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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 21,67 x 10,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52387131 16-02-2014

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 34,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52387129 16-02-2014

Página 2



A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,02 x 34,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52387135 16-02-2014
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A4

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 21,96 x 26,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52387126 16-02-2014
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A5

  Tiragem: 152865

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 11,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386888 16-02-2014
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A6

Águas Santas cilindra kosovares na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3688827

/

 
Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 Goleada por 41-22 deixa o Águas Santas perto dos "quartos" da Taça Challenge de andebol, feito
inédito na história dos maiatos.
 
 O Águas Santas começou neste sábado da melhor forma o seu percurso europeu, ao vencer o Besa
Famiglia, do Kosovo, por 41-22, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge
em andebol.
 
 Com esta vitória, a equipa portuguesa deu um passo importante para, pela primeira vez na história
do clube, passar aos quartos de final da prova, ficando apenas obrigada a não perder por mais do que
19 golos.
 
 O Águas Santas entrou muito forte no encontro, apostando no contra-ataque, em ataques rápidos e
beneficiando da eficácia de Pedro Cruz, que, apenas nos primeiros 30 minutos, marcou por 10 vezes.
 
 O Besa Famiglia, por outro lado, apresentou-se com uma equipa com pouca qualidade técnica,
recorrendo a maior parte das vezes à força para conseguir chegar à baliza adversária.
 
 Os portugueses aproveitaram da melhor forma os erros ofensivos, respondendo em contra-ataques
eficazes.
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A7

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,38 x 20,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386820 16-02-2014
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A8

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 13,10 x 28,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386877 16-02-2014
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A9

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,07 x 5,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386823 16-02-2014
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A10

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,97 x 7,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386817 16-02-2014
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A11

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 6,09 x 5,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386827 16-02-2014
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A12

  Tiragem: 84329

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 18,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386456 16-02-2014
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A13

  Tiragem: 84329

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 13,49 x 19,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52386444 16-02-2014
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A14

Modalidades - Andebol - Andebol (nacional): Benfica e ABC não facilitam
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-benfica-abc/52fff52ae4b0e283cb519189.html

/

 
Resultados da 21ª jornada do campeonato nacional de andebol, nível 1: Sábado, 15 de fevereiro:
ABC/UMinho-Sp. Horta, 44-24 Madeira SAD- Benfica, 17-31 Belenenses-Avanca, (domingo, 18 h)
Quarta-feira, 29 janeiro: Fafe-FC Porto, 21-29 Quarta-feira, 12 fevereiro: Passos Manuel-Sporting, 23-
31 Maia/ISMAI-Águas Santas, 22-28 Classificação dos primeiros: Sporting, 58/21; FC Porto, Benfica,
56/21; Águas Santas, 54/22; ABC/UMinho, 52/21; Sp.Horta, 39/21.
 
 há 5 horas
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A15

Modalidades - Andebol - Andebol: Águas Santas arrasa na Europa, Sporting perde em
casa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-provas-europeias-sporting-aguas-santas/52fff369e4b0041528e6c649.html

/

 
Além do empate do FC Porto na Liga dos Campeões, houve desefechos opostos para outras duas
equipas portuguesas nas competições europeias de andebol, neste sábado. O Sporting perdeu em
Mafra, por 27-30 com os franceses do Montpellier, na segunda jornada do Grupo A da Taça EHF, não
conseguindo dar sequência ao triunfo a abrir na Dinamarca, frente ao Skjern. Diego Simonet, autor de
12 golos, foi a grande figura do conjunto gaulês, que se impôs na segunda metade, depois de o
intervalo ter chegado com uma igualdade a 14. Pedro Solha, com sete tentos, e Pedro Portela e Bruno
Moreira, ambos com seis, lideraram os marcadores dos leões. Já o Águas Santas iniciou neste sábado
da melhor forma o seu percurso europeu, ao vencer o Besa Famiglia, do Kosovo, por 41-22, em
encontro da primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge em andebol. Ao intervalo, os maiatos
já venciam por expressivos 21-8. Com esta vitória, a equipa portuguesa, orientada por Paulo Faria,
deu um passo importante para, pela primeira vez na história do clube, passar aos quartos de final da
prova, ficando apenas obrigada a não perder por mais do que 19 golos.
 
 há 5 horas
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A16

  Tiragem: 35772

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 49

  Cores: Cor

  Área: 4,74 x 12,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52385965 16-02-2014

Andebol

FC Porto empata com 
Dunquerque, Sporting 
perde com Montpellier
O FC Porto empatou ontem 
com os franceses do 
Dunquerque (25-25), num 
jogo da 9.ª jornada do grupo B 
da Liga dos Campeões entre 
duas equipas já afastadas 
dos oitavos-de-final. Gilberto 
Duarte foi o melhor marcador 
da partida, com oito golos. 
Na Taça EHF, o Sporting 
perdeu em Mafra por 30-27 
com o Montpellier, na 2.ª 
jornada do Grupo A, no qual 
ocupam o segundo lugar. Na 
estreia na Taça Challenge, 
o Águas Santas cilindrou o 
Besa Famiglia, do Kosovo, 
por 41-22, na primeira mão 
dos oitavos-de-final. A nível 
interno, o Benfica venceu fora 
o Madeira SAD por 31-17, na 
penúltima jornada da primeira 
fase do campeonato, e igualou 
o FC Porto no segundo lugar. 
O ABC derrotou o Sporting da 
Horta por 44-24.
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A17

  Tiragem: 79928

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,41 x 33,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52387216 16-02-2014
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A18

  Tiragem: 79928

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 20,80 x 26,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52387220 16-02-2014
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A19

  Tiragem: 79928

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 20,80 x 7,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52387218 16-02-2014
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A20

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,27 x 18,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52378553 15-02-2014
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A21

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,27 x 13,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52378550 15-02-2014
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A22

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,20 x 11,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52378541 15-02-2014
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A23

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 15,68 x 21,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52378555 15-02-2014
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A24

Benfica vence Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460256

/

 
O Benfica venceu fora a Madeira SAD, por 31-17, partida referente à 21.ª e penúltima jornada da
primeira fase do campeonato nacional de andebol.
António Areia, com 10 golos, foi o melhor marcador do Benfica que ao intervalo já vencia por 13-7.
Com este resultado, os encarnados igualam o FC Porto no segundo lugar e deixam a Madeira SAD fora
do Grupo A. Já com os 22 jogos da primeira fase realizados, os insulares ficam no sétimo lugar com 37
pontos, menos dois que o Sporting da Horta que confirma a presença no apuramento de campeão
apesar da derrota em Braga.
 Resultados da 21.ª jornada:
ABC - Sp. Horta, 44-24
Madeira SAD - Benfica, 17-31
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A25

Champions: FC Porto empata em Dunquerque (25-25)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460264

/

 
O FC Porto conquistou este sábado o quinto ponto no grupo B da Liga dos Campeões de andebol, ao
empatar em casa dos franceses do Dunquerque (25-25).
Tal como no jogo da semana passada frente ao Kielce, Gilberto Duarte voltou a estar em grande
evidência e a ser o melhor marcador do encontro, com oito golos.
Com uma jornada por disputar, o FC Porto está no quinto lugar do grupo, com mais dois pontos que
os franceses.
Na última jornada, os dragões visitam o terreno dos alemães do Kiel, líderes do grupo. O Dunquerque
visita os dinamarqueses do Kolding, segundos classificados.
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A26

Sporting reencontra adversário que já defrontou... de vermelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460168

/

 
Dificilmente algum adversário do Sporting trará recordações tão amargas como o Montpellier: apesar
da brilhante vitória (22-16) na 1.ª mão dos 1/16 de final da Taça EHF, em outubro de 1996, na Nave
de Alvalade, a segunda volta foi nefasta! E tudo começou com o roubo dos equipamentos leoninos em
França, o que obrigou o Sporting a jogar insolitamente. de vermelho! Isto porque o Montpellier
disponibilizou aos leões o seu equipamento alternativo, que era daquela cor!
Para agravar a situação, Luís Gomes fraturou o nariz aos 30 segundos de jogo e com o resultado final
a ser idêntico ao da 1.ª mão, a eliminatória foi decidida nos livres de 7 metros: o Sporting perdeu por
4-1 (Tchikoulaev foi o único a converter) e o gigante guarda-redes Daouda Karaboué parou o último
tiro de Ricardo Andorinho, eliminando a formação orientada por Luís Hernâni!
Mais de 17 anos depois, o Montpellier volta a surgir no caminho do Sporting e o treinador Frederico
Santos reconheceu: O Montpellier tem muitos pontos fortes. É uma equipa formada por excelentes
jogadores, a começar na baliza e oferecendo uma grande variedade de combinações ofensivas,
avaliou. Com muita ambição e entrega, o Sporting irá tentar fazer o melhor, procurando contrariar o
favoritismo do adversário que também tem pontos fracos.
O jogo disputa-se esta tarde, a partir das 17 horas, em Mafra.
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A27

Sporting vende cara a derrota na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=460268

/

 
O Sporting perdeu por 27-30 com o Montpellier, na segunda jornada da fase de grupos da Taça EHF
de andebol.
Perante um dos candidatos à vitória na competição, os leões chegaram ao intervalo com empate (14-
14) e estiveram a vencer na segunda parte mas não conseguiram travar a reação da formação
francesa, que passou para a frente do marcador aos 52 minutos.
Foi um jogo difícil, como esperávamos, muito bem disputado pela equipa do Sporting. A qualidade do
adversário foi evidente, mas apresentámo-nos perante uma grande massa adepta e provámos que
temos qualidade e condições para discutir todos os jogos. Foi o que tentámos fazer e estamos
satisfeitos pelo que fizemos. Apesar de o resultado não ser aquele que nós ambicionávamos, era um
jogo em casa que pretendíamos ganhar e não foi possível, disse Frederico Santos, treinador do
Sporting, no final do jogo.
Pedro Solha, com sete golos, foi o melhor marcador do Sporting, que fica empatado com o Skjern
Handbold no segundo lugar do grupo.
 Classificação do Grupo B:
1 . Montpellier 4 pontos/ 2 jogos
2. Skjern Handbold 2/ 2
2. Sporting 2/ 2
4. HC Zomimak-M 0/ 2
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A28

FC Porto empata em Dunquerque na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3688818&page=-1

/

 
Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 Num duelo entre duas equipas já arredadas dos "oitavos", o FC Porto empatou 25-25 em França.
 
 O FC Porto empatou neste sábado com os franceses do Dunquerque (25-25), numa partida da nona
jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol entre duas equipas já afastadas dos oitavos de
final da prova.
 
 A uma jornada da final da fase de grupos, e sem hipóteses de atingir a fase seguinte da competição,
a equipa portista equilibrou a partida, estando ao intervalo a perder por apenas um golo 14-13.
 
 Gilberto Duarte foi o melhor marcador do FC Porto e da partida, com oito golos, seguido pelo seu
companheiro João Ferraz, com sete. Entre os franceses, Causse, Mokrani e Butto marcaram quatro
golos cada um.
 
 Na fase de grupos da Liga dos Campeões, a equipa portista parte para a última jornada no penúltimo
lugar, com duas vitórias, um empate e seis derrotas (cinco pontos), tendo atrás de si apenas o seu
adversário deste sábado.
 
 O FC Porto conseguiu apenas duas vitórias, frente aos franceses do Dunquerque (22-21), em casa, e
com os dinamarqueses do Kolding (27-24).
 
 O grupo B da Liga dos Campeões de andebol é liderado pelos alemães do Kiel, com 14 pontos e
menos um jogo, seguidos pelos dinamarqueses, com 12, e dos polacos do Kielce, com 10.
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A29

Sporting perde com Montpellier na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3688799&page=-1

/

 
Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 Formação leonina saiu derrotada de Mafra por 30-27, depois de ter batido o Skjern na Dinamarca.
 
 O Sporting perdeu neste sábado em Mafra por 30-27 com os franceses do Montpellier, na segunda
jornada do Grupo A da Taça EHF de andebol, não conseguindo dar sequência ao triunfo a abrir na
Dinamarca, frente ao Skjern.
 
 Diego Simonet, autor de 12 golos, foi a grande figura do conjunto gaulês, que se impôs na segunda
metade, depois de o intervalo ter chegado com uma igualdade a 14.
 
 Por seu lado, Pedro Solha, com sete tentos, e Pedro Portela e Bruno Moreira, ambos com seis,
lideraram os "leões".
 
 No início do jogo, a equipa portuguesa impôs algum domínio, com um maior ritmo de jogo e ataques
junto da baliza adversária, o que lhe permitiu inaugurar o marcador.
 
 Mas, ao fim de 10 minutos, os franceses alteraram a estratégia, aumentando o ritmo e a
movimentação em campo, dominando a partida em vários momentos.
 
 Num jogo muito equilibrado, o intervalo chegou com uma igualdade a 14 golos, depois de vantagens
alternadas.
 
 Na segunda parte, com a claque a apoiar em força, a equipa de Alvalade adiantou-se e foi mantendo
a liderança do marcador, ainda que com algum esforço.
 
 A partir de metade da etapa complementar, os franceses impuseram a sua valia e conseguiram
passar para a frente, acabando por vencer por três golos.
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Liga dos Campeões de Andebol: FC Porto empata em Dunquerque
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=685465

/

 
HOJE Ã s 21:28
 
 O FC Porto somou, este sábado, mais um ponto no Grupo B da Liga dos Campeões de Andebol, ao
empatar no terreno dos franceses do Dunquerque, 25-25.
 
 Com este resultado, o FC Porto mantém-se no quinto lugar do grupo, com mais dois pontos que os
franceses.
 
 Na última jornada, os dragões jogam em casa do Kiel, líder do grupo, ao passo que o Dunquerque
visita o segundo classificado, os dinamarqueses do Kolding.
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Nacional Andebol: Benfica vence Madeira SAD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=685458

/

 
HOJE Ã s 19:41
 
 O Benfica venceu, este sábado, a Madeira SAD, por 31-17, em jogo da 21.ª e penúltima jornada da
primeira fase do Campeonato Nacional de andebol.
 
 Com este resultado, as águias igualam o FC Porto no segundo lugar e deixam a Madeira SAD fora do
Grupo A, no sétimo lugar, com 37 pontos. Menos dois que o Sporting da Horta que confirma a
presença no apuramento de campeão apesar da derrota em Braga.
 
 Resultados da 21.ª jornada:
 
 ABC - Sp. Horta, 44-24
 
 Madeira SAD - Benfica, 17-31
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Águas Santas vence Besa Famiglia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3688768

/

 
Vitória incontestável e que deixa a equipa portuguesa muito perto da próxima fase de Taça Challenge,
em andebol
 
 O Águas Santas venceu este sábado o Besa Famiglia por 41-22, na primeira mão da segunda
eliminatória da Taça Challenge, ficando em posição priviligada para a deslocação ao Kovoso, na
segunda mão, marcada para o próximo sábado.
 
 Pedro Cruz, com 14 golos, foi o melhor marcador do encontro.
 
 Apesar do ambiente adverso que a equipa portuguesa encontrará no Kosovo, a diferença de 19 golos
no marcador coloca o Águas Santas numa excelente posição para garantir um lugar nos quartos de
final da competição, feito nunca alcançado pelos maiatos. Até agora, o Águas Santas caiu sempre na
terceira ronda.
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FC Porto empata em Dunquerque - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Atletismo/interior.aspx?content_id=3688719

/

 
Campeão português alcança primeiro ponto fora na Liga dos Campeões
 
 O FC Porto empatou em casa do Dunquerque, a 25 golos, em jogo da nona jornada do Grupo B da
Liga dos Campeões em andebol. A equipa portista conseguiu, desta forma, o primeiro ponto fora de
casa.
 
 O FC Porto dominou durante muito tempo a partida, tendo chegado ao intervalo a vencer por 14-12.
No segundo tempo, com um excelente jogo dos elementos de primeira linha e ainda de Mike Schubert,
os portistas chegaram a ter uma vantagem de quatro golos, a menos de cinco minutos do final (21-
25), mas alguma precipitação levou a que não voltassem a concretizar a partir daí, o que impediu o
triunfo.
 
 Com este empate, o FC Porto somou cinco pontos e, a uma jornada do fim, entregou definitivamente
a "lanterna vermelha" do grupo à equipa francesa.
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Leões não resistiram ao Montpellier - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3688824

/

 
Sporting derrotado pela equipa francesa na segunda jornada do Grupo A da Taça EHF de andebol
 
 O Sporting perdeu em Mafra por 30-27 com os franceses do Montpellier, na segunda jornada do
Grupo A da Taça EHF de andebol, não conseguindo dar sequência ao triunfo a abrir na Dinamarca,
frente ao Skjern.
 
 Diego Simonet, autor de 12 golos, foi a grande figura do conjunto gaulês, que se impôs na segunda
metade, depois de o intervalo ter chegado com uma igualdade a 14. Por seu lado, Pedro Solha, com
sete tentos, e Pedro Portela e Bruno Moreira, ambos com seis, lideraram os leões.
 
 No início do jogo, a equipa portuguesa impôs algum domínio, com um maior ritmo de jogo e ataques
junto da baliza adversária, o que lhe permitiu inaugurar o marcador. Mas, ao fim de 10 minutos, os
franceses alteraram a estratégia, aumentando o ritmo e a movimentação em campo, dominando a
partida em vários momentos.
 
 Num jogo muito equilibrado, o intervalo chegou com uma igualdade a 14 golos, depois de vantagens
alternadas.
 
 Na segunda parte, com a claque a apoiar em força, a equipa de Alvalade adiantou-se e foi mantendo
a liderança do marcador, ainda que com algum esforço. A partir de metade da etapa complementar,
os franceses impuseram a sua valia e conseguiram passar para a frente, acabando por vencer por três
golos.
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Modalidades - Andebol - Andebol: FC Porto empata em Dunkerque para a Liga dos
Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-fc-porto-champions/52ffb59be4b0cd8fd24f72c7.html

/

 
O FC Porto empatou neste sábado (25-25), em França, na visita ao pavilhão do Dunkerque, em jogo
da penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em andebol. Um resultado que
garante, desde já, que a equipa portuguesa termina o seu grupo em quinto lugar, à frente do vice-
campeão francês, na época de estreia. Ainda assim, se o resultado é francamente positivo, deixa um
certo sabor amargo, já que o FC Porto esteve quase sempre na frente do marcador, e chegou a ter
quatro golos de vantagem (25-21) a cinco minutos do final. Com Gilberto Duarte (oito golos) e João
Ferraz (sete) em grande destaque nas ações ofensivas, a equipa comandada por Obradovic acabou
por pagar o preço de duas esclusões temporárias na fase decisiva da partida, consentindo a igualdade
aos franceses a 25 segundos do fim. A equipa portuguesa soma assim duas vitórias e um empate em
nove jogos, contra uma vitória e um empate dos franceses, que vão ficar na última posição.
 
 há 11 minutos
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FC Porto empata com Dunquerque, Sporting perde com Montpellier
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/fc-porto-empata-com-dunquerque-sporting-perde-com-montpellier-1623907

/

 
O FC Porto empatou com os franceses do Dunquerque (25-25), num jogo da 9.ª jornada do grupo B
da Liga dos Campeões entre duas equipas já afastadas dos oitavos-de-final. Gilberto Duarte foi o
melhor marcador da partida, com oito golos. Na Taça EHF, o Sporting perdeu em Mafra por 30-27 com
o Montpellier, na 2.ª jornada do Grupo A, no qual ocupam o segundo lugar. Na estreia na Taça
Challenge, o Águas Santas cilindrou o Besa Famiglia, do Kosovo, por 41-22, na primeira mão dos
oitavos-de-final. A nível interno, o Benfica venceu fora o Madeira SAD por 31-17, na penúltima
jornada da primeira fase do campeonato, e igualou o FC Porto no segundo lugar. O ABC derrotou o
Sporting da Horta por 44-24.
 
 15/02/2014 - 23:11
 
PÚBLICO
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:.: Benfica com tarefa fácil na Madeira (31-17) - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868306

/

 
O Benfica venceu com facilidade, este sábado no Funchal o Madeira SAD, por uns expressivos 31-17,
em encontro da 21.ª jornada do campeonato nacional. Os encarnados, sob o comando técnico de
Jorge Rito, já venciam ao intervalo por 13-7 o conjunto orientado por Sandra Fernandes. António Areia
brilhou pelo Benfica com 10 golos apontados. João Mendes foi o melhor marcador pela turma da casa,
com 5. Com este triunfo, as águias têm agora 56 pontos, os mesmos do FC Porto, ficam a apenas dois
do líder Sporting, com 58. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Liga dos Campeões: FC Porto empata em França - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868308

/

 
O FC Porto empatou no pavilhão do Dunkerque (25-25), em partida da 9.ª e penúltima jornada do
grupo B da Liga dos Campeões de andebol. Com esta igualdade em França, os dragões, já sem
hipóteses de chegar aos oitavos-de-final, dão um passo de gigante no objetivo de evitarem terminar
no último lugar do grupo. Na formação portuguesa, Gilberto Duarte esteve em grande nível com 8
golos, sendo bem secundado por João Ferraz (7). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting perde com o Montpellier por 30-27 - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868298

/

 
O Sporting perdeu este sábado com o Montpellier por 30-27, em jogo da segunda jornada do Grupo B
da Taça EHF, num jogo disputado no pavilhão do Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos,
em Mafra. Os leões somaram assim o primeiro desaire no grupo, depois da vitória na jornada
inaugural frente aos dinamarqueses do Skjern, que este sábado defrontam o Zomimak, da Macedónia,
e que são igualmente o próximo adversário da equipa portuguesa. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Sporting sem medo do colosso - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868201

/

 
O Montpellier Agglomération Handball tem passado por alguns dos momentos mais conturbados da
sua história, mas não deixa de ser o maior colosso do andebol francês e favorito frente ao Sporting, no
duelo de hoje (16h00) no Pavilhão do Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos, em Mafra.
"É uma equipa com muitos pontos fortes, tem excelentes jogadores e uma grande variedade de
soluções. Mas com muita ambição e entrega, o Sporting tentará contrariar o favoritismo do adversário,
que também tem pontos fracos", considerou um destemido Frederico Santos, treinador dos leões. O
Sporting, que surpreendeu a Europa com um triunfo (25-32) na Dinamarca ante o Skjern, terá pela
frente grandes astros, como o guarda-redes Thierry Omeyer, da seleção de França, recente campeã
europeia e ouro em Londres'2012. É que o Montpellier, detentor de uma Liga dos Campeões, 14
campeonatos, 12 Taças de França e 9 da Liga, tem sido o clube com mais jogadores nos "Bleus",
contando também com os laterais-esquerdos Mathieu Grébile e William Accambray, e o ponta-
esquerda Michael Guigou. Mas a turma de Alvalade, vencedora da Challenge'2010, também pode
aproveitar a qualidade dos seus internacionais e, ao mesmo tempo, a instabilidade do emblema 3.º
classificado da liga francesa, protagonista do escândalo das apostas, em 2012, crise que levou, por
exemplo, à saída do central Nikola Karabatic, considerado o melhor jogador do Mundo, para o
Barcelona. E, ainda há bem pouco tempo, o conjunto francês foi sancionado na liga francesa com a
perda de dois pontos, por não respeitar na temporada transata as garantias orçamentais, devido a
uma "gestão errática". Se recordarmos que o FCPorto derrubou esta época o Dunkerque, líder da liga
francesa, na Liga dos Campeões, os leões, isolados na frente do Campeonato, também terão as suas
chances. Ciente disso está o ponta-esquerda Ricardo Dias, capitão do Sporting, que apelou aos
adeptos para se deslocarem a Mafra:"Vamos tentar vencer oMontpellier, apesar dos seus jogadores
serem altos, fortes e com grande mobilidade, apostando na velocidade e numa boa transição defesa-
ataque." Refira-se que o Sporting tem saldo negativo no confronto com o Montpellier, pois foi
eliminado nos 16 avos-de-final da Taça EHF em 1996/97. Apesar de ganhar (22-16) em Lisboa, os
leões foram goleados (26-17) em França. Skjern na Macedónia No outro jogo do Grupo B da Taça EHF,
o Skjern visita a turma macedónia do Zomimak, que sofreu uma pesada derrota (41-22) em
Montpellier na 1.ª jornada da série. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Taça Challenge: Águas Santas cilindra Besa Famiglia (41-22) - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=868315

/

 
O Águas Santas começou da melhor forma o seu percurso europeu, ao vencer o Besa Famiglia, do
Kosovo, por 41-22, em encontro da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça Challenge. Com esta vitória,
a equipa portuguesa deu um passo importante para, pela primeira vez na história do clube, passar aos
quartos-de-final da prova, ficando apenas obrigada a não perder por mais do que 19 golos. O Águas
Santas entrou muito forte no encontro, apostando no contra-ataque, em ataques rápidos e
beneficiando da eficácia de Pedro Cruz, que, apenas nos primeiros 30 minutos, marcou por 10 vezes.
O Besa Famiglia, por outro lado, apresentou-se com uma equipa com pouca qualidade técnica,
recorrendo a maior parte das vezes à força para conseguir chegar à baliza adversária. Os portugueses
aproveitaram da melhor forma os erros ofensivos, respondendo em contra-ataques eficazes. Esta
postura permitiu ao Águas Santas chegar ao intervalo com uma vantagem de 13 golos, que trouxeram
grande confiança aos jogadores de Paulo Faria. De qualquer forma, o excesso de confiança fez com
que o Águas Santas entrasse mal no segundo tempo, abrindo com um parcial desfavorável de 6-1, e
que obrigou o técnico a pedir um desconto de tempo. A partir daí, os maiatos recuperaram a postura
e, em 10 minutos, colocaram a diferença em 15 golos. Depois, limitou-se a gerir a vantagem com
tranquilidade, chegando aos 19 de vantagem. Pedro Cruz, que nos últimos quatro anos foi o melhor
marcador do campeonato português de andebol, esteve novamente em destaque, ao apontar 14
golos. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Sporting perde com o Montpellier por 30-27
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Noticias/Desporto/Sporting-perde-com-o-Montpellier-por-30-27.aspx

/

 
15-02-2014
 
 Franceses seguem invictos no grupo...
 
 Por Record
 
 O Sporting perdeu este sábado com o Montpellier por 30-27, em jogo da segunda jornada do Grupo B
da Taça EHF, num jogo disputado no pavilhão do? Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos,
em Mafra.Os leões somaram assim o primeiro desaire no grupo, depois da vitória na jornada inaugural
frente aos dinamarqueses do Skjern, que este sábado defrontam o Zomimak, da Macedónia, e que são
igualmente o próximo adversário da equipa portuguesa.
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FC Porto empata com Dunkerque
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/02/15/fc_porto_empata_com_dunkerque.html

/

 
15 de fevereiro de 2014 20:30h
 
 Os portistas já estão afastados dos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.
 
 A equipa de andebol do FC Porto arrancou um empate em França diante do Dunkerque a 25 golos,
num jogo relativo à 9ª jornada da fase de grupos.
 
 Gilberto Duarte foi o jogador em destaque no conjunto português ao apontar oito golos.
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Sporting perde com Montpellier
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/02/15/sporting_perde_com_montpellier.html

/

 
15 de fevereiro de 2014 18:53h
 
 As duas equipas disputaram no Pavilhão do Parque Desportivo Engenheiro Ministro dos Santos, em
Mafra, um encontro relativo à segunda jornada da fase de grupos da Taça EHF.
 
 O Sporting foi derrotado em casa pelo Montpellier por 30-27. em jogo da Taça EHF. O encontro foi
sempre equilibrado e ao intervalo registava-se um empate a 14 golos.
 
 No segundo tempo, os leões chegaram a ter uma vantagem de quatro golos, mas não a soube gerir,
acabando perto do final por andar a correr atrás do prejuízo, acabando mesmo por perder o encontro
por uma diferença de três golos.
 
 Pedro Portela, Fábio Magalhães e Pedro Solha foram os melhores marcadores da formação leonina
com seis golos cada.
 
 Recorde-se que na primeira jornada, a equipa liderada por Frederico Santos havia vencido o Skjern
da Dinamarca por 32-25.
 
 Os leões estão no grupo B juntamente com Skjern, Montpellier e Zomimak.
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Andebol
Sorteio da Fase Final a 25 de Fevereiro

Com a conclusão da primeira fase do Andebol 1 no passado dia 22 de
Fevereiro, o sorteio da Fase Final - Grupo A e Grupo B já está marcado para
as 17 horas do próximo dia 25 de Fevereiro, terça-feira. 
O sorteio da Fase Final do Andebol 1 e que vai definir a ordem de jogos da
segunda fase da prova, está marcado para as istalações da Federação
Portuguesa de Andebol.
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Mais um jogo a contar para o acesso á fase final de 
juvenis masculinos onde o Andebol Club de Lamego 
se deslocou a Infesta e sofreu uma derrota pesada. O 
resultado não reflete a qualidade da equipa de lamego 
que entrou no jogo nervosa e de uma forma lenta o que 
não é normal nesta equipa. A equipa do Infesta é sem 
dúvida muito forte fisicamente e tecnicamente mas a 
equipa de Lamego não consegui jogar o andebol a que 
nos habituou. Um dia que acabou por ser não e dai o 
resultado 46-18.

Jogaram e marcaram pelo A.C.L: Henrique Mendes 
(G.R.); Rui Guedes (G.R.); João Reis; André Carmo; João 
Taveira (7); Luís Neves (2); Miguel Ribeiro (1); José Paiva 
(2); Francisco Pereira (2); Ricardo Barradas (1); João Fer-
reira; Fábio Xavier (2); Pedro Pinto (2); Samuel Martins.

Ganhar é o nosso Destino!

AGENDA DESPORTIVA 
A.C. LAMEGO x A.B.C. ANDEBOL SAD “A” (15/02/2014; 

15H00) - JUVENIS
ACADÉMICO VISEU FC x A.C. LAMEGO (16/02/2014; 

15H00) – INICIADOS
Para quem quiser praticar desporto, ter hábitos saudá-

veis e conhecer a modalidade aparece no Pavilhão Álvaro 
Magalhães todos os Sábados por volta das 10h30.

Andebol Club Lamego

Andebol Club de Lamego – Campeo-
nato Nacional de Juvenis Masculinos – 
1ª Divisão (2ªFase Grupo A – Zona 1)

Em dia não
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