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ANDEBOL
| Redacção | 

A selecção portuguesa de andebol —
com três jogadores do ABC/UMinho, Fá-
bio Vidrago, Ricardo Pesqueira e Nuno
Grilo entre os eleitos do seleccionador
Rolando Freitas — venceu ontem a Letó-
nia, por 24-26, em jogo da quinta e penúl-
tima jornada do grupo 5 da fase de apura-
mento para o play-off do Mundial de
2015. Ao intervalo, os portugueses per-
diam por 13-8 mas graças a uma excelen-
te prestação defensiva no segundo tempo,
conseguiram dar a volta ao resultado e
vencer por 24-26.

Apesar desta vitória, Portugal falhou as
possibilidades de alcançar o play-off de
acesso ao Mundial Quatar’2015. Isto por-
que, no outro jogo do grupo, a Bósnia

venceu a Estónia, por 28-26, e garantiu o
apuramento para a derradeira fase de apu-
ramento do Campeonato do Mundo de
andebol, deixando Portugal de fora, ape-
sar de haver ainda um jogo por disputar
entre as duas selecções, agendado para o
próximo domingo, em Mafra, no entanto,
agora apenas para cumprir calendário.

Portugal vence Letónia mas
falha play-off para o Mundial

DR

Selecção nacional derrotou ontem a Letónia
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“Pepe” está
de volta
ao plantel
da Artística

O lateral direito Pedro Maia
está de regresso à Associação
Artística de Avanca. “Pepe” re-
presentou as cores avancanen-
ses na temporada passada,
tendo posteriormente ingres-
sado numa aventura pelas As-
túrias, onde representou a
equipa do Juanfersa Grupo Fe-
gar, da Liga Asobal.

Pedro Maia acabou por não
se conseguir impor na compe-
tição em Espanha, regressando
agora a Portugal. Aos 25 anos,
o jovem internacional portu-
guês continua a ser conside-
rado um dos melhores joga-
dores da sua geração.

Este regresso é a primeira
das novidades no plantel da
Associação Artística de Avanca,
equipa que começa o novo ano
de 2014 sob o comando téc-
nico de Carlos Martingo, ex-
treinador do FC Porto B) e ad-
junto de Ljubomir Obradovic
na formação principal dos
“dragões”. |

Andebol
1.ª Divisão
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Pedro Maia regressa
à Artística de Avanca
Andebol | P31
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HOJE EM LEIRIA

‘Feira dos 9’  em Memória

A freguesia de Memória, Leiria, recebe
hoje, a ‘Feira dos 9’, que decorre todos os
meses, no dia 9, entre as 08h00 e as
18h00.

Circulação condicionada
nos Parceiros

A circulação viária na Rua de Parceiros,
no troço entre o entroncamento com a
Travessa Manuel Leal e a Rua Pinhal do
Bispo, em Parceiros, Leiria, encontra-se
condicionada até 24 de Janeiro, entre as
08h00 e as 18h00.

Inscrições abertas
para clube de teatro

O grupo leiriense ‘O Nariz’ criou um
clube de teatro jovem, cujas inscrições
se encontram abertas até ao próximo
dia 11.  O clube de teatro é dirigido a jo-
vens entre os 10 e os 16 anos, que pode-
rão ainda “melhorar a relação interpes-
soal” e “desenvolver o espírito crítico,
sentido de responsabilidade e capaci-
dade de intervir”.

Inscrições abertas
para VI Antologia 

Encontram-se abertas as inscrições para
a VI Antologia de Poetas Lusófonos. O
prazo de entrega dos trabalhos termina
dia 15 de Janeiro. A nova antologia visa
“continuar a promover a poesia e os
poetas dos países lusófonos”, faz saber
Editora Folheto Edições & Design.

Abertas inscrições
para torneio de andebol

Decorrem final do mês as inscrições
para o primeiro torneiro 24 horas de an-
debol Santo António - São Miguel, a ter
lugar no Pavilhão do Souto da Carpa-
lhosa, entre 28 de Fevereiro e 1 de
Março. As receitas reverterão a favor da
comissão de festas de São Miguel. O va-
lor da inscrição é de 150 euros.

Exposição sobre o Corpo
Humano no Mimo

Está patente até Abril, no Mimo - Museu
da Imagem em Movimento, a exposi-
ção ‘Corpo Humano’. No âmbito da ini-
ciativa podem ser conhecidas imagens
sobre o corpo em movimento, o corpo
biónico e a imagem médica. 

PRÓXIMOS DIAS 
EM LEIRIA

PAN debate economia
em Leiria

O Conselho Local de Leiria do Partido
pelos Animais e pela Natureza (PAN) or-
ganiza, no próximo sábado, dia 11, um
debate subordinado ao tema ‘O que fa-
zer da economia?’.
Este será o segundo de um ciclo de de-
bates a realizar em Leiria.
O debate será orientado pelo Tesoureiro
da direcção nacional do PAN, Carlos Ra-
mos, e pelo economista José Sousa e de-
correrá no Novo Mercadinho de Leiria a
partir das 15h00.

Dança no palco do Teatro
José Lúcio da Silva 

Cerca de uma centena de bailarinos
sobe ao palco do Teatro José Lúcio da
Silva, em Leiria, no próximo sábado, dia
11, com um espectáculo de hip-hop em
Leiria. ‘Street Dance’ é o nome do espec-
táculo que sobe ao palco pelas 21h30,
pela mão do estúdio Nellys Dance.
Trata-se de um espectáculo com um es-
tilo bem urbano do hip-hop e uma fusão
de danças latinas e ballet, que contará
com a participação de cerca de 100 bai-
larinos.

Mercadinho de Leiria
regressa dia 11

O mercadinho de Leiria está de regresso
em 2014. Esta iniciativa regressa ao Mer-
cado Municipal no próximo dia 11, sá-
bado, entre as 10h00 e as 17h00.
Oficinas tradicionais, artesanato urbano,
gastronomia, doçaria, origami, recicla-

gem, workshops, brinquedos didácticos,
animação infantil, conferências e uma
feira de trocas compõem o mercadinho.

Feira de Velharias 
no centro de Leiria 

O ‘coração’ da cidade do Lis recebe, no
próximo sábado, mais uma edição da
Feira de Velharias, que se realiza sempre
no segundo sábado de cada mês, numa
organização da Câmara Municipal de
Leiria, tendo como vertente a exposição
de artigos de outros tempos e outros
modos de vida e vivência, desde moedas
a louça, vidro, molduras, relógios, entre
outros. Trata-se de um certame que de-
corre entre as 09h00 e as 17h00, e que
tem vindo a captar um maior número
de expositores e que já é uma feira de re-
ferência no mercado das velharias a ní-
vel nacional, esclarece a autarquia.

Concertos para Bebés
regressam a Leiria

Os Concertos para Bebés estão de re-
gresso ao Teatro Miguel Franco, em
Leiria, que recebe duas sessões no pró-
ximo domingo, dia 12, às 11h45 e 12h30,
e que contarão com as presenças de
Umberto Giancarli e Lucia Ciamboti.

Filarmónica de Cortes dá
‘Concerto de bom ano’

A Filarmónica das Cortes, Leiria, realiza,
no próximo dia 19, a partir das 15h00,
na igreja paroquial local, o ‘Concerto de
bom ano’, que contará ainda com um
almoço de angariação de fundos, a de-
correr no salão paroquial, a partir das
12h30.

tome nota 
Workshop de croché
no Bairro dos Anjos
Realiza-se no próximo dia 12, a
partir das 15h00, no Bairro dos
Anjos, em Leiria, um workshop
de croché. 

Encontram-se abertas as inscrições para a 6.ª edição do concurso nacional
de matemática ‘Prémio Pedro Matos 2014’, do Instituto Politécnico de Leiria,
destinado a estudantes do ensino secundário. O tema é a ‘Matemática na
Natureza’, decorrendo a pré-inscrição ‘online’ até 28 de Fevereiro de 2014, e
a entrega dos  trabalhos até 12 de Maio de 2014.

Concurso de matemática do IPL
com inscrições abertas

Página 7



A8

  Tiragem: 11781

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 16,85 x 19,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51702181 09-01-2014

Página 8



A9

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 16,79 x 15,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51702640 09-01-2014

Portugal vence na Letónia
mas falha apuramento

Portugal bateu-se com um adversário fi sicamente muito forte

Portugal conseguiu ven-
cer ontem na Letónia, por 
26-24, mas o resultado não 
impede que falhe a qualifi-
cação para os “play-offs” de 
acesso ao Mundial de an-
debol de 2015, com a Bós-
nia-Herzegovina a vencer 
o grupo 5.

Após cinco jornadas e 
com apenas uma por rea-

FAP

ANDEBOL

lizar, os bósnios contam 
por vitórias os jogos reali-
zados, enquanto os portu-
gueses totalizam três vitó-
rias e duas derrotas, o que 
faz com que o encontro en-
tre Portugal e Bósnia-Herze-
govina do próximo domin-
go, em Mafra, não altere o 
primeiro lugar.

A Bósnia venceu ontem 

a Estónia por 28-26, um re-
sultado que foi conhecido 
ao intervalo do jogo que 
Portugal disputou em Do-
bele, quando os lusos per-
diam por 13-8 e pareciam 
sem capacidade para evitar 
a derrota. Tal como no últi-
mo jogo disputado fora de 
casa, contra a Estónia, em 
que também virou uma des-

vantagem ao intervalo para 
clara vitória, na Letónia Por-
tugal realizou uma boa par-
te final e recuperou de uma 
diferença que chegou a ser 
de seis golos.

Nas contas de Portugal 
no grupo 5 pesa negativa-
mente uma inesperada der-
rota em casa com a Letó-
nia, logo na primeira jorna-
da. Na Bósnia, a derrota foi 
por um golo apenas, pelo 
que sem o “deslize” com os 
letões ainda seria de enca-
rar a conquista do primei-
ro lugar no domingo, com 
um triunfo por dois golos 
de diferença.

Quando ainda falta dis-
putar o Estónia-Letónia e 
o Portugal-Bósnia, as equi-
pas ficaram assim ordena-
das: Bósnia-Herzegovina, 
10 pontos; Portugal, 6; Le-
tónia, 4; Estónia, 0.
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Portugal falha mundial

Portugal conseguiu ganhar ontem
na Letónia, por 26-24, mas falhou
a qualificação para os play-off de
acesso ao Mundial de andebol de
2015, pois a Bósnia-Herzegovina
garantiu a vitória no agrupamento.

Sport
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Andebol

Portugal ganha mas 
falha apuramento 
para o Mundial
Portugal ganhou na Letónia, 
mas o triunfo (24-26) não 
adiantou de nada. A selecção 
nacional já não tem hipótese 
de estar presente na fase 
final do Mundial de andebol 
de 2015, pois a Bósnia-
Herzegovina, como se previa, 
não teve dificuldades em 
pontuar em casa frente à 
Estónia (28-26) e garantiu a 
vitória no Grupo 5. Por isso, 
será a Bósnia a participar no 
play-off de qualificação para o 
Mundial.
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Alavarium e São Bernardo conhecem adversários na Taça
O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal de andebol feminino, que decorreu,
na segunda-feira, na sede da Federação Portuguesa, em Lisboa, ditou que o São Ber-
nardo receba o Alpendorada e que o Alavarium jogue no recinto do CS Madeira.
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Portugal falha Mundial de andebol mesmo vencendo na Letónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=678543

/

 
HOJE Ã s 19:33
 
 Portugal conseguiu vencer hoje na Letónia, por 26-24, mas o resultado não impede que falhe a
qualificação para os play-offs de acesso ao Mundial de andebol de 2015, com a Bósnia-Herzegovina a
vencer o grupo 5.
 
 Após cinco jornadas e com uma apenas por realizar, os bósnios contam por vitórias os jogos
realizados, enquanto os portugueses totalizam três vitórias e duas derrotas, o que faz com que o
encontro entre Portugal e Bósnia-Herzegovina do próximo domingo, em Mafra, não altere o primeiro
lugar.
 
 A Bósnia-Herzegovina jogou hoje com a Estónia e venceu por 28-26, um resultado que foi conhecido
ao intervalo do jogo que Portugal disputou em Dobele, quando os lusos perdiam por 13-8 e pareciam
sem capacidade para evitar a derrota.
 
 Diário Digital com Lusa
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Tema do concurso foi o “Natal Desportivo” 

IPDJ distinguiu vencedores 
do concurso Postais de Natal 

A Direção Regional do 
Norte do IPDJ entregou 
anteontem os prémios aos 
vencedores do concurso 
de Postais de Natal “N” 
de Natal. O tema do Con-
curso foi o Natal Despor-
tivo, evidenciando a vivên-
cia dos valores éticos ine-
rentes à prática desporti-
va como a verdade, o res-
peito, a responsabilidade, 
a amizade, a cooperação, 
entre outros. 

Concorreram jovens em 
dois escalões etários dos 
10 aos 15 anos e dos 16 
aos 20 anos, de naciona-
lidade portuguesa ou resi-
dentes em Portugal.

André Fernandes Go-
mes com 17 anos (adotado 
como postal institucional 
pela Direção Regional) foi 
o vencedor do 1.º Prémio 
atribuído pela Associação 
de Andebol do Porto – Fai-
xa etária 16-20 ano

Ana Úrsula Enes Ventu-
ra, com 10 anos, foi a ven-
cedora 1.º Prémio atribuí-

A entrega dos prémios decorreu anteontem

DR

O tema do 
concurso foi o 
Natal Despor-
tivo, eviden-

ciando a vivên-cia dos valores éticos da práti-
ca desportiva

 De acordo com o Dire-
tor Regional do Norte do 
IPDJ, Manuel Barros «tra-
ta-se de um evento simbó-
lico, iniciativa de grande 
sensibilidade que envol-
veu mais de 250 jovens, 

no ano anterior a ex-
posição este-
ve patente  no 
Salão Nobre 
da Universida-
de do Minho 
e nesta edição 
em Guimarães 
Cidade Euro-
peia do Despor-
to, pelo que que-

remos agradecer o apoio 
das parcerias que de for-
ma autêntica e sustenta-
da dão corpo às causas 
da juventude».

Na entrega, que decor-
reu no Complexo das Pis-
cinas de Guimarães estive-
ram ainda  presentes re-
presentantes da autarquia 
e de diversas entidades, 
bem como o júri, compos-
to por três membros.

do pela Associação de Té-
nis de Mesa do Porto – Fai-
xa etária 10-15 anos

Foi também atribuído 
o Prémio IPDJ, na Faixa 
etária 16-20 anos, a Flo-
rim Benjamin Giurgi com 
16 anos, bem como o Pré-
mio Ecológico da LIPOR, 
a Mariana Inês Castro e 
Silva com 10 anos.

O Prémio Guimarães Ci-

dade Europeia do Despor-
to 2013 foi atribuído a Ma-
ria Inês Lourenço Cardia 
com 14 anos; o Prémio 
Guimarães Cidade Euro-
peia do Desporto 2013  a 
António Manuel Almei-
da com 15 anos; o Pré-
mio PNED  a Ana Ribeiro. 
com 14 anos e o Prémio 
PNED a Sofia Ribeiro da 
Silva com 14 anos.
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Portugal falha Mundial de andebol mesmo vencendo na Letónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/portugal-falha-mundial-de-andebol-mesmo-vencendo-na-letonia=f849628

/

 
Dobele, Letónia, 08 jan (Lusa) - Portugal conseguiu vencer hoje na Letónia, por 26-24, mas o
resultado não impede que falhe a qualificação para os "play-offs" de acesso ao Mundial de andebol de
2015, com a Bósnia-Herzegovina a vencer o grupo 5.
 
 Após cinco jornadas e com uma apenas por realizar, os bósnios contam por vitórias os jogos
realizados, enquanto os portugueses totalizam três vitórias e duas derrotas, o que faz com que o
encontro entre Portugal e Bósnia-Herzegovina do próximo domingo, em Mafra, não altere o primeiro
lugar.
 
 A Bósnia-Herzegovina jogou hoje com a Estónia e venceu por 28-26, um resultado que foi conhecido
ao intervalo do jogo que Portugal disputou em Dobele, quando os lusos perdiam por 13-8 e pareciam
sem capacidade para evitar a derrota.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Jogo-treino Nacional-União, 15h30, Estádio da Ma-
deira, na Choupana. • Treinos do Marítimo, 10h, Está-
dio dos Barreiros. • Treino do Marítimo B, 16h, em
Santo António. • 1.ª Jornada da 3.ª Fase da Taça da
Liga: Vit. Setúbal-Sp. Covilhã, 18h, Bonfim, árbitro:
Nuno Almeida (Algarve). Gil Vicente-Leixões, 19h, Bar-
celos, árbitro: Artur Soares Dias (Porto). • Oitavos-de-

final da Taça do Rei de Espanha: BARCELONA-Getafe,
21h, Camp Nou (SportTV Live). • 23.ª Jornada da
Liga2 Cabovisão: Beira-Mar-Sporting B, 15h, Aveiro,
árbitro: Rui Costa (Porto). Penafiel-Sp. Farense, 15h,
Penafiel, árbitro: Jorge Sousa (Porto). • Sorteio dos
quartos-de-final da Taça de Portugal, 12h30, sede da
FPF, em Lisboa. • Reunião de líderes na Assembleia da
República para decidir Eusébio no Panteão Nacional.

ANDEBOL
• Os madeirenses João Ferraz e Pedro Spínola (FC
Porto) integram Selecção Nacional Sénior, até do-
mingo- Hoje, jogo na Letónia, 19h05, em Dobele.
TODO-O-TERRENO
• Edição 2014 do Rali Dakar, pela Argentina, Bolívia e
Chile, até dia 18. • Edição 2014 da Africa Eco Race,
pelo continente africano, até sábado. 1
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Portugal fora do Mundial 2015 - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=259007199

/

 
Actualizado: Wed, 08 Jan 2014 20:25:58 GMT
 
 Portugal fora do Mundial 2015
Sportinveste Multimédia
Portugal fora do Mundial 2015
 
Equipa das Quinas ganhou na Letónia, mas a Bósnia derrotou a Estónia e garantiu a única vaga para o
play-off do Mundial do Catar de 2015.
Ao intervalo do jogo na Letónia, que venceu por 24-26, Portugal já sabia que estava fora do Mundial
de 2015 de andebol. A Bósnia-Herzegovina, a quem um empate bastava para garantir a única vaga
para o play-off de acesso Campeonato do Mundo, já tinha ganho à Estónia por 28-26 e estava
apurada.
Na Letónia, Portugal vingou a derrota sofrida na Nazaré, na primeira jornada e, depois de se ter
apanhado a perder por oito (16-8), deu a volta ao jogo e venceu por 26-24. Uma vitória com um
sabor muito amargo, uma vez que a Seleção Nacional somou o nono apuramento consecutivo falhado
para Europeus e Mundiais.
Wilson Davyes, com cinco golos em sete remates, foi o melhor marcador de Portugal. Ricardo
Candeias assinou uma grande segunda parte.
Fonte: OJogo
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Portugal ganha, mas falha apuramento para o Mundial de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/portugal-ganha-mas-falha-apuramento-para-o-mundial-de-andebol-1618931

/

 
Portugal ganhou na Letónia, mas o triunfo (24-26) não adiantou de nada. A selecção comandada por
Rolando Freitas já não tem hipótese de estar presente na fase final do Mundial de Andebol de 2015,
uma vez que a Bósnia-Herzegovina, como se previa, não teve dificuldades em pontuar em casa frente
à Estónia (28-26) e garantiu a vitória no Grupo 5. Por isso, será a equipa bósnia, que venceu pela
quinta vez em cinco jornadas, a participar nos play-offs de qualificação para o Mundial. A selecção lusa
chegou aos seis pontos, afastou-se da Letónia no segundo lugar, mas a última jornada - recepção à
Bósnia - servirá apenas para cumprir calendário. Wilson Davyes (5), Pedro Portela (4), Gilberto Duarte
(4) e Nuno Pereira (4) foram os melhores marcadores de Portugal na Letónia.
 
 08/01/2014 - 19:02
 
PÚBLICO
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:.: Portugal despede-se do Mundial´2015 - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=861827

/

 
A Seleção Nacional venceu (26-24) esta quarta-feira na Letónia, mas disse adeus ao Mundial'2015.
Apesar de ainda faltar disputar uma jornada no Grupo 5, o triunfo (28-26) da Bósnia e Herzegovina na
receção à Estónia garantiu à turma dos Balcãs o 1.º lugar e a consequente qualificação para o playoff
de acesso à competição que se vai disputar no Qatar. Portugal recebe, domingo em Mafra, a mesma
Bósnia e Herzegovina, mas a única consolação que poderá ter é ficar no 2.º lugar da série, bastando-
lhe para isso um empate. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Portugal ganha na Letónia mas falha Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=135016

/

 
08-01-2014 19:40
 
 Apesar do triunfo (26-24), a selecção portuguesa de andebol fica afastada do play-off de acesso ao
Mundial de 2015, no Qatar.
 
 Wilson Davyes (5), Pedro Portela (4), Gilberto Duarte (4) e Nuno Pereira (4) foram os melhores
marcadores na vitória da equipa portuguesa na Letónia. Ao intervalo, os letões estavam em vantagem
por cinco golos (13-8).
 
 A selecção comandada por Rolando Freitas, apesar da vitória, perdeu as possibilidades matemáticas
de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2015. No outro jogo da 5ª jornada da fase de
qualificação para o play-off de acesso à fase final, a Bósnia-Herzegovina bateu a Estónia (28-26) e
garantiu o primeiro lugar do Grupo 5.
 
 A selecção portuguesa soma seis pontos, encontrando-se em segundo lugar. Contudo, a última
jornada, domingo frente à Bósnia, servirá apenas para cumprir calendário.
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Portugal falha Mundial de andebol mesmo vencendo na Letónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=708263&tm=46&layout=158&visual=49

/

 
08 Jan, 2014, 19:43 / atualizado em 08 Jan, 2014, 19:43
 
 Portugal conseguiu vencer esta quarta-feira na Letónia, por 26-24, mas o resultado não impede que
falhe a qualificação para os "play-offs" de acesso ao Mundial de andebol de 2015, com a Bósnia-
Herzegovina a vencer o grupo 5.
 
 Após cinco jornadas e com uma apenas por realizar, os bósnios contam por vitórias os jogos
realizados, enquanto os portugueses totalizam três
 
 vitórias e duas derrotas, o que faz com que o encontro entre Portugal e
 
 Bósnia-Herzegovina do próximo domingo, em Mafra, não altere o primeiro lugar.
 
 A Bósnia-Herzegovina jogou hoje com a Estónia e venceu por 28-26, um resultado que foi conhecido
ao intervalo do jogo que Portugal disputou em Dobele, quando os lusos perdiam por 13-8 e pareciam
sem capacidade para evitar a derrota.
 
 Tal como no último jogo disputado fora de casa, contra a Estónia, em
 
 que também virou uma desvantagem ao intervalo para clara vitória, na Letónia Portugal realizou uma
excelente parte final e recuperou de uma diferença que chegou a ser de seis golos.
 
 Nas contas de Portugal no grupo 5 pesa negativamente uma inesperada derrota em casa com a
Letónia, logo na primeira jornada. Na Bósnia-Herzegovina, a derrota foi por um golo apenas, pelo que
sem o "deslize" com os letões ainda seria de encarar a conquista do primeiro lugar no domingo, com
um triunfo por dois golos de diferença.
 
 Quando ainda falta disputar o Estónia-Letónia e o Portugal-Bósnia-Herzegovina, as equipas ficaram
assim ordenadas: Bósnia-Herzegovina, 10 pontos; Portugal, 6; Letónia, 4; Estónia, 0.
 
Carlos Barros
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Angola vence Argélia em amigável na Hungria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/08/angola_vence_arg_lia_em_amig_vel.html

/

 
08 de janeiro de 2014 22:40h
 
 Por sua vez, a formação masculina venceu a Líbia.
 
 A seleção nacional angolana sénior feminina de andebol derrotou hoje, na Hungria, a similar da
Argélia, por 19-15, em jogo de preparação para o Africano de Argel entre 15 e 26 deste mês. As
campeãs africanas voltam a defrontar as argelinas nesta quinta-feira, no ensaio da competição
continental.
 
 Por sua vez, a formação masculina venceu a Líbia, também no estágio que decorre na Sérvia, por 29-
17. Quinta-feira, os comandados de Filipe Cruz defrontarão o Crucha, da segunda liga sérvia, em
Banja Kanjiza.
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Portugal falha Mundial mesmo vencendo na Letónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/08/portugal_falha_mundial_mesmo_ven.html

/

 
08 de janeiro de 2014 19:24h
 
 Nas contas de Portugal no grupo 5 pesa negativamente uma inesperada derrota em casa com a
Letónia, logo na primeira jornada.
 
 Portugal conseguiu vencer hoje na Letónia, por 26-24, mas o resultado não impede que falhe a
qualificação para os "play-offs" de acesso ao Mundial de andebol de 2015, com a Bósnia-Herzegovina
a vencer o grupo 5.
 
 Após cinco jornadas e com uma apenas por realizar, os bósnios contam por vitórias os jogos
realizados, enquanto os portugueses totalizam três vitórias e duas derrotas, o que faz com que o
encontro entre Portugal e Bósnia-Herzegovina do próximo domingo, em Mafra, não altere o primeiro
lugar.
 
 A Bósnia-Herzegovina jogou hoje com a Estónia e venceu por 28-26, um resultado que foi conhecido
ao intervalo do jogo que Portugal disputou em Dobele, quando os lusos perdiam por 13-8 e pareciam
sem capacidade para evitar a derrota.
 
 Tal como no último jogo disputado fora de casa, contra a Estónia, em que também virou uma
desvantagem ao intervalo para clara vitória, na Letónia Portugal realizou uma excelente parte final e
recuperou de uma diferença que chegou a ser de seis golos.
 
 Nas contas de Portugal no grupo 5 pesa negativamente uma inesperada derrota em casa com a
Letónia, logo na primeira jornada. Na Bósnia-Herzegovina, a derrota foi por um golo apenas, pelo que
sem o "deslize" com os letões ainda seria de encarar a conquista do primeiro lugar no domingo, com
um triunfo por dois golos de diferença.
 
 Quando ainda falta disputar o Estónia-Letónia e o Portugal-Bósnia-Herzegovina, as equipas ficaram
assim ordenadas: Bósnia-Herzegovina, 10 pontos; Portugal, 6; Letónia, 4; Estónia, 0.
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Portugal falha Mundial de andebol mesmo vencendo na Letónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/portugal-falha-mundial-de-andebol-mesmo-vencendo-na-letonia=f764351

/

 
Dobele, Letónia, 08 jan (Lusa) - Portugal conseguiu vencer hoje na Letónia, por 26-24, mas o
resultado não impede que falhe a qualificação para os "play-offs" de acesso ao Mundial de andebol de
2015, com a Bósnia-Herzegovina a vencer o grupo 5.
 
 Após cinco jornadas e com uma apenas por realizar, os bósnios contam por vitórias os jogos
realizados, enquanto os portugueses totalizam três vitórias e duas derrotas, o que faz com que o
encontro entre Portugal e Bósnia-Herzegovina do próximo domingo, em Mafra, não altere o primeiro
lugar.
 
 A Bósnia-Herzegovina jogou hoje com a Estónia e venceu por 28-26, um resultado que foi conhecido
ao intervalo do jogo que Portugal disputou em Dobele, quando os lusos perdiam por 13-8 e pareciam
sem capacidade para evitar a derrota.
 
 

Página 32



A33

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 26,53 x 29,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51683531 31-12-2013

Página 33



A34

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,50 x 27,53 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51683490 31-12-2013

Página 34



  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 5,82 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 51683490 31-12-2013

Página 35



A36

Mirante (O)   Tiragem: 38000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 19,52 x 16,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51683246 31-12-2013

Página 36



A37

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 9,59 x 18,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51667546 30-12-2013

Fotolegenda

A secção de Andebol do Clube Desportivo Feirense está a
organizar pelo oitavo ano consecutivo o Torneio Feira
Handball Cup, a decorrer até hoje, segunda-feira.
O torneio que abrange os escalões de Infantis, Iniciados e
Juvenis, realizou-se na Escola Secundária de Santa Maria
da Feira e contou com cerca de 750 atletas.
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A faltar 3 jornadas para 
o fim da 1ª fase, e a equipa 
de Juvenis do A.C. Lamego 
a precisar de uma vitória 
para alcançar a passagem 
à fase que dá acesso ao 
apuramento do campeão 
nacional, assim como a 
manutenção automática 
na 1ª Divisão na época 
2014/2015, deslocou-se a 
Rio Tinto para defrontar o 
Gondomar Cultural, ven-
cendo por claros 22-45.

A história do jogo resu-
me-se à vontade e ao querer 
da equipa resolver desde os 
primeiros minutos de jogo a 
partida a seu favor. Após uns 
primeiros 10 minutos de jogo 
equilibrado, a atitude defen-
siva da equipa, juntamente 

com o acerto no ataque, le-
vou a que se distanciassem 
no marcador, revelando já 
ao intervalo uma diferença 
no marcador de 9 golos. Na 

segunda parte, mantendo a 
mesma atitude, sem facilitis-
mos, a equipa apenas permi-
tiu que o adversário marcasse 
1 golo nos primeiros 14 minu-

ANDEBOL CLUB DE LAMEGO – Campeonato Nacional de Juvenis 
Masculinos – 1ª Divisão (1ª Fase Zona 2)

Juvenis conquistam passagem 
à fase seguinte

tos da segunda parte, o que 
demonstra o resultado final de 
22-45. Uma palavra de incen-
tivo e apreço, a todos aqueles 
(Direção, Diretores, Pais) que 
com os seus esforços e sacri-
fícios, nos acompanham no 
dia-a-dia e permitem que es-
tes pequenos/grandes sonhos 
vão se realizando.

Como não podia de ser, 
um obrigado a todos os atle-
tas, por conseguirem colocar 
o nome do Clube e da Cida-
de no panorama nacional da 
modalidade.

 Para quem quiser pra-
ticar desporto, ter hábitos 
saudáveis e conhecer a mo-
dalidade aparece no Pavilhão 
Álvaro Magalhães todos os 
Sábados por volta das 10h30.

João Araújo/Carlos Maga
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