacu-
laridade e emoção. Sob o signo
do equilíbrio, o jogo foi regis-

tando sucessivos empates ao
longo do primeiro período, al -
ternados com vantagens tan -
gen ciais. A partir do minuto
vinte, o clube nelense teve um
pe  ríodo de grande fulgor e co -
lo ca-se em vantagem por 5
golos. O Académico, num for -
cing final, ainda reduz para a
diferença de 2 golos no final da
1ª parte.

O início do segundo tempo
do jogo foi determinante. A
equi  pa nelense entrou forte e
com rápidas transições ampli -
ou a vantagem, que se cifrava
em 5 golos à passagem do mi -
nu to 8. A partir daí, o clube do
‘Coração do Dão’ foi contro -
lando o jogo e a vantagem ad -
quirida, através de um ritmo
vivo, uma defesa sólida.

Andebol
Taça da Associação de Andebol de Viseu

Nelenses salvaram a época com um título

ABC de Nelas ganhou
Taça Associação de Viseu

A equipa do ABC de Nelas que arrecadou a Taça 'Associação de Viseu'

Página 6



A7

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 28,64 x 16,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36038028 16-06-2011

Em juvenis e iniciados

ABC encerrou época com dois títulos nacionais

A época andebolística chegou ao fim para o ABC de Braga 

e, na formação, o saldo foi bastante positivo, com os juvenis e 

os iniciados a sagrarem-se campeões nacionais nas respectivas 

categorias.

Por seu turno, a equipa de iniciados foi vice-campeã nacional 

e a de juniores marcou presença na fase final da competição, 

terminando a prova no quarto lugar.

De resto, é justo salientar a presença de equipas do ABC de 

Braga nas quatro fases finais da formação: juniores, juvenis, 

iniciados e infantis. Esta época, o ABC foi a única equipa a 

conquistar dois títulos nacionais… tal como na época passada… 

e na outra anterior.

O ABC continua a ser a equipa mais galardoada na formação, 

com 25 títulos nacionais em juniores, juvenis, iniciados e infantis, 

com 14 deles celebrados nos últimos dez anos.

Nos últimos anos o Xico Andebol é a equipa mais próxima 

do ABC, somando sete campeonatos nacionais no período 

referido.

 

Juvenis e iniciados do ABC de Braga com os respectivos troféus de campeões nacionais

DR

Página 7



A8

  Tiragem: 6500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,27 x 14,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 36057573 16-06-2011

Infante D. Henrique
disputa “Nacional”
de Infantis fem.

A equipa de Andebol de Infan-
tis femininos do Clube Despor-
tivo Infante D. Henrique
disputa, de hoje até domingo,
em Valongo do Vouga, distrito
de Aveiro, a fase final do Cam-
peonato Nacional da categoria.
A equipa campeã da Madeira
deste escalão defronta hoje o
Maiastars (17h00), enquanto
que amanhã tem um duplo
confronto: com o Lagoa
(10h30) e com o CA Leça
(20h00). No sábado é a vez de
medir forças com o Alavarium
(20h00) e encerra domingo,
com a equipa da casa, o Va-
longo Vouga (10h30). Ana
Silva, Natércia Patrício, Lisan-
dra Almeida, Fabiana Abreu,
Patrícia Nóbrega, Barbara Frei-
tas, Cidália Freitas, Iolanda
Santos, Vera Freitas, Eduarda
Ferreira, Catarina Perdigão e
Nisa Silva são as atletas,
orientadas pelos técnicos
Décio Pires e Roberto Pestana.

Vasco Sousa
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CD Os Marienses
ascende
à 2.ª Divisão

Andebol

Depois do acentuar do trabalho dos atletas 
orientados pelo técnico Pedro Resendes, desta 
vez e pela terceira vez sucessiva a disputar a 
3.ª Divisão Nacional, foi necessário chegar aos 
minutos fi nais da última jornada para se con-
cretizar um objectivo que não foi delineado no 
inicio da época, mas que ao longo das jornadas 
foi visível que o trabalho desenvolvido poderia 
ter outro desfecho que não só a manutenção.

No jogo realizado na tarde deste sábado 
em Ílhavo, em que de forma inédita e volun-
tária um grupo de trinta marienses a residir no 
continente fez questão de estar presente neste 
momento com muito signifi cado para o des-
porto mariense, a jornada derradeira opunha o 
5.º e 6.º classifi cado, o Ílhavo e Os Marienses.

O clube mariense tinha obrigatoriamente 
que vencer, e mesmo que houvesse um empate 
no outro jogo teria sempre vantagem nos con-
frontos directos com qualquer uma das equi-
pes, Samora Correia e Benavente AC, assim 
com um desfecho de 21-25, foi grande a festa 
em Ílhavo com atletas, dirigentes, treinadores 
e massa adepta em grande euforia em viagem 
até Lisboa.
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