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ANDEBOL
| Redacção | 

Fábio Antunes, Ricardo Pesqueira, Nuno
Pereira e Pedro Marques são os quatro jo-
gadores do ABC/UMinho que integram o
lote dos jogadores convocados para a se-
lecção nacional. 

O selecionador nacional, Rolando Fre-
itas, divulgou ontem a lista de convoca-
dos para o ‘Torneio Inter Municipal Vale
do Coa’ que vai decorrer em Pinhel, Mê-
da e Figueira de Castelo Rodrigo nos
próximos dias 27, 28 e 29 de Dezembro.

A concentração da equipa portuguesa
está agendada para as 16 horas do dia 26
de Dezembro, em Pinhel, onde toda a
comitiva se mantém concentrada até ao
dia 30 de Dezembro. Pelo meio ficam três
jogos com a seleção 'A' da Roménia, que
vão decorrer em Pinhel (27 Dezembro -
21 horas - Sportv); Mêda (28 de Dezem-
bro - 17 horas) e Figueira de Castelo Ro-
drigo (29 de Dezembro - 21 horas).

A lista de convocados , integra  sete jo-
gadores do Sporting Clube de Portugal;
quatro do Futebol Clube do Porto e do
ABC/UMinho e um do Sport Lisboa e
Benfica; Wisla Plock (Polónia) e Anaita-
suna (Espanha).

A lista completa dos convocados é a
seguinte: Ricardo Candeias (Sporting);
Alfredo Quintana (FC Porto); Fábio An-
tunes (ABC/UMinho); Pedro Solha
(Sporting); António Areia (Benfica); Pe-
dro Portela (Sporting); Ricardo Pesqueira
(ABC/UMinho); Tiago Rocha (Wisla
Plock); Gilberto Duarte (FC Porto);
Fábio Magalhães (Sporting); Bjelanovic
(Sporting); Nuno Pereira (ABC/UMin-
ho); Nuno Roque (FC Porto); Rui Silva
(Sporting); Pedro Marques (ABC/UMin-
ho); Pedro Spínola (Sporting); Jorge Sil-
va (Anaitasuna) e João Ferraz (FC Porto).

TORNEIO VALE DO COA

ABC/UMinho cede quatro jogadores
à selecção nacional

DR

Ricardo Pesqueira
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Pedro Marques chamado à Selecção Nacional de Andebol
O aveirense Pedro Marques, que joga no ABC, foi convocado pelo seleccionador
Rolando Freitas para os jogos com a Roménia do Torneio Inter-Municipal Vale do Coa,
que vão decorrer no final do mês, em Pinhel, Mêda e Figueira de Castelo Rodrigo.
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Quatro atletas do ABC
na seleção nacional

ANDEBOL: TORNEIO VALE DO CÔA

Fábio Antunes, Ricardo 
Pesqueira, Nuno Pereira e 
Pedro Marques, todos do 
ABC de Braga, foram cha-
mados por Rolando Frei-
tas para a seleção nacio-
nal de andebol que, engtre 
27 e 29 do corrente, vai 
disputar o Torneio Inter 
Municipal Vale do Coa, 
a decorrer em Pinhel, 
Mêda e Figueira de Cas-
telo Rodrigo.

A concentração da equi-
pa portuguesa está agen-
dada para as 16h00 do dia 
26 de dezembro, em Pi-
nhel, onde toda a comiti-
va se mantém concentra-

da até ao dia 30 de dezem-
bro. Pelo meio ficam três 
jogos com a seleção ‘A’ da 
Roménia, que vão decorrer 
em Pinhel (27 dezembro - 
21h00 – Sportv); Mêda (28 
de dezembro – 17h00) e Fi-
gueira de Castelo Rodrigo 
(29 de dezembro – 21h00).

A lista de convocados, 
integra sete jogadores do 
Sporting; quatro do FC 
Porto e do ABC/UMinho e 
um do Benfica; Wisla Plo-
ck (Polónia) e Anaitasuna 
(Espanha).

A seleção nacional volta 
a concentrar-se no dia 3 de 
janeiro de 2015, para um 

estágio que inclui a parti-
cipação no Torneio Inter-
nacional do Qatar. Nesse 

sentido, será divulgada 
nova convocatória no dia 
30 de dezembro.

Ricardo Pesqueira, um dos academistas convocados

DM
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A9 Rolando Freitas divulgou a lista de convocados para os jogos com a Roménia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f91c11e1

 
Sporting lidera convocatória de Rolando Freitas
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O selecionador nacional divulgou a lista de convocados para o  Torneio Inter Municipal Vale do Coa
que vai decorrer em Pinhel, Mêda e Figueira de Castelo Rodrigo nos próximos dias 27, 28 e 29 de
Dezembro.
 
 A concentração da equipa portuguesa está agendada para as 16 horas do dia 26 de Dezembro, em
Pinhel, onde toda a comitiva se mantém concentrada até ao dia 30 de Dezembro. Pelo meio ficam três
jogos com a seleção 'A' da Roménia, que vão decorrer em Pinhel (27 Dezembro - 21h. - Sportv); Mêda
(28 de Dezembro - 17 h. - ANDEBOL|tv) e Figueira de Castelo Rodrigo (29 de Dezembro - 21 h. -
ANDEBOL|tv).
 
 A lista de convocados, que pode ser consultada em anexo, integra sete jogadores do Sporting Clube
de Portugal; quatro do Futebol Clube do Porto e do ABC/UMinho e um do Sport Lisboa e Benfica; Wisla
Plock (Polónia) e Anaitasuna (Espanha).
 
 A seleção nacional volta a concentrar-se no dia 3 de Janeiro de 2015, para um estágio que inclui a
participação no Torneio Internacional do Qatar. Nesse sentido, será divulgada nova convocatória no
dia 30 de Dezembro.
 
 Ricardo Candeias - Sporting
 
 Alfredo Quintana - FC Porto
 
 Fábio Nunes - ABC
 
 Pedro Solha - Sporting
 
 António Areia - Benfica
 
 Pedro Portela - Sporting
 
 Ricardo Pesqueira - ABC
 
 Tiago Rocha - Orlen Wisla Plock
 
 Gilberto Duarte - FC Porto
 
 Fábio Magalhães - Sporting
 
 Bosko Bjelanovic - Sporting
 

Página 9



 Nuno Pereira - ABC
 
 Nuno Roque - FC Porto
 
 Rui Silva - Sporting
 
 Pedro Marques - ABC
 
 Pedro Spínola - Sporting
 
 Jorge Silva - Helv. Anaitasuna
 
 João Ferraz - FC Porto
 
 22-12-2014 07:45O Torneio  Inter Municipal Vale do Coa  decorre nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro.
Portugal tem como adversário a Roménia.
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A11Águas Santas responde ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-12-2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=797d933b

 
21-12-2014 . SÁBADO Por Record Após o final da partida, que decorreu sem problemas de maior fora
das bancadas, o Águas Santas emitiu um comunicado para responder às queixas do Sporting relativas
às condições do pavilhão onde se realizou a final. "Apesar da dimensão do clube em causa, que não
está em questão, não lhes reconhecemos autoridade para homologação de pavilhões, matéria em que
para já até não têm grande experiência", podia ler-se na nota. De recordar que nenhum elemento da
administração do Sporting marcou presença no jogo de ontem.
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A14Europeu feminino: Noruega conquista sexto título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38ff06f

 
A Noruega conquistou este domingo o sexto título de campeã europeia de andebol feminino, ao bater
a Espanha por 28-25 na final disputada em Budapeste, na Hungria.
 
 Apesar de ter saído para o intervalo a perder por 10-12, as nórdicas conseguiram reagir na segunda
parte e dar a volta ao resultado para juntar o Europeu ao título olímpico conquistado em 2012 no
Reino Unido.
 
 A Noruega cimentou assim a condição de equipa mais medalhada em Campeonatos da Europa: seis
de ouro, três de prata e uma de bronze.
 
 A Suécia venceu o Montenegro por 25-23 e ficou com a medalha de bronze.
 
 21-12-2014
 
Redação
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Andebol
FC Porto vence Sporting 
e festeja conquista da Supertaça
O FC Porto conquistou ontem a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-28,
em jogo em que os ‘leões’ falharam um livre de sete metres a dois segundos do fim, na Maia.
Com os “dragões” com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obrado-
vic na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa
em vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo
Quintana.  Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
Este foi o sexto título do FC Porto, o que o isola na lista de troféus, seguido do ABC com cinco, Ben-
fica com quatro, Sporting três e Belenenses um.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Rui Serapicos | 

As práticas de desporto universi-
tário acrescentam ao curriculum
competências em domínios de
organização e gestão de tempo e
de esforço e vão diferenciar po-
sitivamente, na vida profissio-
nal, os alunos. Este foi o tom das
intervenções feitas, ontem, na
Universidade do Minho, durante
a cerimónia de entrega de pré-
mios de mérito desportivo. 

“Quem também é bom no des-
porto, é melhor que outros can-
didatos que tenham a mesma
formação académica”, sustentou
Ricardo Cayolla, convidado a
usar da palavra na entrega de
prémios de mérito a 83 alunos
da Universidade do Minho que
se sagraram campeões em diver-
sas modalidades. 

Prosseguindo na sua interven-
ção, Ricardo Cayolla, que é em-
presário e comentador de ténis
no canal Eurosport, ex-jogador
profissional, que chegou a abdi-
car dos estudos para se concen-
trar na modalidade, vindo poste-
riormente a qualificar-se com
um mestrado em Alto Rendi-
mento Desportivo, não fez ceri-
mónia e afirmou mesmo que na
hora de se recrutar uma pessoa
para posições profissionais de
exigência de trabalho em condi-
ções competitivas sob pressão, a
prática desportiva pode ser um
factor de selecção.

Deu como exemplo um caso
ocorrido numa instituição de
crédito. Em última análise, afir-
mou, questiona-se se um candi-
dato “tem vida além do mundo

académico ou se é daqueles Xo-
ninhas que só estudaram”.

Apesar do tempo presente, de
crise financeira, a Universidade
do Minho, através de estruturas
como a Associação Académica e
os Serviços de Acção Social,
tem vindo a consolidar uma ima-
gem de alto rendimento despor-
tivo dos seus estudantes.

Também vem a afirmar-se co-
mo organizadora de eventos de
carácter internacional. 

Questionado pelo Correio do
Minho se as limitações da con-
juntura financeira não condicio-
nam estes desenvolvimentos,
Fernando Parente, responsável
pelo Departamento Desportivo e
Cultural da Universidade do Mi-
nho, frisou que quando acolhe
uma organização de um evento
desportivo, “a palavra de ordem
é sustentabilidade”.

“Procuramos sempre que isso

não pese no orçamento de ne-
nhuma estrutura. É claro que a
crise afecta o desempenho des-
portivo. Há menos dinheiro no
desporto, principalmente no des-
porto escolar, que está a montan-
te, assim como no desporto de
rendimento, o que se reflecte de-
pois na quantidade e na qualida-
de de praticantes”, disse.

Fernando Parente destaca, ain-
da assim, na Universidade do
Minho, “um registo interessante:
81 por cento dos alunos que ob-
tiveram resultados de elevado
mérito desportivo no âmbito
universitário — e sabemos que
são competições fortes, algumas
em níveis de alto rendimento —
conseguem conciliar a prática
desportiva com os estudos. Co-
mo prioridade, os alunos estão
aqui para estudar, mas aqueles
que se dedicam à prática despor-
tiva conseguem conciliar”.

Mesmo em tempo de dificulda-
de, ontem foram entregues pré-
mios a 83 alunos em 107 que fo-
ram campeões universitários,
nacionais, europeus e mundiais,
em modalidades como o andebol
e o taekwondo, o badminton e a
escalada, o atletismo e o futebol
ou o basquetebol. Êxitos estes
que foram alcançados por estu-
dantes de licenciaturas e mestra-
dos diversos, como  Bioquímica,

Educação, Economia, Estudos
Portugueses e Lusófonos, Enge-
nharia Civil ou Economia — es-
tes dois cursos são os que mais
campeões fornecem. .  

No encerramento da sessão,
que incluiu um almoço no Res-
taurante Panorâmico do Cam-
pius de Gualtar, o reitor da Uni-
versidade do Minho, António
Cunha, frisou que o desporto é
“parte integrante do projecto
educativo” e destacou funções
diversas que, na sua perspectiva,
a actividade desportiva cumpre.

“O desporto promove a ima-
gem da universidade e aumenta
a sua atractividade para a capta-
ção de estudantes de alto ren-
dimnto”, salientou.

UMINHO

Campeões da pela Universidade do MInho confraternizaram com reitor e administrador dos Serviços de Acção Social

Universidade do Minho distingue 
83 alunos com mérito desportivo
CAMPEÕES NAS PAUTAS,  pistas de tartan, tabuleiros de xadrez, paredes de escalada ou nos 40x20
metros de um jogo de andebol foram distinguidos ontem pela Universidade do Minho.

UMINHO

Reitor da Universidade do Minho com uma atleta, campeã nos resultados académicos e no desporto

“O desporto é parte
integrante do projecto
educativo” e  “promove a
imagem da universidade e
aumenta a sua
atractividade para a
captação de estudantes de
alto rendimnto”, salientou o
reitor António Cunha.

Marcaram presença,  além
dos premiados, o reitor da
Universidade do Minho,
António Cunha, o
administrador dos
Serviços de Acção Social,
Carlos Silva, o presidente
da Associação Académica,
Carlos Videira, a vereadora
da Câmara Municipal de
Braga, Sameiro Araújo, o
vereador da Câmara
Municipal de Guimarães,
José Bastos, o
representante do Comité
Olímpico de Portugal, José
Garcia, o vice-presidente
da Federação Portuguesa
de Futebol, Pedro Dias, o
vice-presidente da Câmara
Municipal de Estarreja,
Adolfo Vidal, o
comentador da Eurosport,
Ricardo Cayolla. Estes dois
usaram da palavra como
antigos praticantes de
modalidades desportivas.
Ambos concluíram que
essa prática faz diferença
no percurso profissional.

+ presenças
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FC Porto conquistou
Supertaça de andebol

O FC Porto conquistou ontem a Supertaça de andebol, 
ao vencer o Sporting por tangencial 29-28, em jogo 
em que os “leões” falharam um livre de sete metros 
a dois segundos do fim, na Maia.

Com os “dragões” com apenas três jogadores de 
campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic 
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade 
de igualar o encontro levar a sua equipa em vantagem 
numérica para o prolongamento, mas atirou à base do 
poste esquerdo de Alfredo Quintana.
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A29"Toquei na bola no último instante" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1013d191

 
O guarda-redes luso-cubano do FC Porto, Alfredo Quintana, explicou o momento decisivo da conquista
da Supertaça de andebol.
 
 "Foi a defesa mais difícil, ainda bem que correu bem e consegui tocar na bola no último instante.
Toquei a bola e ganhámos o jogo. Falei com o Obradovic e o Laurentino e apostámos num sítio para o
qual o Rui Silva costuma rematar. Sabíamos que nesta altura ele não ia mudar, ia fazer o remate mais
certo", explicou Quintana no final do jogo.
 
 O FC Porto derrotou o Sporting, por 29-28, conquistando a Supertaça numa partida disputada em
Águas Santas.
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A30"Momento ingrato, injusto e imerecido" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cf7db829

 
O capitão da equipa de andebol do Sporting, Bruno Moreira, recordou a derrota na Supertaça, diante
do FC Porto, na página do clube leonino no Facebook.
 
 O Sporting perdeu a Supertaça para o FC Porto, sofrendo o golo da derrota a 10 segundos do final e
falhando um livre de sete metros, por Rui Silva, a apenas dois segundos do apito.
 
 Bruno Moreira, capitão da equipa de andebol, fala em "momento ingrato, injusto e imerecido"
 
 "Não tenho palavras para descrever a tristeza que senti naquele momento. Momento ingrato, injusto
e imerecido.
 
 Acabado de chegar desta viagem que durou uma eternidade, o que me vai na alma é
simplesmente...desilusão. Todos merecíamos muito mais. Já levo alguns anos como profissional e
nunca algo parecido me aconteceu. Já são demasiados jogos perdidos pelo mísero pormenor. Fico
triste por este grupo de trabalho que tanto se empenha mas que tem sido massacrado pelo constante
falta de sorte.
 
 Dói ainda mais olhar para todos aqueles que fizeram tantos quilómetros para nos apoiar e ver a
desilusão de não lhes darmos a alegria da vitória. Hoje ficou provado que, como vocês não há. Eram
1/3 dos restantes e só se ouvia "SPORTING SPORTING SPORTING". Aquele pavilhão estava rendido a
vós! Se fosse possível gostaria de agradecer pessoalmente, como capitão desta equipa, às claques que
marcaram presença na Maia.
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O FC Porto conquistou ontem a Su-
pertaça de andebol, ao vencer o Spor-
ting por tangencial 29-28, em jogo
em  que os “leões” falharam um livre
de sete metres a dois segundos do
fim, na Maia. Com os “dragões” com
apenas três jogadores de campo, e já
com o seu técnico Ljubomir Obrado-
vic na bancada (expulso), Rui Silva
tinha a oportunidade de igualar o en-
contro levar a sua equipa em vanta-
gem numérica para o prolongamento,
mas atirou à base do poste esquerdo
de Alfredo Quintana. Ao intervalo, as
equipas estavam empatadas 13-13.
Este foi o sexto título do FC Porto, o
que o isola na lista de troféus, seguido
do ABC com cinco, Benfica com qua-
tro, Sporting três e Belenenses um.

Página 31



A32

  Tiragem: 81531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 21,90 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57176059 21-12-2014

Página 32



A33

  Tiragem: 81531

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 14,06 x 21,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57176124 21-12-2014

Página 33



A34

  Tiragem: 34940

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 8,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57175556 21-12-2014

Andebol

FC Porto conquista 
Supertaça ao 
derrotar o Sporting
O FC Porto conquistou ontem, 
na Maia, a Supertaça de 
andebol, ao vencer o Sporting 
por 29-28, num jogo em que 
os “leões” falharam um livre de 
sete metros a dois segundos 
do fim. Com os “dragões” 
com apenas três jogadores 
de campo, e já com o seu 
técnico Ljubomir Obradovic 
na bancada (expulso), Rui Silva 
atirou ao poste esquerdo da 
baliza portista. Este foi o sexto 
título do FC Porto, que lidera a 
contabilidade na prova.
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A37Águas Santas responde ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39b11bf1

 
QUEIXAS ACERCA DAS CONDIÇÕES DO PAVILHÃO
Após o final da partida, que decorreu sem problemas de maior fora das bancadas, o Águas Santas
emitiu um comunicado para responder às queixas do Sporting relativas às condições do pavilhão onde
se realizou a final.
"Apesar da dimensão do clube em causa, que não está em questão, não lhes reconhecemos
autoridade para homologação de pavilhões, matéria em que para já até não têm grande experiência",
podia ler-se na nota. De recordar que nenhum elemento da administração do Sporting marcou
presença no jogo de ontem.
 
 
 , 21 dezembro de 201407:46
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A38Bruno Moreira: «Nunca me aconteceu algo parecido»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39b51bf2

 
andebolista do Sporting lamenta perda da supertaça
O capitão do Sporting, Bruno Moreira, usou a página oficial do clube para lamentar aem Águas Santos.
O andebolista leonino diz mesmo que "doi ainda mais olhar para todos aqueles que fizeram tantos
quilómetros para apoiar e ver a desilusão" agradecendo o apoio às claques dos verde e brancos.
"Não tenho palavras para descrever a tristeza que senti naquele momento. Momento ingrato, injusto e
imerecido. Acabado de chegar desta viagem que durou uma eternidade, o que me vai na alma é
simplesmente...desilusão. Todos merecíamos muito mais. Já levo alguns anos como profissional e
nunca algo parecido me aconteceu. Já são demasiados jogos perdidos pelo mísero pormenor. Fico
triste por este grupo de trabalho que tanto se empenha mas que tem sido massacrado pelo constante
falta de sorte", declarou este domingo.
 
 
 , 21 dezembro de 201416:39
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A39Noruega conquista Europeu feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c44fee5e

 
ESPANHA BATIDA NA FINAL POR 28-25
A Noruega reconquistou este domingo a "coroa" europeia de andebol feminino, batendo a Espanha,
por 28-25, na final disputada em Budapeste.
"Las Guerreras" de Espanha lutaram muito, mas foram incapazes de contrariar o favoritismo das
nórdicas, que assim chegaram ao seu sexto título na competição.
A Espanha chegou a assustar a poderosa formação da Noruega, atual campeã olímpica, já que liderou
por cinco golos no primeiro tempo (10-5) e foi para o intervalo ainda em vantagem, por 12-10.
Reagiu bem no segundo tempo a Noruega, invertendo o marcador a seu favor para depois permitir
alguma recuperação das espanholas, que chegaram aos últimos dois minutos a perder por um golo
apenas e com posse de bola.
Dois falhanços da Espanha, nessa fase de jogo, deitaram tudo a perder e a Noruega acabou por fechar
com três golos de vantagem (28-25), um resultado bem mais apertado do que o registado na anterior
final em que estas duas seleções se encontraram - em 2008, a Noruega ganhou por 34-21.
Nerea Pena, com dez golos no jogo, foi hoje a melhor marcadora de Espanha, que também viveu
muito do talento de Carmen Martin, eleita melhor ponta direita do torneio. Do lado da Noruega, o
destaque pelos golos vai para Linn-Kristin Koren, com 10 golos, e também para Nora Mork, com sete.
Mork, a pivô Heidi Loke e ainda a guarda-redes Silke Solberg foram eleitas para integrar a equipa do
torneio, que se completou com a nomeação de um jogadora romena, duas dinamarquesas e duas
suecas, entre as quais Isabelle Gulden, votada melhor jogadora do torneio (MVP).
Gulden também é a goleadora do torneio, com 58 golos, dos quais 27 de livre de sete metros - aqui
com uma fabulosa estatística de concretização, 100 por cento.
Quanto a Solberg, foi especialmente decisiva nas meias-finais e no jogo deste domingo, em que
realizou 15 defesas e desequilibrou a jogo a favor das norueguesas, anulando o ataque espanhol.
 
 
 , 21 dezembro de 201419:52
 
LUSA EPA
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A40Supertaça de andebol é para os dragões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=17144cf7

 
21-12-2014 00:37
 
 Ao intervalo havia 13-13.
 
 O FC Porto conquistou a supertaça de andebol ao derrotar o Sporting por 29-28.
 
 A segundos do fim do jogo na Maia, numa altura em que os portistas tinham apenas três jogadores
de campo, os leões falharam o empate com um remate ao poste.
 
 Foi um jogo sempre equilibrado com 13-13 ao intervalo.
 
 Ricardo Moreira, do FC Porto, fez sete golos e foi o melhor marcador da partida.
 
 Esta foi a sexta supertaça dos dragões. O ABC tem cinco, o Benfica quatro e o Sporting três.
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A41Norueguesas campeãs da Europa de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a3cdd14d

 
21 Dez, 2014, 19:28 / atualizado em 21 Dez, 2014, 19:28
 
 A Noruega reconquistou hoje a "coroa" europeia de andebol feminino, batendo a Espanha, por 28-25,
na final disputada em Budapeste.
 
 "Las Guerreras" de Espanha lutaram muito, mas foram incapazes de contrariar o favoritismo das
nórdicas, que assim chegaram ao seu sexto título na competição. A Espanha chegou a assustar a
poderosa formação da Noruega, atual campeã olímpica, já que liderou por cinco golos no primeiro
tempo (10-5) e foi para o intervalo ainda em vantagem, por 12-10.
 
 Reagiu bem no segundo tempo a Noruega, invertendo o marcador a seu favor para depois permitir
alguma recuperação das espanholas, que chegaram aos últimos dois minutos a perder por um golo
apenas e com posse de bola.
 
 Dois falhanços da Espanha, nessa fase de jogo, deitaram tudo a perder e a Noruega acabou por
fechar com três golos de vantagem (28-25), um resultado bem mais apertado do que o registado na
anterior final em que estas duas seleções se encontraram - em 2008, a Noruega ganhou por 34-21.
 
 Nerea Pena, com dez golos no jogo, foi hoje a melhor marcadora de Espanha, que também viveu
muito do talento de Carmen Martin, eleita melhor ponta direita do torneio.
 
 Do lado da Noruega, o destaque pelos golos vai para Linn-Kristin Koren, com 10 golos, e também
para Nora Mork, com sete.
 
 Mork, a pivô Heidi Loke e ainda a guarda-redes Silke Solberg foram eleitas para integrar a equipa do
torneio, que se completou com a nomeação de um jogadora romena, duas dinamarquesas e duas
suecas, entre as quais Isabelle Gulden, votada melhor jogadora do torneio (MVP).
 
 Gulden também é a goleadora do torneio, com 58 golos, dos quais 27 de livre de sete metros - aqui
com uma fabulosa estatística de concretização, 100 por cento.
 
 Quanto a Solberg, foi especialmente decisiva nas meias-finais e no jogo de hoje, em que realizou 15
defesas e desequilibrou a jogo a favor das norueguesas, anulando o ataque espanhol.
 
RTP com Lusa
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A42Noruega recupera a "coroa" no andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c85eb9f

 
Norueguesas festejam o título europeu.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A Noruega reconquistou este domingo a "coroa" europeia de andebol feminino, batendo a Espanha,
por 28-25, na final disputada em Budapeste.
 
 "Las Guerreras" de Espanha lutaram muito, mas foram incapazes de contrariar o favoritismo das
nórdicas, que assim chegaram ao seu sexto título na competição. A Espanha chegou a assustar a
poderosa formação da Noruega, atual campeã olímpica, já que liderou por cinco golos no primeiro
tempo (10-5) e foi para o intervalo ainda em vantagem, por 12-10.
 
 Reagiu bem no segundo tempo a Noruega, invertendo o marcador a seu favor para depois permitir
alguma recuperação das espanholas, que chegaram aos últimos dois minutos a perder por um golo
apenas e com posse de bola.
 
 Dois falhanços da Espanha, nessa fase de jogo, deitaram tudo a perder e a Noruega acabou por
fechar com três golos de vantagem (28-25), um resultado bem mais apertado do que o registado na
anterior final em que estas duas seleções se encontraram - em 2008, a Noruega ganhou por 34-21.
 
 Nerea Pena, com dez golos no jogo, foi hoje a melhor marcadora de Espanha, que também viveu
muito do talento de Carmen Martin, eleita melhor ponta direita do torneio.
 
 Do lado da Noruega, o destaque pelos golos vai para Linn-Kristin Koren, com 10 golos, e também
para Nora Mork, com sete.
 
 Mork, a pivô Heidi Loke e ainda a guarda-redes Silke Solberg foram eleitas para integrar a equipa do
torneio, que se completou com a nomeação de um jogadora romena, duas dinamarquesas e duas
suecas, entre as quais Isabelle Gulden, votada melhor jogadora do torneio (MVP).
 
 Gulden também é a goleadora do torneio, com 58 golos, dos quais 27 de livre de sete metros - aqui
com uma fabulosa estatística de concretização, 100 por cento.
 
 Quanto a Solberg, foi especialmente decisiva nas meias-finais e no jogo de hoje, em que realizou 15
defesas e desequilibrou a jogo a favor das norueguesas, anulando o ataque espanhol.
 
 21-12-2014 19:29As norueguesas derrotaram a Espanha por 28-25 na final do Europeu.
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A43Quintano: "Consegui tocar na bola no último instante"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1a3f20f

 
Quintana atento a um lance de Frankis Marzo do Sporting
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O guarda-redes de andebol do FC Porto foi o "herói" na conquista da sexta Supertaça de Portugal dos
"dragões" ao defender um livre de sete metro de Rui Silva no último instante do jogo contra o
Sporting que terminou 29-28.
 
 Em declarações ao Porto Canal, Alfredo Quintana falou do instante decisivo e mostrou-se satisfeito
pela conquista da Supertaça.
 
 "Foi a defesa mais difícil, ainda bem que correu bem e consegui tocar na bola no último instante.
Toquei a bola e ganhámos o jogo. Falei com o Obradovic e o Laurentino e apostámos num sítio para o
qual o Rui Silva costuma rematar. Sabíamos que nesta altura ele não ia mudar, ia fazer o remate mais
certo", afirmou o guarda-redes do FC Porto.
 
 21-12-2014 10:42O FC Porto venceu a Supertaça de Portugal com um triunfo sobre o Sporting por
29-28
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A44Bruno Moreira: «Nunca me aconteceu algo parecido»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=71931cf5

 
21-12-2014 . Record Por Record O capitão do Sporting, Bruno Moreira, usou a página oficial do clube
para lamentar a derrota na supertaça portuguesa diante do FC Porto em Águas Santos. O andebolista
leonino diz mesmo que "doi ainda mais olhar para todos aqueles que fizeram tantos quilómetros para
apoiar e ver a desilusão" agradecendo o apoio às claques dos verde e brancos."Não tenho palavras
para descrever a tristeza que senti naquele momento. Momento ingrato, injusto e imerecido. Acabado
de chegar desta viagem que durou uma eternidade, o que me vai na alma é simplesmente...desilusão.
Todos merecíamos muito mais. Já levo alguns anos como profissional e nunca algo parecido me
aconteceu. Já são demasiados jogos perdidos pelo mísero pormenor. Fico triste por este grupo de
trabalho que tanto se empenha mas que tem sido massacrado pelo constante falta de sorte", declarou
este domingo.
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A45FC Porto-Sporting, 29-28
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4c6737b4

 
20-12-2014 . SÁBADO Por Record O FC Porto conquistou este sábado a Supertaça de andebol, ao
derrotar o Sporting por 29-28 na Maia, num duelo emocionante, com muitas alternâncias no marcador
e que foi apenas resolvido nos últimos segundos. Ricardo Moreira, com 8 golos e cem por cento de
eficácia da linha de sete metros, e o guarda-redes Quintana, que defendeu um livre de sete metros no
último lance da partida, foram as principais figuras da formação azul e branca, que continua sem
perder em 2014/2015 para as competições nacionais.É a sexta Supertaça do FC Porto, que é agora o
emblema com maior número de vitórias nesta prova. O Sporting continua com duas supertaças, ainda
atrás do ABC (5) e do Benfica (4).19.42: Termina na Maia. 59.58- Rui Silva atira ao poste e o FC Porto
ganha a Supertaça. 59.58- Livre de sete metros para o Sporting forçar o prolongamento.59.58' -
Grande confusão na Maia. A polícia entra dentro do terreno de jogo após problema com jogadores e
adeptos. 59.52'- Último desconto de tempo para os leões. 59.48'- Ricardo Moreira marca de livre de
sete metros (29-28). 59.17'- Desconto de tempo para o FC Porto a 47 segundos do final.59'- Leandro
Semedo empata a partida à entrada do último minuto. Emoção na Maia (28-28). 59'- Ricardo Moreira
marca de livre de sete metros (28-27).57'- Gilberto Duarte marca mas Magalhães volta a responder e
está tudo empatado (27-27)56'- Yoel dá vantagem aos dragões mas Fábio Magalhães responde de
imediato de longa distância para mais um empate (26-26).55'- Empata o Sporting com Pedro Solha a
não dar chances a Quintana (25-25)55'- Desconto de tempo pedido pelo técnico do Sporting.54-
Gilberto Duarte dá a vantagem ao FC Porto pela primeira vez nos últimos 20 minutos (25-24)52'-
Empata Alexis com mais um golo típico de pivô (24-24).51'- Sporting volta à liderança com mais um
golo de Pedro Spínola (23-24).50'- Mantêm-se as sequências de três golos para cada uma das
equipas. Empata o FC Porto com um livre de sete metros certeiro de Ricardo Moreira (23-23).49'- Mais
um golo para os dragões por intermédio de Ricardo Moreira (22-23).48'- FC Porto reduz com um
excelente golo de Alexis. (21-23)47'- Contra-ataque perfeito de Marzo e o Sporting volta a ter três
golos de vantagem (20-23)46'- Grande golo de Rui Silva, que aumenta a vantagem dos lisboetas (20-
22).45'- Pedro Spínola dá vantagem através de um livre de sete metros (20-21)45'- Péssima perda de
bola dos leões e Salina empata em contra-ataque (20-20).44'- O FC Porto reduz para a diferença
mínima por intermédio de Alexis. (19-20)42'- Gilberto Duarte volta a marcar a mantém o FC Porto à
distância de dois golos. (18-20)41'- Reduz o FC Porto por Gilberto Duarte mas Fábio Magalhães volta a
aumentar para 3 golos de vantagem (17-20).40' - Contra-ataque perfeito de Pedro Portela e os leões
têm três golos de vantagem pela primeira vez (16-19)39'- Contra-ataque de Pedro Solha a aumentar
a vantagem leonina, depois de Bruno Moreira ter feito o 17.º tento do Sporting. (16-18)38' - Rara
defesa de Quintana a livre de sete metros de Solha. Mantém-se tudo empatado.37'- Salina empata
para a formação líder do campeonato (16-16).36'- O Sporting volta à direita, com um grande golo de
Fábio Magalhães na lateral direita (15-16).35'- Pedro Solha volta a marca de livre de sete metros.
(15-15).34'- De contra-ataque, o FC Porto volta à liderança mais de 10 minutos depois, com golo de
Ricardo Moreira (15-14).33'- Respondem os dragões com João Ferraz a marcar de longa distância.
(14-14)32': Sporting faz o primeiro golo da segunda parte, por intermédio de Pedro Solha, de contra-
ataque (13-14)18.55: Começa a segunda parte no pavilhão do Águas Santas.18.40: Intervalo na
Maia. Jogo muito equilibrado, com as defesas das duas equipas em melhor plano do que os ataques.
Os dois guarda-redes têm sido protagonistas...30'- Mesmo antes do intervalo, o FC Porto consegue
empatar por intermédio de Schubert após um excelente passe de Miguel Martins (13-13)30'- Grande
golo de Marzo para dar novamente vantagem ao Sporting, que continua a ser mais eficaz no ataque.
(12-13)29' - Desconto de tempo para o Sporting. 29' - Bruno Moreira empata para a formação do FC
Porto com um remate cruzado no lado direito (12-12).28' - O jovem Miguel Martins, de apenas 17
anos, reduz para os dragões (11-12).28'- Marzo responde com um tiro certo para os leões (10-12).28'
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- Hugo Santos reduz ao concluir com um golo uma jogada de contra-ataque (10-11).25' - Pedro
Portela volta a marcar e o Sporting chega à vantagem de dois golos pela primeira vez na partida (9-
11)25' - Falhanço incrível de Fábio Magalhães na cara de Quintana, a perder a chance de aumentar a
vantagem do Sporting. - Jorge Nuno Pinto da Costa marca presença na Maia, ao lado da companheira
Fernanda. 24'- Tempo de desconto pedido pelo técnico do FC Porto, Ljubomir Obradovic.24'- Os
dragões atuam com dois jogadores a menos nesta fase...23'- Quintana ainda defendeu um primeiro
livre de sete metros, mas Pedro Solha não dá chances no segundo. (9-10).22'- Empatam os dragões
por Hugo Santos, através de um remate cruzado. (9-9)22'- Mais um grande golo do inspirado Pedro
Spínola, a recuperar a vantagem para os leões (8-9).21'- Jogo muito difícil para os ataques nesta fase,
com as respetivas defesas a superiorizarem-se de forma clara. Apenas 16 golos em 21 minutos...20'-
Gilberto Duarte lesionado na sequência de um contacto com um adversário.19'- Empata o FC Porto
por João Ferraz, colocando um ponto final a quase cinco minutos sem golos na partida. (8-8).17'-
Somam-se as perdas de bola das duas equipas. O Sporting vai defendendo muito bem nesta fase e
não oferece facilidades ao ataque azul e branco.15'- Sporting chega pela primeira vez à frente do
marcador com o terceiro golo de Pedro Spínola (7-8).14'- Spínola empata para o Sporting. Jogo de
parada e resposta com os dois ataques mais eficazes nesta fase (7-7).13' - Pedro Portela empata, mas
Gilberto Duarte volta a dar vantagem aos dragões no lance seguinte (7-6)12'- Salina devolve a
vantagem ao FC Porto com um disparo de longe (6-5).10' - Bruno Moreira empata para os leões após
uma excelente combinação do ataque verde e branco (5-5).9' - Na resposta, Fábio Magalhães volta a
reduzir para os Sporting. (5-4).8' - Nuno Roque, já em queda, volta a aumentar a vantagem do FC
Porto (5-3).7' - Reduz Rui Silva para os leões com um remate cruzado (4-3).7'- Grande golo de João
Ferraz a dar a vantagem máxima aos dragões (4-2).5' - Pedro Spínola volta a empatar o encontro na
Maia, mas Ricardo Moreira volta a dar vantagem de livre de sete metros (3-2).4' - Responde o
Sporting por intermédio de Rui Silva, mas Schubert faz o segundo dos dragões logo de seguida. (2-
1).3' - O primeiro golo é do FC Porto. Contra-ataque perfeito com Ricardo Moreira a bater Ricardo
Correia. (1-0)2' - Início de jogo com as duas equipas muito passivas e sem conseguirem inaugurar o
marcador. 18 horas: Arranca a partida na Maia.- FC Porto, hexacampeão nacional, defronta este
sábado o Sporting, vencedor das últimas três edições da Taça de Portugal, para a disputa da
Supertaça, o primeiro troféu atribuído esta temporada. - O encontro ficou marcado pelo protesto dos
leões, que não concordaram com o facto de o jogo ser disputado na Maia, no pavilhão dos Águas
Santas, por ser demasiado perto da cidade Invicta, denunciando ainda a falta de condições de
segurança. - O encontro está agendado para as 18 horas.
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A47Noruega conquista Europeu feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5fd6b087

 
21-12-2014 . Record Por LUSA - Record A Noruega reconquistou este domingo a "coroa" europeia de
andebol feminino, batendo a Espanha, por 28-25, na final disputada em Budapeste."Las Guerreras" de
Espanha lutaram muito, mas foram incapazes de contrariar o favoritismo das nórdicas, que assim
chegaram ao seu sexto título na competição.A Espanha chegou a assustar a poderosa formação da
Noruega, atual campeã olímpica, já que liderou por cinco golos no primeiro tempo (10-5) e foi para o
intervalo ainda em vantagem, por 12-10.Reagiu bem no segundo tempo a Noruega, invertendo o
marcador a seu favor para depois permitir alguma recuperação das espanholas, que chegaram aos
últimos dois minutos a perder por um golo apenas e com posse de bola.Dois falhanços da Espanha,
nessa fase de jogo, deitaram tudo a perder e a Noruega acabou por fechar com três golos de
vantagem (28-25), um resultado bem mais apertado do que o registado na anterior final em que estas
duas seleções se encontraram - em 2008, a Noruega ganhou por 34-21.Nerea Pena, com dez golos no
jogo, foi hoje a melhor marcadora de Espanha, que também viveu muito do talento de Carmen Martin,
eleita melhor ponta direita do torneio. Do lado da Noruega, o destaque pelos golos vai para Linn-
Kristin Koren, com 10 golos, e também para Nora Mork, com sete.Mork, a pivô Heidi Loke e ainda a
guarda-redes Silke Solberg foram eleitas para integrar a equipa do torneio, que se completou com a
nomeação de um jogadora romena, duas dinamarquesas e duas suecas, entre as quais Isabelle
Gulden, votada melhor jogadora do torneio (MVP).Gulden também é a goleadora do torneio, com 58
golos, dos quais 27 de livre de sete metros - aqui com uma fabulosa estatística de concretização, 100
por cento.Quanto a Solberg, foi especialmente decisiva nas meias-finais e no jogo deste domingo, em
que realizou 15 defesas e desequilibrou a jogo a favor das norueguesas, anulando o ataque espanhol.
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A48   
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 57180011

 
20-12-2014 11:05

FC.Porto conquistou a Supertaça de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=8be9422a

 
FC.Porto conquistou a supertaça de andebol ao vencer o Sporting por 29-28.
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A49   
TSF - Notícias

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 57179717

 
20-12-2014 11:02

FC.Porto conquistou a Supertaça de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=548ad407

 
FC.Porto conquistou a supertaça de andebol ao vencer o Sporting por 29-28.
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A50   
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:57

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 57180135

 
20-12-2014 07:01

Final da Supertaça de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=bbb08f55

 
Joga-se neste momento a final da supertaça de andebol entre FC.Porto e Sporting. Reportagem em
direto, Ponto da situação.
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A51   
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 57180130

 
20-12-2014 07:00

Destaques

http://www.pt.cision.com/s/?l=97ceb7b9

 
Destaques:
 
- braço de ferro entre o Instituto da Segurança Social e os sindicatos da Função Pública.
- protestos em Miami, contra o avanço das negociações entre EUA e Cuba.
- presidente chinês visitou hoje Macau.
- final da supertaça de andebol entre FC.Porto e Sporting.
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A52   
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:01:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 57180117

 
20-12-2014 06:05

Final da Supertaça de Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=6eecc6ba

 
Joga-se neste momento a final da supertaça de andebol entre FC.Porto e Sporting. Reportagem em
direto, Ponto da situação.
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A53   
Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 57180047

 
20-12-2014 06:00

Destaques

http://www.pt.cision.com/s/?l=17f1444e

 
Destaques:
 
- protestos em Miami, contra o avanço das negociações entre EUA e Cuba.
- braço de ferro entre o Instituto da Segurança Social e os sindicatos da Função Pública.
- final da supertaça de andebol entre FC.Porto e Sporting.
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A59«Qualidade do Sporting engrandece a nossa vitória» - Ricardo Moreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bf36f072

 
Decisivo para o FC Porto na conquista da Supertaça, Ricardo Moreira deixou elogios para o adversário,
o Sporting.
 
  Foi uma boa festa do andebol, sem problemas de maior. Tanto nós como o Sporting conseguimos
proporcionar um grande jogo. Foi decidido nos pormenores e nós tivemos um pouco mais de eficácia e
anulámos alguns dos pontos fortes do Sporting. Felizmente, conseguimos ganhar. A qualidade do
Sporting só veio engrandecer a nossa vitória. Como grande equipa que é, dificultou a nossa tarefa ,
disse aquele que foi o melhor marcador da Supertaça, com oito golos.
 
 Rui Silva, adjunto de Ljubomir Obradovic que foi expulso do banco do FC Porto, também elogiou o
rival:  Nesta Supertaça estavam duas das melhores equipas nacionais. Foi bastante disputada nos
pormenores, conseguimos anular alguns jogadores importantes do Sporting e vice-versa. No final,
tivemos a felicidade da vitória e conquistámos a Supertaça, o que não conseguíamos há algum tempo.
Sinto que é justo. A vitória poderia cair para qualquer lado.
 
 Já Frederico Santos, técnico do Sporting, considerou que  por vezes, não há justiça :  Basta olhar
para o resultado para ver que foi jogo muito bem disputado, duas excelentes equipas. O FC Porto teve
a felicidade de marcar mais um golo. Sabíamos que ia ser disputado até ao fim. Infelizmente não
conseguimos ganhar, que era o nosso objetivo. Às vezes não há justiça. Queríamos muito ganhar.
Trabalhámos muito para o fazer. Foi um jogo de muita qualidade e se o Sporting ganhasse a
Supertaça também era bem entregue. Houve situações em que podíamos aumentar a vantagem e não
conseguimos, porque perdemos a bola ou cometemos erros ou sofremos exclusões de dois minutos
que podíamos ter evitado. Isso faz a diferença no global.
 
 20-12-2014
 
Redação
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A60FC Porto vence Sporting e conquista Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bf34f075

 
(em desenvolvimento)
 
 20-12-2014
 
Redação
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A61FC Porto conquista Supertaça de andebol frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6d89695e

 
20.12.2014
 
 O FC Porto conquistou hoje a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-28, em
jogo em que os "leões" falharam um livre de sete metres a dois segundos do fim, na Maia.
Com os "dragões" com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic na
bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em
vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana.
Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
 
Lusa
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UMINHO
| Redacção | 

Quase 2000 brinquedos novos

ou em bom estado vão levar feli-

cidade a várias centenas de

crianças de Braga, Vieira do Mi-

nho, Guimarães, Famalicão e

também da Ilha do Fogo, em Ca-

bo Verde. Os brinquedos, anga-

riados na campanha ‘Oferece…

e faz uma criança feliz!’, foram

entregues ontem, no complexo

desportivo do campus de Gual-

tar, a instituições de solidarieda-

de. A campanha foi levada a ca-

bo pelos Serviços de Acção So-

cial da UMinho (SASUM), com

a Associação Académica (AA-

UM) e a Associação de Antigos

Estudantes (AAEUM), e que es-

te ano contou ainda com o apoio

expressivo de alguns departa-

mentos internos da UMinho,

com particular destaque o De-

partamento de Engenharia Bio-

lógica que só à sua parte trouxe

várias dezenas de brinquedos

novos. 

Apesar dos tempos difíceis, os

estudantes da academia minhota

e restante comunidade académi-

ca mostraram-se mais solidários

que nunca ao conseguirem atin-

gir o excelente resultado de

1966 brinquedos.  A sessão de

entrega contou com a presença

do administrador dos SASUM,

Carlos Silva, do presidente da

AAUM, Carlos Videira, e do

‘patrono’ da campanha, o atleta

internacional de andebol, joga-

dor do ABC e estudante de Di-

reito da UMinho, Fábio Vidrago,

o qual se mostrou extremamente

contente com o resultado conse-

guido “estou muito contente por

poder ajudar crianças desfavore-

cidas e contribuir para que te-

nham mais um pouco de felici-

dade” disse. Para além destes e

como não poderia deixar de ser,

estiveram também os represen-

tantes das instituições apadri-

nhadas: Rede Social de Guima-

rães; Associação Teatro e

Construção, Famalicão; CAT

Rebelo Duarte de Vieira do Mi-

nho; Cáritas de Braga; CCS San-

to Adrião, Braga; Synergia -

Centro Jovem S. Adrião, Braga;

e Cruz Vermelha Portuguesa,

Braga.

Campanha ‘Oferece... e faz uma criança feliz’

Solidariedade académica “rendeu” 2000 brinquedos

DR

Entrega dos brinquedos decorreu ontem de manhã, no campusa de Gualtar
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Subscritores
14 agrupamentos
e 11 clubes
O Centro de Detecção de Talento
Desportivo celebrou ontem o
protocol de colaboração com
representantes de 14 agrupa-
mentos escolares e 11 clubes.
Os agrupamentos de escola con-
celhios são: Vale de S. Torcato,
Abel Salazar, João de Meira, 
D. Afonso Henriques, Virgínia
Moura, Abação, Fernando Távora,
Briteiros, Gil VIcente, Santos Si-
mões, Mário Cardoso, Taipas, pe-
vidém e FRancisco de Holanda.
Os 11 clubes são Vitória Sport
Clube, Moreirense, Xico Andebol,
Guimarães Rugby, Unidos do Ca-
no, JUNI, CAR Taipense, Piratas
de Creixomil, Academia de Pati-
nagem de Guimarães, Associa-
ção Juvenil de Karaté Portugal e
Clube de Ténis de Guimarães. 

§protocolos

ROSA SANTOS

Representante de  agrupamento
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Arsenal Clube da Devesa re-
cebe hoje às 21 horas, no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, o Sanjoa-
nense, em jogo a contar para a
14.ª jornada do campeonato na-
cional de andebol da II Divisão ,
Zona Norte.

Na tabela classificativa, que é
liderada pelo Avanca com 39
pontos — e mais um jogo dispu-
tado do que a concorrência, pois
já contabilizou, referentes a esta
ronda três pontos da vitória al-
cançada sobre o Boavista —, os
bracarenses, que se encontram
na segunda posição da classifi-
cação  com 32 pontos, são visita-
dos por um clube que, com 29
pontos, segue em sexto lugar.

Jorginho, um dos capitães dos
bracarenses, em comentário de
antevisão que fez ontem para o
Correio do Minho em conversa
telefónica, adimitiu que a equipa
vinda de S. João da Madeira é
“uma equipa com mais expe-

riência, com mais anos de II Di-
visão, e também com uma média
de idades mais elevada do que a
da nossa equipa, mas em jogo
jogado nós somos melhores”.

“Não temos a experiência nem
a técnica de outras equipas, mas
temos a técnica, a táctica, a ju-
ventude e a irreverência, que

muitas vezes também contam”,
salienta. O jogador do Arsenal
lembra que “jogamos em casa e
temos mais três pontos, por isso,
somos favoritos”.

A equipa bracarense está prati-
camente toda operacional, sendo
única dúvida a condição de Jai-
me Barreiros, que tem estádo au-

sente por lesão, não se sabendo
ainda se pode jogar já hoje.

Este capitão do Arsenal lembra
ainda que o clube tinha definido
como objectivo a manutenção.
O clube é amador, alguns joga-
dores da equipa iicial já emigra-
ram e entre os que ficaram é raro
não haver alguém a faltar por

motivos profissionais, lembra.
Mas, questionado se face ao

desempenho já evidenciado es-
ses objectivos não terão sido re-
vistos ou se já se conversou so-
bre a sustentabilidade de uma
possível subida de escalão, ele
responde apenas que “se nos de-
pararmos com a possibilidade de
ficarmos  entre os três primeiros
que dão acesso á subida não va-
mos desperdiçar a oportunidade.
Se nós não ficarmos entre os três
primeiros o campeonato acaba
em Abril”. 

Note-se ainda nesta ronda o
dérbi minhoto em que o Fafe re-
cebe o Fermentões.

Arsenal da Devesa preparado
para receber hoje Sanjoanense
NO PAVILHÃO SÁ LEITE ÀS 21 HORAS, o Arsenal da Devesa — que é terceiro, recebe o Sanjoanense,
sexto, com menos  três pontos. Capitão de equipa bracarense já admite lugar pela subida.

DR

Arsenal Clube da Devesa joga  com pensamento na preservação do terceiro lugar

FC Porto B-Marítimo
Académico-FC Gaia
Arsenal-Sanjoanense
S. Bernardo-Santana
Fafe-Fermentões
S. Mamede- S. Paio Oleiros
Boavista, 31 - Avanca, 31

“Se nos depararmos com 
a possibilidade de ficarmos
entre os três primeiros 
que dão acesso à subida
não vamos desperdiçar 
a oportunidade. Se não
ficarmos entre os três
primeiros o campeonato
acaba já em Abril”.

Publicidade
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Últimos Jogos
Andebol

Eugénio Bartolomeu

2ª Jornada - Monte 21 x Beira-
Mar 20
A deslocação à Murtosa para
defrontar o Monte era à partida
uma tarefa difícil para a equipa
Beiramarense, uma vez que ia
defrontar uma das equipas
mais fortes do seu campeonato.
Contudo, o Beira-Mar iniciou a
partida com bastante determi-
nação tendo liderado o marca-
dor durante toda a primeira
parte, consentindo pouco antes
do intervalo a igualdade a 10
bolas. Na segunda parte o equi-
líbrio manteve-se, com o Beira-
Mar a ter nota bastante positiva
especialmente no setor defen-
sivo e a conseguir concretizar
situações de ataque organizado,
demonstrando uma qualidade
evolutiva no seu coletivo. No fi-
nal a equipa da casa acabou por
ser mais feliz vencendo pela
margem mínima. O Beira-Mar
deixou uma imagem muito po-
sitiva e bastante promissora
para o futuro.

3ª Jornada - Beira-Mar 34 x
Ac. Viseu 29

No primeiro jogo em casa o
Beira-Mar defrontou o Ac. Vi-
seu, equipa bastante experiente
e que, fruto dessa situação, se
torna um adversário sempre
incómodo. O inicio do jogo foi
bastante equilibrado com o
marcador a registar uma cons-
tante igualdade, com ambas as
defesas a serem pouco eficazes
perante ações ofensivas con-
cretizadas com sucesso. Ao in-
tervalo registava-se um em-

pate a 16 golos. Na segunda
parte o Beira-Mar alterou o seu
sistema defensivo, passou a ser
mais dominador nesse capí-
tulo, usufruindo de contra-ata-
ques concretizados com su-
cesso que lhe possibilitaram
passar para a frente do resul-
tado de modo confortável, ter-
minando a partida com a pri-
meira vitória. 

No próxima semana o Beira-
Mar desloca-se a Carregal do Sal
com o objetivo de conquistar a
segunda vitória consecutiva.|

Beira-Mar enfrenta Monte
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Andebol:
Primeira
Vitória
Página 30
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Comunicado
Institucional

Direcção sobre a mudança do Alboi para os outros pavilhões.

No final do passado
mês de Outubro, o
SC Beira-Mar foi
forçado a terminar

a utilização do mítico “Pavi-
lhão do Alboi” pelos motivos
que são do conhecimento pú-
blico.

Perante esta enorme contra-
riedade, para que a atividade
das modalidades do clube que
utilizavam aquele pavilhão
(andebol, basquetebol, boxe e
futsal) pudesse prosseguir sem
que se registasse a perda de
qualquer equipa/escalão, foi
efetuado um trabalho impres-
sionante de acomodação de
todas as equipas/escalões em
pavilhões alternativos.

Para o efeito, o SC Beira-Mar
estabeleceu vários protocolos
com outras entidades, entre os

quais, destacamos as parcerias
efetuadas com o FC Bonsu-
cesso (disponibiliza 12 horas se-
manais de treino às nossas
equipas de iniciados, juvenis,
juniores e séniores de futsal, às
quais se somam os jogos ao
fim-de-semana), com o CE-
NAP (além de acomodar a
nossa secção de Hóquei em
Patins no pavilhão da Póvoa
do Paço, disponibiliza mais 5
horas de treino, no pavilhão de
Santa Joana, para os escalões
de traquinas, petizes e benja-
mins de futsal) e com o Agru-
pamento de Escolas de Aveiro
(disponibiliza cerca de 20 horas
semanais de treino no pavilhão
da Escola João Afonso para os
escalões de sub 8, sub 10, sub
12, sub 14, sub 16A, Sub 16B, Sub
18 e Veteranos de basquetebol,

às quais se somam os jogos aos
fins-de-semana, bem como, os
séniores de andebol, cujos jo-
gos se têm realizado no pavi-
lhão do CD São Bernardo, es-
tando prevista a mudança para
o pavilhão da Universidade no
início do próximo ano).

Além dos referidos pavilhões,
as secções de basquetebol e
futsal utilizam ainda alguns ho-
rários complementares de
treino noutros pavilhões (Es-
cola José Estêvão, Escola EB
2,3 de São Bernardo, Escola EB
2,3 de Aradas, Escola EB 2,3 de
Cacia e Colégio de Santa
Joana), o que perfaz o total de
8 (oito) pavilhões que o SC
Beira-Mar utiliza atualmente.
Quanto à secção de Boxe, a
mesma foi instalada no Estádio
Mário Duarte, local onde fun-

cionarão também os serviços
administrativos das secções de
andebol e de basquetebol.

De referir, ainda, que o SC
Beira-Mar não beneficiou de
qualquer apoio público, finan-
ceiro ou de qualquer outra ín-
dole, neste processo de aco-
modação das modalidades em
pavilhões alternativos. Todos
os encargos são suportados
pelo SC Beira-Mar que conta
“apenas” com a excelente co-
laboração das entidades refe-
renciadas sem as quais, reco-
nhecemos com ENORME
GRATIDÃO, não teria sido pos-
sível conseguir este desiderato.

A Direção do SC Beira-Mar
agradece também a todos os
responsáveis, dirigentes, treina-
dores, atletas e respetivos pais
pela compreensão demons-

trada, bem como, pela colabo-
ração prestada neste complexo
processo de mudança. Ao longo
destes dificílimos três meses, as
modalidades do SC Beira-Mar
mostraram a sua FORÇA. Num
momento particularmente di-
fícil da história do clube – pro-
vavelmente o pior! -, registamos
que o clube, mais do que nunca,
se alicerça no seu ecletismo e
defende, com afico e férrea de-
terminação, o seu estatuto de
utilidade pública, proporcio-
nando a prática desportiva a
mais de meio milhar de atletas
nas atuais dez modalidades.

Nesta oportunidade, relem-
bramos que foi lançada a “me-
dida 10%” que permite a cada
modalidade captar aquela per-
centagem sobre o valor das
quotas pagas pelos novos as-

sociados do clube e não pode-
mos deixar de sugerir à comu-
nidade em geral que inscreva
os seus educandos no nosso
Campo de Férias de Natal
(para jovens entre os 6 e os 14
anos de idade), o qual se ini-
ciará já no próximo dia 17 de
Dezembro.

Reiteramos o nosso profundo
agradecimento e reforçamos o
nosso compromisso de, não
obstante todas as dificuldades
que atravessamos no presente,
fazermos cada vez mais e me-
lhor! Temos esperança no fu-
turo do nosso clube! Contamos
com a nossa cidade, contamos
com a nossa região!

Juntos, Somos Beira-Mar!|
Aveiro, 10 de Dezembro de

2014
A Direção
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A68FC Porto conquista Supertaça de andebol frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cec15d56

 
HOJE às 19:51
 
 O FC Porto conquistou hoje a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-28, em
jogo em que os  leões  falharam um livre de sete metres a dois segundos do fim, na Maia.
 
 Com os  dragões  com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em
vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana.
 
 Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
 
 Diário Digital / Lusa
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NACIONAL DE ANDEBOL – II DIVISÃO

Arsenal recebe Sanjoanense 
esta noite no Flávio Sá Leite

O Arsenal da Devesa recebe, esta noite (21h00), 
no Pavilhão Flávio Sá Leite, a AD Sanjoanense, em 
partida relativa à 14.ª jornada do Nacional da II Divisão 
(zona Norte). Eis os jogos de hoje: Académico FC-FC 
Gaia (21h00), Porto B-CS Marítimo (17h00), Arsenal 
Devesa-AD Sanjoanense (21h00), São Bernardo-CDS 
Santana (18h00), AC Fafe-CCR Fermentões (18h00) 
e São Mamede-Oleiros (17h00).
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FRANCISCO DE ASSIS

A Câmara Municipal de 
Guimarães, através do seu 
Centro de Deteção de Ta-
lento Desportivo (CDTD), 
assinou um protocolo de 
colaboração com várias 
instituições do concelho, 
entre elas clubes e Agru-
pamentos de Escolas, ten-
do em vista fazer crescer 
os melhores talentos nas-
cidos em Guimarães.

A cerimónia protocolar 
decorreu ontem no Pavi-

lhão Multiusos e, além da 
presença de representan-
tes dos clubes desporti-
vos signatários, o secretá-
rio de Estado da Juventu-
de e do Desporto também 
não quis faltar à cerimó-
nia, tendo em conta que, 
de forma indireta, o pro-
jeto acaba por ser apoia-
do pelo Governo.

No fundo, o protoco-
lo visa fazer potenciar os 
talentos desportivos inde-
pendentemente da modali-
dade, descobertos nos clu-

bes e nas escolas, e en-
tregá-los aos clubes onde 
possam crescer. Ou seja, 
o objetivo é entregar os 
génios desportivos aos 
melhores clubes de Gui-
marães, como salientou 
Amadeu Portilha, ao Diá-
rio do Minho.

«O objetivo é simples: 
descobrir novos talentos 
desportivos, crianças e 
jovens com especiais ap-
tidões de ordem física, 
técnica e psicológica para 
uma determinada moda-

Génios desportivos entregues 
aos melhores de Guimarães

O secretário de Estado do Desporto apadrinhou iniciativa em Guimarães

FRANCISCO DE ASSIS

O Centro de Deteção de Talentos Desportivos, nascido no âmbito 
da Guimarães Cidade Europeia do Desporto 2013, é considerado um 
projeto pioneiro e inovador a nível nacional. E os primeiros resulta-
dos foram ontem apresentados, com entusiasmo, pelo vereador do 
Desporto da Câmara de Guimarães.

Segundo Amadeu Portilha, até este momento já foram sinalizados 
80 alunos com aptidões, 72 foram objeto de observação inicial, 46 
com talentos desportivos identificados, 30 alunos já foram colocados 
nos clubes, com a realização de pelo menos um treino; e 14 já têm 
prática regular de médio e longo prazo. 

Na sua intervenção, o secretário de Estado do Desporto e Juventude, 
lembrou que um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento 
desportivo é a deteção e seleção de talentos. «É com agrado que 
vemos os nossos parceiros de sempre trilharem o caminho das res-
ponsabilidades partilhadas. Por isso, Guimarães e todo o seu tecido 
desportivo estão de parabéns», afirmou Emídio Guerreiro, presente 
na cerimónia protolocar.

Centro já identificou 46 talentos 
desportivos e 14 já praticam  

AUTARQUIA ASSINOU PROTOCOLO COM CLUBES E ASSOCIAÇÕES

Júlio Mendes, presidente do Vitória, assinou protocolo

lidade, que possam pro-
piciar no futuro um alto 
rendimento desportivo», 
disse o vereador do Des-
porto da Câmara de Gui-
marães.

Talentos
entregues
a clubes
de referência 

De acordo com este res-
ponsável, os talentos des-
cobertos vão ser entregues 
a nove clubes de referên-
cia nas modalidades prati-
cadas no concelho em con-
texto escolar. A saber: an-
debol, atletismo, basquete-
bol, desporto de combate, 
futsal, râguebi, rope skip-
ping e voleibol.

Por isso, entre os clu-
bes, destaque para o Vi-
tória SC, Moreirense, Pi-
ratas de Creixomil e Xico 
Andebol. 

Os responsáveis do 
CDTD lembram que, mui-
tas vezes, os melhores 
talentos nascem nos re-
creios das escolas. E o 
objetivo é não perde-los 
de vista.

FRANCISCO DE ASSIS
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DESPORTO PÁGINA 23

Guimarães assina protocolo 
para descobrir talentos desportivos
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ANDEBOL

Dois do ABC e um do Xico    
chamados à seleção júnior

O guarda-redes Pedro Carvalho, do Xico Andebol, e 
Diogo Branquinho e Carlos Martins, ambos do ABC, 
são os três representantes de clubes minhotos na 
seleção nacional de juniores em andebol, no estágio 
que se realiza, de 26 e 30 deste mês, em Figueira 
de Castelo Rodrigo.

A seleção é orientada pelo técnico Luís Monteiro, e 
dela fazem ainda parte atletas do Águas Santas (4), 
Avanca (3), Benfica (3), Porto (1) e ISMAI (3).
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A73FC Porto conquista Supertaça de andebol frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d9692623

 
Maia, Porto, 20 dez (Lusa) -- O FC Porto conquistou hoje a Supertaça de andebol, ao vencer o
Sporting por tangencial 29-28, em jogo em que os "leões" falharam um livre de sete metres a dois
segundos do fim, na Maia.
 
 Com os "dragões" com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em
vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana.
 
 Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
 
 |19:51 Sábado, 20 de dezembro de 2014
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As equipas do FC Porto e do Spor-
ting disputam hoje a final da Su-
pertaça de andebol masculina.
Uma partida que envolve o cam-
peão nacional, o FC Porto, ao ven-
cedor da Taça, o Sporting. O
encontro realiza-se, pelas 18:00,
no pavilhão do Águas Santas, na
cidade da Maia.

FC Porto e Sporting
disputam Supertaça 
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A81F. C. Porto conquista Supertaça de andebol frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be4474fc

 
O F. C. Porto conquistou este sábado a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-
28, em jogo em que os "leões" falharam um livre de sete metres a dois segundos do fim, na Maia.
 
 Com os "dragões" com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em
vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana.
 
 Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
 
 Este foi o sexto título do F. C. Porto, o que o isola na lista de troféus, seguido do ABC com cinco,
Benfica com quatro, Sporting três e Belenenses um.
 
 publicado a 2014-12-20 às 20:07
 
 Para mais detalhes consulte:
 
 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4307697
 
 GRUPO CONTROLINVESTE
 
 Copyright © - Todos os direitos reservados
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A82Modalidades - Outros Desportos - Andebol: Benfica vence Passos Manuel no
encerramento da jornada | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=58241f38

 
O Benfica fechou esta sexta-feira a 15ª jornada da liga de andebol com um triunfo por 33-23 no
terreno do Passos Manuel. Com este triunfo, o Benfica continua a estar a apenas um ponto do terceiro
lugar, atualmente na posse do Sporting. O grande derrotado da jornada foi o Águas Santas, que
perdeu em casa com o FC Porto e viu o Sporting ficar a um ponto de distância e o Benfica a dois. O FC
Porto lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Águas Santas, seis sobre o Sporting e sete sobre o
Benfica.
 
 há 1 hora
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A83Modalidades - FC Porto - Andebol: FC Porto vence Supertaça frente ao Sporting |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2922d324

 
O FC Porto venceu neste sábado a Supertaça de Andebol ao bater o Sporting por 29-28. Um duelo
emocionante do Pavilhão de Águas Santas, na Maia. As duas equipas foram alternando a liderança no
marcador e, assim, chegaram os últimos segundos com o FC Porto em vantagem pela margem
mínima. O Sporting carregava e via a equipa portista ficar reduzida a apenas quatro unidades. Os
leões beneficiaram de um livre de sete metros em cima do apito final e ficariam em bela posição no
prolongamento, jogando em superioridade numérica por cerca de dois minutos, mas Rui Silva não
conseguiu marcar a Alfredo Quintana, atirando ao lado da baliza do FC Porto. Grande festa azul e
branca na Maia.
 
 há 23 minutos
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A84Notícias ao Minuto - FC Porto conquista Supertaça frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36c0921b

 
O FC Porto conquistou hoje a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-28, em
jogo em que os "leões" falharam um livre de sete metres a dois segundos do fim, na Maia. Lusa 19:57
- 20 de Dezembro de 2014 | Por Notícias Ao Minuto Com os "dragões" com apenas três jogadores de
campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic na bancada (expulso), Rui Silva tinha a
oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em vantagem numérica para o prolongamento,
mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana. PUB Ao intervalo, as equipas estavam
empatadas 13-13. Este foi o sexto título do FC Porto, o que o isola na lista de troféus, seguido do ABC
com cinco, Benfica com quatro, Sporting três e Belenenses um.
 
 19:57 - 20 de Dezembro de 2014 | Por
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Portugal nunca marcou presença na 

fi nal de um Campeonato da Europa 

de andebol, mas vai estar represen-

tado no jogo decisivo do Euro 2014 

feminino, que está a decorrer na 

Hungria (a fase de grupos também foi 

disputada na Croácia). Tudo porque 

a Espanha bateu ontem a selecção de 

Montenegro nas meias-fi nais, com 

o contributo de Alexandrina Barbo-

sa, uma ex-internacional portuguesa 

nascida em Lisboa.

O talento de Alexandrina Cabral 

Barbosa, de 28 anos, já benefi ciou 

Alexandrina Barbosa, 
uma portuguesa na final
do Campeonato da Europa

e muito a selecção portuguesa, so-

bretudo na caminhada até e durante 

o Campeonato da Europa de 2008, 

que representou a estreia de Portugal 

no torneio. Nessa altura, a lateral es-

querda era a fi gura de proa da equipa 

e uma jogadora que já dava nas vistas 

no campeonato espanhol, ao serviço 

do BM Sagunto.

Dois anos mais tarde, em Abril de 

2010, Alexandrina comunicaria à 

Federação de Andebol de Portugal 

a renúncia à selecção, alegando falta 

de condições e de competitividade 

da modalidade. Ficaria, então, sob 

alçada disciplinar, mas os anos de 

permanência em Espanha permiti-

ram-lhe obter a nacionalidade espa-

nhola e abriram-lhe as portas de uma 

selecção bem mais forte.

Começou por ser convocada para 

o Euro 2012 pelo seleccionador Jorge 

Dueñas e, de então para cá, tem sido 

presença assídua na equipa de Espa-

Andebol
Nuno Sousa

Espanha bateu Montenegro 
nas meias-finais, com dois 
golos da lateral lisboeta, e 
vai reencontrar a Noruega

nha, pela qual soma já 39 internacio-

nalizações e 195 golos. Os dois mais 

recentes contribuíram para o aperta-

do triunfo sobre Montenegro (19-18), 

na primeira meia-fi nal do torneio, 

assegurando a segunda presença da 

Roja numa fi nal (a outra aconteceu 

em 2008 e terminou com uma der-

rota frente à Noruega).

No total, Alexandrina Barbosa, 

que nesta época se transferiu para os 

franceses do Fleury Loiret, já leva 20 

golos neste Europeu, que ajudaram 

a vencer Polónia, Rússia, Hungria e 

Dinamarca na fase de grupos. Neste 

percurso até à fi nal, Espanha foi der-

rotada pela Roménia e pela Noruega, 

selecção que já se sagrou campeã eu-

ropeia por cinco vezes (quatro delas 

de forma consecutiva) e que amanhã, 

em Budapeste, na sua nona fi nal de 

um Europeu (venceu a Suécia na 

meia-fi nal, por 29-25), poderá en-

gordar ainda mais o palmarés. Alexandrina Barbosa
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Viagem
Qatar

Tão longe do passado 
e tão perto do futuro

Se, no início da década de 1950, o minúsculo 
emirado não possuía uma única escola ou um 
hospital, hoje nada falta e são mais os prédios em 
construção do que aqueles que já foram erguidos, 
uma metamorfose intimamente ligada a uma 
qualidade de vida quase sem paralelo no mundo. 
Um país que não se alimenta das memórias mas 
que mostra ainda lugares charmosos como o Souq 
Waqif, inteligentemente renovado nos últimos anos. 
Sousa Ribeiro (texto e fotos)

-Esti-

vemos aqui juntos, não te recor-

das?

Olho uma vez mais e abano a cabeça 

em sinal negativo. À minha direita 

ergue-se uma estrutura bizarra, 

umas bancadas rodeadas por deze-

nas de gruas que se recortam contra 

o céu sem uma única nuvem. 

- Não te lembras? É o Estádio Kha-

lifa! Assistimos a jogos do Mundial 

de Sub-20 sentados na bancada de 

imprensa!

A minha memória recua até 1993 

mas não alcança memórias, nem 

do estádio, nem de nada em Doha, 

e Dafrallah Mouadhen, jornalista 

tunisino que viveu no país por essa 

altura antes de se mudar, anos mais 

tarde, para Sharjah, nos Emirados 

Árabes Unidos, concorda comigo:

- Que grande transformação so-

freu o Qatar, é verdade!

Deixo o olhar vaguear enquan-

to caminho sob um sol abrasador, 

campos relvados por todos os lados, 

um deles destinado apenas às mu-

lheres, jardins bem tratados, trilhos 

que homens e mulheres (por vezes 

estas de abaya, o vestido negro, e 

hijab, o véu, mais um boné de uma 

marca desportiva) percorrem às pri-

meiras ou às últimas horas do dia, 

tão intenso é o calor durante as res-

tantes, entregando-se ao exercício 

físico antes ou depois de mais um 

dia de trabalho (ou, na maior parte 

dos casos, de inércia). 

- Todos falam do Mundial de fu-

tebol, em 2022, mas a maior parte 

ignora que o Qatar já organizou, 

este ano, o Mundial de Voleibol, no 

próximo ano será o de Andebol e, 

em 2019, acolherá os Mundiais de 

Atletismo. 

À minha frente desenha-se uma 

nave com o tecto pintado de azul, 

parte importante do enorme com-

plexo desportivo que é hoje co-

nhecido como Aspire Zone, uma 

academia que oferece aos jovens 

recrutados um pouco por todo o 

mundo as melhores condições para 

se tornarem, dentro de poucos anos, 

futebolistas de elite, especialmente 

tendo em vista o Mundial de 2022. 

No total, são nove campos de trei-

no, piscinas olímpicas, uma ementa 

preparada por nutricionistas, cursos 

de computador — mais do que um 

sonho, uma realidade para qualquer 

desportista (o futebol não é exclusi-

da Índia, do Paquistão, do Bangla-

desh, do Nepal e do Sri Lanka, vai de-

saparecendo, aos poucos, o pequeno 

comércio, as lojas baratas de roupa e 

de comida do Sul da Ásia. Auferindo 

salários que difi cilmente ultrapassam 

os 500 euros — e desta verba cerca de 

70% é enviado, todos os meses, para 

a família —, muitos destes homens 

estão habituados, desde o dia em que 

chegaram ao Qatar carregando na 

mala pouco mais do que a esperança 

de uma vida melhor, a pagar as suas 

contas no início de cada mês, após 

receberem os seus ordenados, uma 

situação que se foi tornando comum 

para os proprietários, fi éis aos seus 

cadernos onde vão apontando as 

dívidas dos clientes. 

Num emirado onde não há partidos 

políticos e muito menos oposição, o 

medo de dar a cara e o nome impera 

mas, à conversa, na companhia de 

um chá que custa pouco mais de 20 

cêntimos de um euro, facilmente se 

chega à conclusão de como é difícil 

o dia-a-dia destas gentes, por vezes 

trabalhando a temperaturas próxi-

mas dos 50 graus. “Com o pouco que 

resta ao fi m do mês, depois de envia-

do dinheiro para a família, cada um 

é obrigado a uma grande ginástica 

para gerir da melhor maneira uma 

verba que terá de cobrir as despesas 

com a alimentação, com o aluguer 

da casa, com os transportes e com 

o telemóvel. Para a maioria dos imi-

grantes, a vida no Qatar resume-se a 

trabalhar, a comer e a dormir”, ad-

mite, em voz baixa, Nasih Chatho-

li. “E muitos deles vivem em casas 

que abrigam mais de 20 pessoas”, 

acrescenta este imigrante indiano 

que assume uma expressão nostál-

gica quando evoco as paisagens de 

Kerala, no sul da Índia, de onde é 

natural.  

Longe das famílias, não tendo mais 

vo) que já começa a dar resultados, 

como atesta o facto de o país se ter 

sagrado, em Outubro de 2014, na 

Birmânia, campeão asiático de sub-

19, uma proeza inédita na história do 

futebol do minúsculo emirado. 

Para trás, erguendo-se acima de 

tudo e de todos, um hotel que ame-

aça tocar o céu, com uma piscina a 

80 metros de altura, saindo para o 

exterior, como uma língua, de onde 

os clientes, assumindo a dimensão 

de uma formiga à distância a que me 

encontro, apreciam a panorâmica 

sobre a cidade onde os prédios cres-

cem mais do que os cogumelos nos 

campos. À primeira vista, passeando 

indolentemente por Doha, fi co com 

a impressão de que a capital do Qa-

tar foi vítima de qualquer catástrofe, 

qualquer calamidade — sou capaz de 

jurar que são mais os edifícios em 

construção do que aqueles cujas 

obras já foram concluídas. 

Mais tarde, errando pela Al Diwan 

Street, em Musherib, no coração da 

velha Doha, sente-se, mais do que em 

qualquer outro lado, como a capital 

está a mudar radicalmente a sua face. 

Nesta zona, habitada maioritaria-

mente por imigrantes provenientes 
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tro, num hotel, com ar condiciona-

do, onde se cobra vinte vezes mais, 

uma pequena loja com cheiros fortes 

e preços acessíveis por um hipermer-

cado inodoro e caro. No mesmo ano, 

em 2018, quando as obras estiverem 

concluídas, Musherib será a estação 

de metro onde todas as linhas se irão 

cruzar, uma delas, a Linha Vermelha, 

com uma extensão de 174 quilóme-

tros, ao longo de 20 estações que 

irão ligar Messaieed a Al Khor e, 90 

quilómetros a norte de Doha, a Ras 

Laff an; outra, correndo ao longo de 

128 quilómetros, a Linha Verde, com 

um total de 32 estações, também com 

início em Musherib, servirá a Cidade 

da Educação, a Área Industrial Sul e, 

a norte, Umm Salal; outra, ainda, a 

Linha Dourada, ligará o Aeroporto 

Internacional Hamad à cidade de Al 

Waab, rasgando Doha de oriente a 

ocidente, igualmente com passagem 

por Musherib. Uma quarta, a Linha 

Azul, estabelecerá conexão com cada 

uma das outras e, por essa altura, 

com muitas das obras já terminadas, 

quando Musherib nada mais tiver a 

ver com a imagem de um passado re-

cente, sendo pouco mais do que um 

dormitório ou um conjunto de bocas 

de onde sai gente apressada do me-

tro, serão muito menos os imigran-

tes a ter vontade de viver em Barwa, 

uma pequena cidade-satélite situada 

a uns dez quilómetros da velha Doha 

para onde hoje começam a ser eva-

cuados, muito mais os que partiram 

de regresso a Peshawar, a Karachi, 

ao Cairo, a Dhaka ou a Thiruvanan-

thapuram. Talvez porque eles já não 

se revêm na cidade; talvez porque a 

cidade já não precisa deles. 

Admirável Souq Waqif 
Como Musherib, também o Souq 

Waqif esteve quase condenado à 

demolição mas, graças à visão de 

alguém que viu nesta área enorme 

potencial turístico, tem vindo a ser 

inteligentemente renovado para dar 

a ideia de um bazar do século XIX, 

com elegantes casas caiadas, algu-

mas delas originais, esculpidas com 

delicados motivos arabescos e as 

suas traves de madeira. O projecto 

de revitalização, da responsabilidade 

de Mohamed Ali Abdullah, baseou-se 

num minucioso estudo da existência 

do Souq Waqif e dos seus edifícios, 

tendo como principal objectivo in-

verter o processo de delapidação das 

suas estruturas históricas e remover 

adições ou alterações inapropriadas. 

O arquitecto procurou, com sucesso, 

rejuvenescer a memória do espaço, 

com a demolição dos prédios moder-

nos e a substituição das folhas de me-

tal por madeira e bambu nos tectos, 

ligadas por camadas de barro e de 

palha, como em tempos imemoriais. 

Para tornar o espaço mais confortá-

vel, foram reintroduzidas técnicas 

tradicionais para isolar os edifícios 

contra as altas temperaturas que se 

fazem sentir e criado um sofi sticado 

sistema eléctrico que ilumina e torna 

ainda mais charmosas as ruas e vielas 

de um souq que, contrariamente a 

alguns parques temáticos espalha-

dos pelo Golfo Pérsico, permanece 

como um lugar onde turistas e locais 

se misturam, um lugar de lazer mas 

também de compras na sua forma 

mais ancestral — enfi m, um lugar de 

trabalho.  

O Souq Waqif é o coração social 

de Doha, onde os costumes ainda 

estão bem presentes, assim como a 

verdadeira identidade árabe da qual 

os qataris, a despeito de um novo 

modelo de vida ocidental, não abdi-

cam, sentindo prazer em reunir-se 

nos cafés tradicionais, bebendo o seu 

chá e fumando guedou, o narguilé 

dos persas — e cada um deles, sendo 

cliente habitual, tem o seu próprio 

cachimbo de água. Por isso, o bazar 

permanece como um local admirável 

para se deambular sem pressas pelas 

suas vielas labirínticas, escutando os 

sons, sentindo os cheiros, observan-

do o vaivém de clientes e a indolência 

daqueles que, no interior das lojas, 

esperam pacientemente que alguém 

lhes entre pela porta. No exterior, 

do que um ou dois amigos com quem 

conversar nas poucas horas livres 

que lhe são proporcionadas (e só 

eles sabem quantas horas perdem, 

ao início do dia ou ao fi nal da tarde, 

no meio de um trânsito caótico), mui-

tos destes imigrantes não sentiram 

difi culdade para se adaptarem à vida 

de Doha, principalmente aqueles que 

aqui trabalham há mais tempo. “Para 

quem, há 20 anos, chegava ao Qatar, 

vindo de cidades como Peshawar, 

Karachi, Cairo, Dhaka ou Thiruva-

nanthapuram, Doha assemelhava-

se a uma pequena cidade, com uma 

atmosfera, pelo menos em certas 

zonas, como Musherib, que não se 

diferenciava muito daquela com que 

estavam familiarizados, com as suas 

barbearias, os seus pequenos cafés, 

os restaurantes, os cheiros, todo um 

modo de vida que não provocava 

qualquer tipo de choque cultural 

nos recém-chegados. Naturalmen-

te, sentiam saudades da mulher, dos 

fi lhos, da família e dos amigos mas o 

ambiente que os rodeava atenuava, 

de certa forma, esse sentimento e a 

distância”, enfatiza Nasih Chatholi.

Em pouco tempo, metade de 

Musherib foi demolida e da outra 

pouco ou nada resta nos dias de 

hoje, obrigando os seus habitantes 

a dispersarem-se por outras zonas, 

uma separação que, em simultâneo 

— tanto é o tempo que se desperdiça 

em transportes públicos —, coloca 

um ponto fi nal numa relação de ami-

zade que se foi fortalecendo ao longo 

dos anos. Em 2018, a velha Musherib 

não será mais do que uma área resi-

dencial destinada à classe média-alta, 

demasiado cara para os imigrantes vi-

verem ou alugarem um espaço onde 

possam continuar a desempenhar a 

sua actividade nos moldes em que 

estavam habituados. Perante o cada 

vez maior número de estrangeiros 

a viver em Doha, vindos de outros 

quadrantes, troca-se um barbeiro 

por um cabeleireiro, um pequeno 

restaurante onde se serve comida 

deliciosa por quatro euros por ou-

O Souq Waqif é o coração social 
de Doha, onde os costumes 
ainda estão bem presentes, 
assim como a verdadeira 
identidade árabe, a despeito 
da proximidade da Manhattan 
de Doha, a imagem do 
progresso do país
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indianos ou paquistaneses continu-

am fi éis às suas pequenas bancadas 

onde consertam relógios, outros es-

tão sempre atentos a um papel ou a 

uma ponta de cigarro que um turista 

possa lançar para o chão, outros ain-

da conduzem, uma vez requisitados 

pelos vendedores (a troco de cinco 

euros), pequenos carrinhos de mão 

que ora se detêm, ora avançam, me-

diante as necessidades e as incursões 

dos compradores, muitas das vezes 

mulheres que, a pouco e pouco, se 

aventuram sozinhas, contrariando os 

hábitos de uma sociedade altamente 

patriarcal. 

Na base desta mudança está o 

trabalho desenvolvido pela sheikha 

Mozah bint Nasser al-Missned, a se-

gunda e de longe a mais mediática 

das mulheres do emir Hamad Bem 

Khalifa Al Thani, no poder entre 1995 

e 2013, altura em que foi substituído 

por Tamim bin Hamad Al-Thani. No 

mesmo ano, Mozah, frequentemente 

na lista das mulheres mais bem vesti-

das segundo a Vanity Fair, assumiu a 

direcção da Fundação Qatar para “a 

educação, a ciência e o desenvolvi-

mento comunitário”, com um orça-

mento anual estimado em 11 milhões 

de euros. Verdadeira embaixatriz, 

esta mulher empreendedora percor-

reu o mundo na tentativa (bem su-

cedida) de convencer universidades 

internacionais prestigiadas a instala-

rem-se no ultra-moderno campus da 

Cidade da Educação, inaugurado em 

2003 numa área que se estende ao 

longo de 1500 hectares. No Qatar, é 

cada vez mais reconhecida a capa-

cidade de Mozah para promover o 

desenvolvimento do mundo árabe 

no estrangeiro, e as mulheres locais, 

outrora remetidas a uma vida casei-

ra ou, quando muito, a leccionar 

numa qualquer escola do emirado, 

manifestam por ela um enorme sen-

timento de gratidão, na medida em 

que a olham como alguém que teve 

uma importância determinante na 

mudança de mentalidades. Para os 

pais, muito arreigados ao passado e 

às suas rotinas, as fi lhas têm hoje legi-

timidade para perscrutar no horizon-

te um futuro muito mais brilhante 

— se a sheikha o faz, por que razão as 

fi lhas não podem trilhar os mesmos 

caminhos? Actualmente, as mulheres 

estão presentes em todos os sectores 

da economia e representam já mais 

de um terço da população activa do 

semelhanças com um farol), aberto 

em 2006 para mostrar o Islão como 

modo de vida para o mundo. Num 

emirado com poucas mesquitas, o 

Fanar está longe de corresponder ao 

modelo de arquitectura qatari para 

os locais de culto (é uma réplica da 

Grande Mesquita de Mutawwakil, 

em Samarra, no Iraque) e é um lu-

gar onde os não-muçulmanos são 

bem-vindos. 

- Não perca a oportunidade de 

visitar. É um espaço muito interes-

sante.

Com os olhos atrás da objectiva, 

nem me apercebo da presença de 

um qatari com as suas roupas de um 

branco imaculado que me incentiva 

a seguir em frente, na direcção do 

Fanar. 

- Está com sorte, há uma semana 

Qatar, uma realidade insustentável 

há menos de dois decénios. 

Da areia brotou Manhattan
Deixo o Souq Waqif para trás, não 

sem antes passar pelo souq do ouro 

e por um outro, mais ruidoso, o souq 

dos pássaros, onde se pode comprar 

ou vender (às vezes por milhares de 

riais) um falcão (e não muito longe 

daqui está situado um hospital — o 

Falcon Hospital —, que trata exclusi-

vamente dos ferimentos ou de qual-

quer doença que afecte estas aves 

tão intimamente ligadas à imagem 

do país), à minha direita recorta-se 

contra o céu o majestoso Centro Cul-

tural Islâmico (mais conhecido por 

Fanar, que em árabe signifi ca farol 

e, na verdade, o centro do edifício, 

crescendo em espiral, tem todas as 

não se conseguia aguentar o calor.

Da minha testa escorre o suor, a 

temperatura chega, agora, à uma da 

tarde, aos 38 graus. Aceito o conselho 

e mergulho num cenário que, embo-

ra aberto à oração, também abarca 

cursos de árabe, de computador, de 

iniciação à religião, de cultura e juris-

prudência islâmicas, de caligrafi a ára-

be, bem como exposições que, mais 

do que procurarem converter ao Is-

lão, têm como objectivo apresentar 

a religião na sua verdadeira essência, 

uma forma de repor a imagem, quiçá 

distorcida, após os ataques de 11 de 

Setembro de 2001 — e, por isso, o 

programa cultural também engloba, 

entre outros, pratos gastronómicos, 

jogos para crianças e joalharia feita 

com pérolas.

Das pérolas viveram, até 1930, ano 

Viagem
Qatar

em que o mercado entrou em queda, 

os qataris. Mas se recuarmos mais 

um pouco — e mesmo se avançarmos 

outro tanto — a vida da população 

foi, durante muito tempo caracteri-

zada pela pobreza, a má nutrição e 

as doenças. A chegada das primeiras 

prospecções petrolíferas e o estabele-

cimento, em 1935, da Petroleum De-

velopment Qatar, precursora da actu-

al companhia estatal Qatar General 

Petroleum Corporation, marcaram o 

início de uma nova era que, ainda as-

sim, foi retardada, durante dez anos, 

pelo eclodir da II Guerra Mundial. 

Para se ter uma ideia das condições 

de vida do emirado, não é preciso ir 

mais longe: a primeira escola abriu 

em 1952 e o primeiro hospital, ver-

dadeiramente equipado, sete anos 

mais tarde. A modernização do país 

Verdadeiro ícone, 
o The Torch contrasta 
com a arquitectura 
tradicional da capital 
de um emirado com 
poucas mesquitas
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Guia prático

COMO IR

IRÃOIRAQUE

ARÁBIA SAUDITA

QATAR

OMÃ

Doha

ONDE DORMIR

A VISITAR

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Uma das formas mais práticas de 
viajar entre Lisboa e Doha passa 
por recorrer à Qatar Airways, com 
uma curta escala em Londres, 
Roma ou Madrid (em voos 
operados pela TAP ou a Ibéria), 
por uma tarifa a rondar os 850 
euros. Um pouco mais cara e com 
a inconveniência de uma longa 
escala no voo de ida é a Emirates, 
que liga a capital portuguesa ao 
Dubai e, daqui, a Doha, com um 
preço de 925 euros. Uma vez no 
Qatar, o ideal é alugar um carro 
(ou um veículo todo-o-terreno, 
imprescindível se estiver nos 
seus planos uma experiência 
no deserto e nas dunas), já que 
os transportes públicos são 
demorados e, pelo menos em 
certas zonas do emirado, pouco 
frequentes. 

QUANDO IR

O Qatar, com um território plano 
e desértico, tem um clima quente 
e seco. No Verão, que vai de 
Maio a Outubro, as temperaturas 
durante o dia atingem facilmente 
os 50 graus, com uma elevada 
percentagem de humidade. 
No Inverno, entre Novembro 
e Abril, o clima é mais suave 
(mesmo assim as mínimas são 
de 13 graus e as máximas podem 
chegar aos 30), as noites mais 
frescas e ocasionalmente ocorre 
precipitação. Ainda no Verão, 
o Qatar é por vezes afectado 
pelo Shamal, um vento forte 
que normalmente provoca 
tempestades de areia e, por outro 
lado, é importante ter em conta 
que o clima é ainda mais tórrido 
no interior, enquanto Doha e 
outras cidades e zonas costeiras 
beneficiam da proximidade do 
Golfo. 

Imagine uma torre que se eleva 
nos céus a 300 metros, com 51 
andares e uma panorâmica de 
360 graus — assim é o The Torch 
(www.thetorchdoha.com), o hotel 
mais alto e já um ícone em Doha, 
localizado na Al Waab Street e 
com um preço de 220 euros para 
um quarto duplo. No Souq Wakif, 
recomenda-se o Al Mirqab (www.
swbh.com), um boutique-hotel 
(são nove, no total, todos nesta 
zona histórica) com 32 quartos 
(preços entre os 150 e 175 euros) e 
duas suites (300 euros). 

ONDE COMER

Almoçar ou jantar em Doha 
implica, na maior parte vezes, 
franquear a porta de um dos 
muitos hotéis espalhados pela 
capital, com preços que, não 
sendo em conta, têm uma boa 
relação com a qualidade. Mas 
há excepções e alternativas 
culinárias para todos os gostos. 
Na primeira modalidade — e 
atendendo somente à minha 
experiência — recomenda-se 
o Flying Carpet, no The Torch, 
num ambiente refinado (sob um 
tecto decorado com elegantes 
tapetes), ou, ainda no mesmo 
hotel, o Three Sixty, no 47.º andar, 
um restaurante giratório com 
uma vista soberba sobre a cidade. 
Outra opção passa pelo Agora, 

Em Doha, vale a pena errar pela 
aldeia de Katara, o maior projecto 
cultural e multidimensional 
da capital do Qatar, onde uma 
população maioritariamente 
constituída por jovens se 
encontra para descobrir as 
diferentes culturas do mundo, 
teatros, exposições e bons 
restaurantes. Particularmente 
interessante é também o Mathaf, 
o Museu Árabe de Arte Moderna, 
na Al Huqoul Street (Cidade 
da Educação), uma plataforma 
aberta aos debates e às novas 
tendências com exposições 
temporárias. Um serviço gratuito 
de autocarro liga este espaço 
ao Museu de Arte Islâmica, 
funcionando entre as 11 e as 
17h de quartas a domingos e 
entre as 15 e as 20h às sextas. 
A uma centena de quilómetros 
de Doha, para norte, fica o sítio 
arqueológico de Al Zubarah, 
na lista de Património Mundial 
da UNESCO desde 2003, com 

Os cidadãos portugueses 
necessitam de um passaporte 
com uma validade de seis 
meses para visitar o Qatar, 
podendo obter o visto (mediante 
o pagamento de 20 euros e 
de preferência com cartão de 
crédito para acelerar o processo) 
à chegada, no Aeroporto 
Internacional Hamad, em Doha. 
Um euro equivale a 4,55 riais, a 
moeda local, e por todo o lado há 
caixas de multibanco e casas de 
câmbio. A língua oficial é o árabe 
mas o inglês é também corrente, 
principalmente entre a população 
mais jovem.

avançava, ainda assim, de forma 

lenta, até que, em 1972, Khalifa bin 

Hamad bin Abdullah bin Jassim bin 

Muhammed Al-Thani, após um gol-

pe militar de mestre, decidiu acabar 

com as extravagâncias da família real 

e colocar o Qatar na lista dos países 

como exemplo de bem-estar. 

Caminho de encontro às águas 

do golfo, para a direita, avisto o 

moderno Museu Islâmico, destino 

incontornável da cidade que refl ec-

te toda a vitalidade, complexidade 

e diversidade das artes no mundo 

islâmico, uma viagem ao longo de 

13 séculos por três diferentes conti-

nentes. À minha frente, um grande 

número de bonitos barcos de madei-

ra (muitos deles construídos em Sur, 

no Sultanato de Omã), os famosos 

dohws, uma herança dos beduínos. 

Mais para lá, rasgando os céus, em 

perfeito contraste nesta cidade de 

contrastes, um conjunto de prédios 

construídos num terreno onde não 

há muito tempo nada mais havia do 

que areia, a Manhattan de Doha, a 

imagem do progresso de um país 

que vive mais no futuro do que no 

passado. 

- É o poder do dinheiro!

A frase de Hlaim Jablaoui, outro 

jornalista tunisino, mas este a viver 

em Doha, resume a realidade actual 

do Qatar. Não é apenas a produção 

de petróleo, é também o gás; para já, 

o Qatar é o terceiro produtor, depois 

da Rússia e do Irão, mas os próximos 

anos encarregar-se-ão de colocar o 

emirado no primeiro lugar da lista. 

A Corniche estende-se ao longo de 

sete quilómetros, o mar murmura, 

os imigrantes deitam-se à sombra 

de uma palmeira no intervalo para 

o almoço e os qataris conduzem os 

seus potentes carros, com o ar con-

dicionado no máximo, em direcção 

à ilha artifi cial, no outro extremo da 

baía. A Pearl já se desenha no hori-

zonte, com os seus quatro milhões 

de metros quadrados. É um cenário 

das Mil e uma Noites. Para os locais, 

com os seus ordenados cuja média 

chega aos 8500 euros, batendo to-

dos os máximos mundiais, um cres-

cimento económico anual de 20% e 

uma taxa de desemprego quase nula, 

depois do Paraíso surge o Qatar. No 

primeiro nunca estive, no segundo, 

tantas são as diferenças em pouco 

mais de 20 anos, é como se nunca 

tivesse estado.

no Grand Heritage Doha Hotel & 
Spa; fora dos hotéis, vale a pena 
experimentar as delícias persas 
do Shebestan Palace, na Al Sadd 
Street, ou, no souq, a excelente 
gastronomia do libanês Al 
Terrace, mesmo ao lado do Hotel 
Al Mirqab.

um forte militar em bom estado 
(neste momento alvo de obras 
de restauro) e ruínas do que foi, 
entre os séculos XVIII e XIX, uma 
importante cidade sustentada 
pelo negócio do cultivo de 
pérolas. De passagem, não deixe 
de parar em Al Khor, uma urbe 
mais antiga do que Doha, com 
um ambiente relaxante (há um 
projecto que prevê para muito 
breve a construção de dois 
hotéis, de uma marina, de várias 
vivendas e de elegantes jardins) e 
praias com águas transparentes 
— se bem que estas existem um 
pouco por todo o lado num país 
com uma costa que se estende ao 
longo de 700 quilómetros.   
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A91FC Porto conquista Supertaça de andebol - PÚBLICO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0338017

 
20/12/2014 - 20:07
 
 FC Porto conquista Supertaça de andebol
 Por Lusa
 20/12/2014 - 20:07
 
Os "dragões" venceram o Sporting pela margem mínima.
 A Supertaça de andebol foi para o FC Porto Nuno Ferreira Santos
O FC Porto conquistou neste sábado a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-
28, em jogo em que os "leões" falharam um livre de sete metros a dois segundos do fim, na Maia.
 Com os "dragões" com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em
vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana.
Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
Este foi o sexto título do FC Porto, o que o isola na lista de troféus, seguido do ABC com cinco, Benfica
com quatro, Sporting três e Belenenses um.
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A95Benfica fechou 15ª jornada com vitória sobre Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9309bcdd

 
José Costa celebra a marcação de um golo
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do Benfica venceu o Passos Manuel por 23-33 em jogo que fechou a 15ª jornada
do Campeonato Fidelidade Andebol 1.
 
 O jogo começou equilibrado e a equipa da casa chegou ao cinco minutos de jogo em vantagem (3-2),
mas dois minutos depois, António Areia, na marcação de um livre de sete metros, colocou o Benfica
em vantagem - que se veio a manter até ao final do encontro. Na tentativa de dar a volta ao
resultado, o Passos Manuel ainda conseguiu aproximar-se até à diferença mínima, aos 22 minutos,
mas nos minutos finais antes do intervalo, a equipa da Luz acelerou e chegou a ter uma vantagem de
cinco golos (10-15) a três minutos do fim. Ao intervalo, o Passos Manuel perdia por 11-15.
 
 A equipa da casa voltou a entrar bem no segundo tempo e reduziu para 13-15, mas o Benfica
assumiu totalmente o controlo do jogo e, até ao apito final, não permitiu a recuperação do Passos
Manuel. A vantagem do Benfica foi-se dilatando, com o passar do tempo e a equipa da Luz venceu por
23-33, resultado que confirmou o favoritismo que lhes era atribuído.
 
 20-12-2014 10:56Equipa da Luz confirmou o favoritismo na deslocação ao Pavilhão do Passos
Manuel.
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A96FC Porto conquista Supertaça de andebol frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Notícias da

Agência Lusa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e050f625

 
20 de Dezembro de 2014, às 19:51
 
 O FC Porto conquistou hoje a Supertaça de andebol, ao vencer o Sporting por tangencial 29-28, em
jogo em que os "leões" falharam um livre de sete metres a dois segundos do fim, na Maia.
 
 Com os "dragões" com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em
vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana.
 
 Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
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A97FC Porto bate Sporting pela diferença mínima e ganha supertaça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=34209307

 
Um livre de sete metros falhado por Rui Silva a apenas dois segundos do fim permitiu hoje ao FC Porto
conquistar a Supertaça de andebol, por renhido 29-28, em duelo muito emotivo disputado na Maia.
 
 Os "leões" chegaram a deter, por duas vezes, vantagem de três golos no segundo tempo (16-19 e
20-23), mas não a conseguiram segurar e Ricardo Moreira, de livre de sete metros, deu o triunfo aos
"dragões" a 12 segundos do fim, que demoraram uma eternidade a ser disputados.
 
 Com esse tempo para jogar, gerou-se confusão com os portistas a reclamar da equipa de arbitragem,
que os deixou reduzidos a três elementos de campo, quando o adversário falhou a possibilidade de ir
para prolongamento.
 
 O hexacampeão, que já tinha ganho esta época em Alvalade, para o campeonato, nos últimos
segundos, mas que tinha perdido as três finais disputadas com o Sporting nos últimos anos, acabou
por ser mais consistente num desafio em que o adversário desperdiçou as duas vantagens morais dos
três golos.
 
 Os rivais protagonizaram um desafio extremamente equilibrado, pelo que as alternâncias no
marcador foram sempre com vantagens escassas, que no primeiro tempo não ultrapassaram os dois
golos.
 
 Os campeões chegaram a 4-2 e 5-3, mas os lisboetas reagiram e aos 16 minutos colocaram-se pela
primeira vez na frente, por 7-8, com golo de Rui Silva.
 
 Este era o melhor período dos sportinguistas, que não foi melhor aproveitado porque Ricardo Correia
repôs para mãos adversárias dois ataques falhados dos portistas, algo atabalhoados no ataque: aos
19, Ricardo Candeias entrou para a baliza.
 
 Muito dependentes da inspiração de Gilberto Duarte, várias vezes com marcação individual, os
portistas esbarravam na boa entrada do seu antigo guarda-redes e ficaram dois golos atrás quando se
viram Salina e Alexis serem excluídos dois minutos (9-11), mas recuperaram para o 13-13 ao
intervalo.
 
 No segundo tempo, o FC Porto apenas liderou aos 15-14 e a partir dos 25-24, revelando-se a equipa
mais fria nos momentos decisivos.
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A98FC Porto conquista Supertaça de andebol frente ao Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a2a010aa

 
Sábado, 20 de Dezembro de 2014 |
 
 Maia, Porto, 20 dez (Lusa) -- O FC Porto conquistou hoje a Supertaça de andebol, ao vencer o
Sporting por tangencial 29-28, em jogo em que os "leões" falharam um livre de sete metres a dois
segundos do fim, na Maia.
 
 Com os "dragões" com apenas três jogadores de campo, e já com o seu técnico Ljubomir Obradovic
na bancada (expulso), Rui Silva tinha a oportunidade de igualar o encontro levar a sua equipa em
vantagem numérica para o prolongamento, mas atirou à base do poste esquerdo de Alfredo Quintana.
 
 Ao intervalo, as equipas estavam empatadas 13-13.
 
 

Página 98



A99Finalistas do nacional de andebol conhecidos amanhã
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=90f40e29

 
Álvaro da Costa
 
 Apuram-se amanhã os finalistas do campeonato moçambicano de andebol nos jogos Maxaquene-
Spark (14.45 horas) e Malhangalene-Atlético de Chiveve (19.15), no Pavilhão dos Desportos da Beira
que, acredita-se, deverá estar lotado.
 
 O Maxaquene e Malhangalene chegam a esta fase da prova na qualidade de lideres das séries A e B,
respetivamente, enquanto Spartak da Beira e Atlético de Chiveve qualificaram-se em segundo da série
B e A.
 
 Recorde-se que Malhangalene e Maxaquene são os detentores do título em masculinos e femininos,
respectivamente.
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JOGOS A equipa da Artística
de Avanca deslocou-se, na
quarta-feira à noite, ao Pavi-
lhão do Colégio dos Carvalhos
para defrontar a equipa do
Boavista, em jogo antecipado
da jornada do próximo sábado.

Ao vencer por  dez golos de di-
ferença (21-31), a formação de
Avanca garante três preciosos
pontos, que lhe permitem se-
gurar o primeiro lugar, agora
com mais seis pontos do que
o Académico de Fafe.

Individualmente, destaque
para os 11 golos apontados por

Ricardo Mourão, que, apesar
de ainda ter idade de júnior, é
o melhor marcador da Artís-
tica de Avanca. Refira-se que
o atleta Ricardo Mourão joga
no Avanca emprestado pelo
FC Porto.

Quem também jogou na
quarta-feira foi a equipa da

Sanjoanense, no caso uma
partida em atraso, frente ao
FC Porto B. A formação de
São João da Madeira venceu
por 31-26, subindo alguns lu-
gares na tabela, ocupando
agora o sexto posto, a par do
São Mamede  - ambas têm  29
pontos. AC

Artística vence jogo antecipado 
e reforça liderança da Zona Norte
Andebol
2.ª Divisão - Zona Norte
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FUTEBOL
I Liga
14.ª Jornada
Hoje FC Porto-V. Setúbal (20h30 - SportTv 1)
Amanhã Estoril-V. Guimarães (20h15 - SportTv 1)
Domingo Académica-Penafiel, Arouca-Marítimo, Mo-
reirense-Boavista, Benfica-Gil Vicente (17h00 - BTv 1),
Nacional-Sporting (19h15 - SportTv 1)
Segunda-feira Sp. Braga-P. Ferreira (19h00 - SportTv
1) e Rio Ave-Belenenses (21h00 - SportTv 1)

II Liga
20.ª Jornada
Domingo Benfica B-Marítimo B (11h00 - BTv 1), Porti-
monense-UD Oliveirense (11h15 - SportTv 1), Santa
Clara-Trofense, Desp. Aves-Tondela, Sp. Braga B-FC
Porto B, Chaves-Freamunde, Farense-Leixões, V. Gui-
marães B-Sporting B, Olhanense-Ac. Viseu, Beira-
Mar-Atlético, Oriental-Sp. Covilhã e U. Madeira-Fei-
rense.

Camp. Nac. de Seniores - Série C
14.ª Jornada
Domingo Sp. Espinho-FC Pedras Rubras, Salgueiros
08-Cinfães, Sobrado-SC Coimbrões, Sousense-Gon-
domar e Lusitânia Lourosa-Moimenta da Beira.

Camp. Nac. de Seniores - Série D
14.ª Jornada
Domingo S. João Ver-Cesarense, Anadia-Lusitano
FC, Estarreja-Gafanha, AD Sanjoanense-CD Gouveia
e Marítimo C-Camacha.

Camp. Nac. de Seniores - Série E
14.ª Jornada
Domingo Mortágua-Sp. Pombal, Benfica C.Branco-
AD Nogueirense, Naval-Vit. Sernache, Oliv. Hospital-
Pampilhosa e Sourense-Tourizense.

2.ª Div. Nac. de Juniores - Série B
14.ª Jornada
Amanhã Gondomar-Feirense, Sp. Espinho-AD San-
joanense, Canidelo-Penafiel, Padroense-Vila Real e
Repesenses-Lusitânia Lourosa.

2.ª Div. Nac. de Juniores - Série C
14.ª Jornada
Amanhã NDS Guarda-Tourizense, Beira-Mar-Mea-
lhada,  U. Coimbra-Anadia, D. Castelo Branco-Vigor
Mocidade e Tocha-Tondela.

Nacional de Juvenis - Série B
16.ª Jornada
Domingo FC Porto-Ac. Viseu, Padroense-Leixões, UD
Oliveirense-Régua, Feirense-Boavista e Penafiel-P.
Ferreira.

Nacional de Juvenis - Série C
16.ª Jornada
Domingo Académica-Beira-Mar, Repesenses-Ei-
rense, AD São Romão-AD Estação, Tondela-Anadia e
U. Leiria-Marinhense.

Futebol Feminino
Taça de Portugal
3.ª eliminatória
Domingo Pico Regalados-F C "Os Belenenses", Esc
Fut Fem Setubal-Cac Pontinha, CFC CF Canelas
2010-FC Castrense, CF Os Belenenses-CF Feminino
Estoril Praia, Viseu 2001-Quintajense FC e Guia Fute-
bol Clube-Paio Pires FC.

AF Viseu
Divisão de Honra
13.ª Jornada
Domingo Oliv. Frades-Sátão, Sport Clube Paivense-
Sampedrense,  ACDR Lamelas-Nelas, Tarouquense-
Resende, Mangualde-Sp. Lamego, Viseu e Benfica-
Carregal do Sal, Sernancelhe-Castro Daire e Ferreira
de Aves-Penalva Castelo.

1.ª Divisão Norte
10.ª Jornada
Domingo Os Ceireiros-Arguedeira, Sezurense-GD
Parada, GDCP Oliv. do Douro-CD Santacruzense,
Nespereira FC-Alvite e Vilamaiorense-Vouzelenses.

1.ª Divisão Sul
10.ª Jornada
Domingo Molelos-Vale de Açores, Silgueiros-Lajeosa
do Dão, Canas Senhorim-Santacombadense, Cam-
pia-Nandufe, S. Cassurrães-Repesenses e Vila Chã de
Sá-Moimenta Dão.

Juniores Sul
12.ª Jornada
Amanhã Penalva Castelo-Mangualde, Molelos-Canas
Senhorim, Ranhados-Mortágua, Cabanas de Viriato-
Viseu 2001 e Lusitano FC-Ac. Viseu

Juvenis Norte
12.ª Jornada
Domingo Os Viriatos-Sátão, O Crasto-Sport Clube
Paivense, Oliveira de Frades-Moimenta da Beira e SC
Tarouca-Cracks Lamego.

Juvenis Sul
12.ª Jornada
Domingo O Pinguinzinho-Molelos, Mortágua-Ac. Vi-
seu B, Canas Senhorim-Viseu e Benfica, Viseu 2001-
Penalva Castelo, Estrela do Mondego-Vouzelenses e
Lusitano FC-Mangualde.

Iniciados Norte
12.ª Jornada
Amanhã Viseu e Benfica-O Crasto
Domingo SC Tarouca-Lusitano FC B, Cracks La-
mego-GD Resende, Oliveira de Frades B-Souselo FC
e Moimenta da Beira-Sport Clube Paivense
Iniciados Centro
12.ª Jornada
Domingo Sátão-Viseu 2001, Ranhados-Oliveira de
Frades, Vouzzelenses-Os Viriatos, Lusitano FC-CRC
Santo André, Drizes-Viseu e Benfica e Ac. Viseu B-Pe-
nalva Castelo.

Iniciados Sul
12.ª Jornada
Domingo Viseu 2001-Carregal do Sal, Nelas-Repe-
senses B, Mangualde-Estrela do Mondego, Vale de
Açores-Canas Senhorim e Molelos-O Pinguinzinho

FUTSAL
Taça de Portugal
3.ª eliminatória
Domus Nostra-Beira-Mar, Fonsecas e Calçada- ABC
Nelas, Louletano-Casal Velho, Lobitos Futsal-Desp.
Aves, Valpaços Futsal-Bairro, Boa Esperança-CS Marí-
timo, CCD Ordem-Academia Caranguejeira, Feirense-
Eléctrico, GDR Lameirinhas-Rabo Peixe, Operário La-
goa-Viseu 2001, Futsal Azeméis-ACR Vale de Cambra,
CS São João-AMSAC, Sonâmbulos-Fátima, Arsenal
Parada-  Cohaemato, CDC Priscos-AR Amarense,
UPVN-Lamas Futsal, Piratas de Creixomil- Matraqui-
lhos FC, Portela-Paredes e Os Indefectíveis-Atlético.

AF Viseu - 1.ª Divisão feminina
6.ª Jornada
Amanhã Lusitano FC-Oliveira de Frades, Casa do
Benfica de Mortágua-Associação Desportiva Recrea-
tivo   Carbelrio e Inter Futsal Tarouca-Penedono.

AF Viseu - Juvenis
13.ª Jornada
Domingo Viseu 2001-Casa do Benfica de Sernance-
lhe, ABC Nelas-Pedreles Beira Dão Clube, Sporting
Clube de Lamego-Casa do Benfica de Viseu, Gigan-

tes de Mangualde-Grupo Desportivo de S. João da
Pesqueira e Associação Juvenil Abel Botelho de Ta-
buaço-Unidos da Estação.

AF Viseu - Iniciados
19.ª Jornada
Amanhã Atitudes Traquinas-Centro Social cultural de
Sever
Domingo Armamar FC-ABC Nelas, Grupo Despor-
tivo de S. João da Pesaqueira-Gigantes de Mangualde
e Casa do Benfica de Viseu-Viseu 2001

AF Guarda- Distrital Feminino
6.ª Jornada
Amanhã UD “Os Pinhelenses-Guarda Unida 

AF Guarda- Distrital Infantos
5.ª Jornada
Domingo GDR Lameirinhas-Clube Futsal Lusitânia e
Seia Futebol Clube-Casa do Futebol Clube do Porto
da Mêda.

ANDEBOL
Campeonato Nacional 
da 3.ª Divisão 
4.ª jornada
Amanhã ACD Monte-Académico de Viseu e Sport
Clube de Espinho-Estarreja Andebol Clube
Domingo Associação Desportiva de Educação Física
de Carregal do Sal-Sport Clube Beira Mar.

2.ª Divisão Nacional 
de Juvenis masc.
11.ª Jornada
Amanhã ABC Nelas-CAI Conceição, Águeda AC-
Ilhavo AC, CD Feirense "B"-CP Vacariça e AA Avanca-
Pateira.

Campeonato Nacional 
de Juvenis Femininos
12.ª Jornada
Amanhã Ílhavo AC-Alavarium AC e Escola de Ande-
bol de Moimenta da Beira-Associação Académica de
Espinho. Segunda-feira Casa do Povo de Valongo
Vouga-Andebol Clube de Salréu.

BASQUETEBOL
Nacional da1.ª Divisão Seniores
Masc.(Zona Norte Centro) 
Domingo ARD Os Povoenses-Lousanense (20h15 -
Pavilhão Cidade de Viseu)

Agenda desportiva
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A103Espanha e Noruega na final do Europeu feminino - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59f5cee9

 
Seleção norueguesa derrotou a Suécia e juntou-se à Espanha no decisivo jogo.
 
 Noruega e Espanha são as seleções finalistas do Campeonato da Europa de andebol feminino, que se
está a disputar na Hungria e Croácia, até ao próximo domingo.
 
 As seleção norueguesa, campeã olímpica em título, derrotou a Suécia por 29-25, após a Espanha ter
assegurado o primeiro bilhete para a final de domingo, em Budapeste, ao derrotar o Montenegro por
tangenciais 19-18.
 
 Também esta sexta-feira, a França derrotou a principal seleção anfritriã, a Hungria, por 26-25,
garantindo assim o direito a acompanhar os quatro semifinalistas no torneio olímpico do Rio de
Janeiro.
 
 O Montenegro, campeão em título, não se apresentou neste torneio a um nível tão alto como nos
últimos anos e acabou por ser surpreendido pela Espanha, seleção habituada aos primeiros lugares,
mas que não era favorita para o ouro.
 
 Sem surpresas, a Noruega impôs-se no duelo nórdico e agora parte claramente motivada para a final,
paraa jogar contra uma seleção a quem várias vezes ganhou nos últimos anos, incluindo na fase de
grupos deste Europeu (29-26).
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O Madeira SAD vai transitar
para 2015 na sétima posição do
"nacional" de andebol mascu-
lino, após ter perdido na derra-
deira ronda aprazada para
2014, no reduto do ABC, por
35-31. 
A competição irá agora so-

frer uma interrupção natalícia,

sendo reatada apenas a 14 de
janeiro, para a realização da
16.ª ronda, em que a formação
orientada Paulo Fidalgo irá re-
ceber o Maia ISMAI. 
O FC Porto é o campeão de

inverno, somando por vitórias
todos os 15 jogos realizados,
com um acumulado de 45

pontos. Recorde-se que no
plantel do FC Porto atua o ma-
deirense João Ferraz [foto]. 
Na tabela classificativa, ABC

(40) e Sporting (39) completam
o pódio. No regresso da prova,
o FC Porto defronta o ABC,
com o Sporting a receber o
Sporting da Horta.

FC Porto é campeão de inverno

JM
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A105FC Porto e Sporting disputam Supertaça. polémica
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19 Dezembro, 2014
 
 É já neste Sábado que as equipas do FC Porto e Sporting estarão frente a frente, a lutar pela
Supertaça de Portugal, na reedição das edições transactas.
 
 O FC Porto, campeão nacional, frente ao Sporting, vencedor da Taça de Portugal. O encontro vai
decorrer às 18h00 de sábado, no pavilhão de Águas Santas, na Maia, precisamente o motivo da
discórdia.
 
 "Quer o desportivismo, quer o bom senso, requeriam que uma prova desta envergadura se realizasse
num pavilhão equidistante dos locais de proveniência dos participantes, Lisboa e Porto e não a poucos
quilómetros deste último", refere o Sporting, em comunicado, publicado no sítio oficial do clube.
 
 Na mesma circular, o Sporting acrescenta ainda que "o pavilhão não reúne as necessárias condições
técnicas e de segurança" para o jogo em questão. Por esse motivo, o Conselho Diretivo do Sporting
não se fará representar na final e a equipa, citam, "tem instruções para regressar de imediato aos
balneários", caso a segurança do jogo esteja em causa.
 
 A Federação de Andebol de Portugal não perdeu tempo e responde, também em comunicado, que o
encontro estava agendado antes mesmo de conhecidos os intervenientes desta importante final:
"como é do conhecimento público, há largos meses - desde 17 de Março de 2014 - que a Federação
anunciou a realização do jogo da Supertaça para o Pavilhão do Águas Santas, na Cidade da Maia e
integrada no programa daquela cidade enquanto Cidade Europeia 2014 do Desporto, o que muito
honra a modalidade".
 
 À margem de tudo isto parece estar o FC Porto, que nas palavras do capitão Ricardo Moreira parecem
preparados para vencer a Supertaça de Portugal. "É um jogo de decisões e esperamos que o FC Porto
esteja bem, como tem vindo a acontecer esta época. Esperamos que a equipa consiga mais uma
vitória e que, definitivamente, consigamos conquistar a Supertaça para acabar bem o ano. Estes jogos
são diferentes dos do campeonato. Quem ganha festeja, quem perde fica triste", anteviu Ricardo
Moreira, em declarações à Porto Canal.
 
 Do lado do Sporting, o guarda-redes Ricardo Candeias faz a antevisão do encontro ao portal do clube:
"Vai ser um jogo muito difícil. O FC Porto não é uma equipa fácil e tem uma qualidade de jogo que
toda a gente conhece. No entanto, vamos para ganhar e não vai haver margem para erros. A pressão
é a mesma que nos outros jogos. Quem joga no Sporting sabe que existe sempre pressão e que, cada
vez que entramos campo, é para ganhar".
 
 Na edição passada, com os mesmos intervenientes, foi o Sporting a levantar o troféu, após vitória, no
prolongamento, por 33-32. Esta época (2014/2015), Sporting e FC Porto enfrentaram-se apenas uma
vez, em Novembro, com os hexacampeões nacionais a vencerem, para o campeonato, no pavilhão do
rival lisboeta, por 23-24, num encontro também muito equilibrado.
 
 Agora, com alguma polémica à mistura, disputa-se mais uma Supertaça, no último troféu de 2014, a
opor duas das melhores equipas portuguesas. Os bilhetes estão esgotados, e haverá casa cheia. Tudo
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bons motivos, para um excelente encontro, em mais uma tarde de andebol espetáculo.
 
Anabela Macedo
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A107Alexandrina Barbosa, uma portuguesa na final do Europeu de andebol - PÚBLICO
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19/12/2014 - 21:23
 
 Alexandrina Barbosa, uma portuguesa na final do Europeu de andebol
 Por Nuno Sousa
 19/12/2014 - 21:23
 
Espanha bateu Montenegro nas meias-finais, com dois golos da lateral lisboeta, e vai reencontrar a
Noruega no jogo do título.
 Attila Kisbenedek/AFP
Portugal nunca marcou presença na final de um Campeonato da Europa de andebol, mas vai estar
representado no jogo decisivo do Euro 2014 feminino, que está a decorrer na Hungria (a fase de
grupos também foi disputada na Croácia). Tudo porque a Espanha bateu nesta sexta-feira a selecção
de Montenegro nas meias-finais, com o contributo de Alexandrina Barbosa, uma ex-internacional
portuguesa nascida em Lisboa.
 O talento de Alexandrina Cabral Barbosa, de 28 anos, já beneficiou e muito a selecção portuguesa,
sobretudo na caminhada até e durante o Campeonato da Europa de 2008, que representou a estreia
de Portugal no torneio. Nessa altura, a lateral esquerda era a figura de proa da equipa e uma jogadora
que já dava nas vistas no campeonato espanhol, ao serviço do BM Sagunto.
Dois anos mais tarde, em Abril de 2010, Alexandrina comunicaria à Federação de Andebol de Portugal
a renúncia à selecção, alegando falta de condições e de competitividade da modalidade. Ficaria, então,
sob alçada disciplinar, mas os anos de permanência em Espanha permitiram-lhe obter a nacionalidade
espanhola e abriram-lhe as portas de uma selecção bem mais forte.
Começou por ser convocada para o Euro 2012 pelo seleccionador Jorge Dueñas e, de então para cá,
tem sido presença assídua na equipa de Espanha, pela qual soma já 39 internacionalizações e 195
golos. Os dois mais recentes contribuíram para o apertado triunfo sobre Montenegro (19-18), na
primeira meia-final do torneio, assegurando a segunda presença da Roja numa final (a outra
aconteceu em 2008 e terminou com uma derrota frente à Noruega).
No total, Alexandrina Barbosa, que nesta época se transferiu para os franceses do Fleury Loiret, já
leva 20 golos neste Europeu, que ajudaram a vencer Polónia, Rússia, Hungria e Dinamarca na fase
grupos. Neste percurso até à final, Espanha foi derrotada pela Roménia e pela Noruega, selecção que
já se sagrou campeã europeia por cinco vezes (quatro delas de forma consecutiva) e que no domingo,
em Budapeste, na sua nona final de um Europeu (venceu a Suécia na meia-final, por 29-25), poderá
engordar ainda mais o palmarés.
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A108Espanha e Noruega na final do Europeu feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Record Online
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DUELO ESTÁ MARCADO PARA O PRÓXIMO DOMINGO
Noruega e Espanha são as seleções finalistas do Campeonato da Europa de andebol feminino, que se
está a disputar na Hungria e Croácia, até ao próximo domingo.
A seleção norueguesa, campeã olímpica em título, derrotou a Suécia por claros 29-25, após a Espanha
ter assegurado o primeiro bilhete para a final de domingo, em Budapeste, ao derrotar o Montenegro
por tangenciais 19-18.
Também esta sexta-feira, a França derrotou a principal seleção anfritriã, a Hungria, por 26-25,
garantindo assim o direito a acompanhar os quatro semifinalistas no torneio olímpico do Rio de
Janeiro.
O Montenegro, campeão em título, não se apresentou neste torneio a um nível tão alto como nos
últimos anos e acabou por ser surpreendido pela Espanha, seleção habituada aos primeiros lugares,
mas que não era favorita para o ouro.
Sem surpresas, a Noruega impôs-se no duelo nórdico e agora parte claramente motivada para a final,
paraa jogar contra uma seleção a quem várias vezes ganhou nos últimos anos, incluindo na fase de
grupos deste Europeu (29-26).
De qualquer forma, a Espanha conseguirá em Budapeste pelo menos igualar o seu melhor em
Europeus de andebol feminino - foi a seleção derrotada em 2008.
 
 
 , 19 dezembro de 201423:03
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A109Benfica acerta calendário com vitória
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ÁGUIAS BATERAM O PASSOS MANUEL POR 33-23
O Benfica acertou esta sexta-feira calendário no campeonato nacional de andebol, vencendo por 33-23
na deslocação ao reduto do Passos Manuel, em partida da 15.ª jornada da prova.
Com um grande jogo de Javier Borragan, autor de 8 golos, os encarnados conseguiram uma vitória
segura diante do 9.º colocado da tabela classificativa, mas seguem ainda muito longe do topo da
classificação.
Com esta vitória, a turma comandada por Mariano Ortega passa a somar 38 pontos, no quarto posto,
a 7 do líder FC Porto.
Consulte ose a.
 
 
 , 19 dezembro de 201422:36
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A110Espanha e Noruega na final do Europeu de andebol feminino
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A espanhola Elisabeth Pinedo festeja um golo apontado à seleção de Montenegro.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Noruega e Espanha são as seleções finalistas do Campeonato da Europa de andebol feminino, que se
está a disputar na Hungria e na Croácia, até ao próximo domingo.
 
 As seleção norueguesa, campeã olímpica em título, derrotou a Suécia por claros 29-25, após a
Espanha ter assegurado o primeiro "bilhete" para a final de domingo, em Budapeste, ao derrotar o
Montenegro por tangenciais 19-18.
 
 Também hoje, a França derrotou a principal seleção anfritriã, a Hungria, por 26-25, garantindo assim
o direito a acompanhar os quatro semifinalistas no torneio olímpico do Rio de Janeiro.
 
 O Montenegro, campeão em título, não se apresentou neste torneio a um nível tão alto como nos
últimos anos e acabou por ser surpreendido pela Espanha, seleção habituada aos primeiros lugares,
mas que não era favorita para o ouro.
 
 Sem surpresas, a Noruega impôs-se no duelo nórdico e agora parte claramente motivada para a final,
paraa jogar contra uma seleção a quem várias vezes ganhou nos últimos anos, incluindo na fase de
grupos deste Europeu (29-26).
 
 De qualquer forma, a Espanha conseguirá em Budapeste pelo menos igualar o seu melhor em
Europeus de andebol feminino - foi a seleção derrotada em 2008.
 
 19-12-2014 21:57A prova disputa-se na Hungria e na Cróacia.
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Andebol //  Realizou-se, no passado sábado, o jantar de Natal

À margem do Feira Handball 
Cup, realizou-se, no passado 
sábado, nas instalações da 
Escola Secundária da Feira, 
o tradicional Jantar de Natal 
do Andebol Feirense, onde 
estiveram presentes cerca 
de duas centenas e meia de 
pessoas. Foram distinguidos 
os melhores atletas de cada 
escalão. Raul Soares, Rúben 
Santos, Andriy Bilanovich, 
Bruno Nogueira, Pedro Ri-
beiro e Diogo Tavares vence-
ram o prémio revelação, nas 
categorias de Bambis, Minis, 
Infantis, Iniciados, Juvenis e 

Juniores, respectivamente. 
Foram também distinguidos 
os atletas para os prémios 
“Fair-Play” e “Académico”. 
Já o atleta do ano, escolhido 
pelos treinadores de Andebol 

do Feirense, foi Rui Leite. De 
forma a encerrar esta gala 
em beleza, o grupo feirense 
“Música na Alma” subiu ao 
palco e encantou os espec-
tadores. 

Distinguidos atletas do ano do Feirense
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Bem se pode dizer que du-
rante quatro dias o conce-
lho de Santa Maria da Feira 
será a capital do Andebol. 
De 27 a 30 de Dezembro, 
em oito pavilhões do Con-
celho, realiza-se a oitava 
edição do torneiro Feira 
Handball Cup (FHCup 14) 
que contará com a presen-
ça de cerca de 80 equipas 
de escalões de formação, 
mais de 1200 atletas, que 
chegam de praticamente to-
das as regiões de Portugal 
e de Espanha e onde são 
esperadas mais de 10000 
pessoas que habitualmen-
te acompanham as suas 
equipas. Um evento apa-
drinhado pelo internacional 
português Tiago Rocha 
a jogar, actualmente, no 
Wisla Plock, da Polónia e 
que conta com todos os 
“gigantes” da modalidade: 
Porto, Sporting, Benfica, 
ABC de Braga, São Ber-
nardo, Ginásio do Sul, entre 
outros. Presentes estarão 
também várias equipas 
do Concelho, entre elas 
os infantis do São Paio de 
Oleiros, actuais campeões 
nacionais.
Para abrilhantar ainda mais 
esta edição, no último dia 
do FHCup 14, dia das qua-
tro finais de todos os es-
calões (juvenis, iniciados, 
infantis e minis), estarão 
presentes os atletas in-
ternacionais portugueses, 
Hugo Laurentino (Porto), 
Rui Silva (Sporting) e, na-
turalmente, o Tiago Rocha, 
que estarão disponíveis 
para uma pequena sessão 
de autógrafos e para parti-
cipar na cerimónia final de 
entrega de prémios. 
A organização, como ha-
bitualmente, é assegurada 

pelo CD Feirense. Manuel 
Gregório, coordenador téc-
nico do andebol do Feiren-
se, destaca os grandes 
objectivos do torneio. “O 
nosso grande objectivo é 
afirmar o FHCup como o 
torneio de Natal de referên-
cia a nível nacional, que se 
distingue dos demais pelos 
elevados índices de compe-
titividade que proporciona 
às equipas que nos visi-
tam de norte a sul do país 
e de Espanha, servindo 
assim de preparação para 
a fase decisiva da época 
nos escalões de formação” 
– destaca. 
Perante um cartaz tão re-
cheado e com um aumento 
substancial de equipas par-
ticipantes, relativamente às 
edições anteriores, as ex-
pectativas só podiam estar 
altas. “Para esta VIII edição 
do FHCup as expectativas 

são as mais elevadas de 
sempre, esperamos rece-
ber bem todos os partici-
pantes, pois a responsabili-
dade da secção de andebol 
do CD Feirense, entidade 
organizadora deste even-
to desportivo, aumentou 
exponencialmente, basta 
ver que duplicamos o nú-
mero de atletas e de clubes 
participantes, face ao ano 
anterior” – sublinha Manuel 
Gregório. 
Como facilmente se perce-
be, as novidades para este 
ano são imensas, face à 
edição de 2013. O respon-
sável do Feirense destaca 
isso mesmo. “As novidades 
desta edição são várias, 
para além do enorme au-
mento da participação de 
clubes, temos também a 
destacar a qualidade indis-
cutível dos emblemas pre-
sentes, muito importantes 

no andebol nacional, tais 
como ABC Braga, Porto, 
Benfica, Sporting, Ginásio 
do Sul, São Bernardo, en-
tre outros, acrescentamos 
também mais um escalão 
– Minis”, prosseguindo, 
“depois temos a presença, 
entre nós, do Tiago Rocha, 
que aceitou apadrinhar este 
evento, sendo um atleta 
internacional português 
que joga actualmente no 
Wisla Plock (Polónia). Ele 
próprio natural do concelho 
de Santa Maria da Feira, o 
que representa um estímulo 
extra para todos os atletas 
do CD Feirense em particu-
lar, mas principalmente, em 
geral, para todos os jovens 
praticantes de andebol que 
nestes quatro dias vão par-
ticipar nesta edição”.
As finais do FHCup 14, 
nos quatro escalões, serão 
disputadas no Pavilhão de 
Arrifana, com capacidade 
para 500 espectadores. O 
secretariado do FHCup 14 
estará instalado na Escola 
Secundária de Santa Ma-
ria da Feira, bem como a 
cantina e alojamento das 
equipas. A arbitragem e 
oficiais de mesa, em todos 
os jogos, serão assegu-
radas pela Comissão de 
Arbitragem da Associação 
de Andebol de Aveiro.
Além das várias equipas 
convidadas, que podem ser 
conhecidas ao pormenor 
na página de facebook do 
FHCup (www.facebook.
com/feirahandballcup), o 
torneio conta também com 
um vasto e admirável rol de 
patrocinadores que se qui-
seram associar ao evento. 
Mais uma demonstração 
da força e grandeza que o 
FHCup já atingiu. 

Andebol //  VIII edição do Torneio realiza-se de 27 a 30 de Dezembro

Feira Handball Cup conta com a presença dos 
“gigantes” da modalidade

A edição 2014 do FHCup 
ficará igualmente mar-
cada pelo apoio incon-
dicional do internacional 
português, Tiago Rocha, 
natural do concelho de 

Santa Maria da Feira, e 
actualmente a jogar na 
Polónia. O andebolista 
que jogou no São Paio 
de Oleiros e que agora 
brilha no campeonato 
polaco e na Liga dos 
Campeões de andebol 
(já fez parte do sete da 
jornada como melhor pi-
vot), aceitou apadrinhar 
o FHCup 14, sendo, a 
sua presença, uma das 
grandes atracões do 
cartaz.

Tiago Rocha é o “rosto” do 
Feira Handball Cup 2014

O Feira Handball Cup 
nasceu em 2006, por ini-
ciativa da secção de an-
debol do Clube Desportivo 
Feirense, como forma de 
promover a competição 
nos escalões 
de formação, 
num período 
em que os 
campeona-
tos fazem um 
intervalo de-
vido ao Natal, 
aproveitando 
também as 
férias esco-
lares.
Para se ter uma ideia do 
crescimento do torneio, 
que hoje é seguramen-
te um dos maiores do 
país no que respeita a 
andebol, na primeira 
edição, o FHCup era um 
pequeno torneio de Na-
tal, disputado em apenas 
dois pavilhões, entre oito 

equipas, essencialmente 
da região de Aveiro. Em 
2014 atinge, na sua VIII 
edição, o seu ponto mais 
alto, com a presença 
de 80 equipas oriundas 

de todo o 
pais e de 
E s p a n h a , 
com jogos 
a decorrer 
em oito pa-
vilhões. Em 
apenas oito 
anos, cres-
c e u  d a s 
oito às 80 

equipas!
O FHCup tem-se afirma-
do, ao longo destes anos, 
como um importante tor-
neio de preparação da 
fase decisiva da época, 
que se distingue pela ele-
vada competitividade que 
proporciona às equipas 
presentes em todos os 
escalões.

História do Feira Handball Cup

Manuel Gregório, 
coordenador 
técnico do 
andebol do 
Feirense
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Andebol pág. 27

Aproxima-se a data da maior 
edição do Feira Handball Cup, 
apadrinhada por Tiago Rocha.

FHCup 14 realiza-se de 
27 a 30 de Dezembro
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s meninas do Colégio de Gaia

voaram até ao Funchal, para de-

frontar, hoje a Madeira SAD,

primeiras classificadas do cam-

peonato da I Divisão e o CS Madeira,

amanhã. O grupo de Paula Castro encon-

tra-se na quarta posição a três pontos do

líder. O objetivo é vencer as duas partidas

e terminar o ano de 2014 coladas nos

primeiros lugares.

Sandra Santiago foi operada com su-

cesso ao joelho, na semana passada e é

baixa por um longo período. 

No entanto, o desporto não pára no Natal.

O Colégio de Gaia está a postos para

mais um evento natalício: o Troféu Uni-

versal IX Internacional Colgaia Top Natal,

que decorre nos  dias 19, 20 e 21. Para

além da equipa da casa, o grupo espa-

nhol Porrinõ, a Seleção Portuguesa sub

21 e o Alavarium serão os protagonistas

de três dias, onde as melhores jogadoras

da atualidades mostrarão as suas habili-

dades.

COLÉGIO DE GAIA
EM JORNADA DUPLA

A
VANESSA SOFIA TEIXEIRA

ANDEBOL

A experiência do Colégio de Gaia
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g Arrancou este fim de semana a segun-
da volta do Campeonato Fidelidade
Andebol 1, que vai terminar a 21 de
Fevereiro de 2015.

O sCH defrontou  o isMAi num jogo
que se previa equilibrado e com boas
perspetivas de vitória para a equipa faia-
lense. A formação de Filipe duque entrou
em campo para vencer e ganhou uma
curta vantagem sobre o Maia-ismai logo
na primeira parte vantagem essa que con-
seguiu dilatar na segunda parte deste
encontro acabando por vencer por 36-30. 

Quanto aos outros encontros desta 12ª
jornada, o FC Porto, sl benfica e
sporting CP confirmaram o favoritismo
perante os respetivos adversários.

Os “dragões” receberam o Passos

Manuel. Os primeiros minutos de jogo de
foram equilibrados, mas como era de
esperar o FC Porto assumiu a liderança
do marcador e ao longo do encontro, foi
aumentando a vantagem acabando por
vencer por 37-27. 

O benfica visitou o Xico Andebol. A
equipa da casa Xico Andebol entrou
melhor em campo e inaugurou o marca-
dor mas a vantagem foi de pouca dura e
poucos minutos bastaram para o sl
benfica dar a volta ao resultado. O Xico
Andebol ainda tentou responder e equili-
brar o marcador mas a equipa da luz não
estava disposta a perder, assegurando a
vitória por 34-29. 

Em santo Tirso, o sporting CP assu-
miu a liderança no marcador logo no iní-

cio do jogo. O Ginásio st. Tirso não con-
seguiu acompanhar o ritmo de jogo rápi-
do que o sporting impunha e sofreu uma
dura derrota. A meio da segunda parte, o
sporting CP levava já vinte golos de van-
tagem. O encontro terminou com a vitó-

ria dos “leões” por  41-15. 
O  liberty seguros AbC/uMinho

recebeu e  venceu o Águas santas por
27-23 e o  Madeira-sAd venceu o
belenenses por 22-19, num encontro
muito equilibrado. 

Esta jornada não trouxe surpresas à
tabela classificativa: no topo, o FC Porto
(36 pontos), sporting CP e AbC que par-
tilham (31 pontos), benfica (30),  Águas
santas, Madeira sAd e sCH (23). O
belenenses e o Passos Manuel somam
(21), O isAMAi (20), santo Tirso (16) e
Xico Andebol (13).

Na próxima jornada desta fase, o sCH
desloca-se ao Funchal para defrontar o
Madeira sAd.O jogo está agendado para
quarta-feira, às 19h00. O santo Tirso joga
no Pavilhão F. sá leite com o AbC. Para
a segunda jornada da segunda fase estão
também agendados os jogos benfi-
ca/sporting, Porto/belenenses, Passos
Manuel/Xico Andebol e Águas san-
tas/isMA.                                          sG

CAmPeONAtO FIdeLIdAde ANdeBOL 1 

SCh vence iSmai no arranque  da segunda volta
dr
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