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Alavarium perde
pela primeira vez 

DERROTAUma semana antes
da estreia nas competições eu-
ropeias - joga sábado e domin -
go, na Alemanha, com o TSV
Bayer 04 Leverkusen -, o Ala-
varium/Love Tiles, actual cam-
peão nacional, sofreu a primei -
ra derrota no Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão (20-18), no
recinto do Madeira SAD.

No Funchal, as aveirenses até
entraram melhor no jogo e do-
minaram a primeira parte, che-
gando ao intervalo a ganhar por
9-6. Na segunda parte, as ma-
deirenses acabaram por estar

melhor e garantiram a vitória,
num jogo disputado até aos úl-
timos instantes e no qual Ma-
riana Lopes (na foto), com cinco
golos, foi a melhor marcadora
da equipa de Aveiro.

Refira-se que, na véspera, o
Alavarium derrotou, também
naquele arquipélago, o CS Ma-
deira, por 31-21, merecendo des-
taque os oito golos de Cláudia
Correia.

Com estes resultados, a for-
mação treinada por Ulisses Pe-
reira ocupa, agora, a terceira po-
sição, com 16 pontos, estando
a três do Madeira SAD e do Al-
canena, que, contudo, têm mais
um jogo disputado. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

D.R.
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MASCULINOO sorteio dos 16
avos-de-final da Taça de Por-
tugal masculina de Andebol
está agendado para as 17 horas
do próximo dia 14, nas instala-
ções da Federação, em Lisboa.
Para além das formações apu-
radas da segunda eliminatória,
no sorteio também já vão en-
trar as equipas da 1.ª Divisão

Nacional, entre elas a Artística
de Avanca.

O S. Bernardo, décimo clas-
sificado da 2.ª Divisão – Zona
Norte, e o Ílhavo AC, que ocupa
o oitavo posto da tabela, na Zo -
na Sul do mesmo escalão, são
as outras equipas do distrito
que ainda estão em prova. Re-
fira-se que os jogos dos 16
avos-de-final da Taça de Por-
tugal estão agendados para o
dia 7 de Dezembro. |

Andebol
Taça de Portugal

Sorteio da Taça
agendado para o dia 14
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ANDEBOL Teve lugar no úl-
timo fim-se-semana, a 2.ª eli-
minatória da Taça de Portugal
com os clubes do distrito de
Leiria a terem sortes diferentes.
O AC Sismaria perdeu por 28-
21, diante do Almada AC, en-
quanto a Juve Lis segue em
frente na competição ao der-
rotar o Oriental por 25-20.A
equipa de André Afra vencia
por 12-10 ao intervalo e no se-
gundo tempo confirmou a su-
perioridade no encontro. 

A outra equipa do distrito de
Leiria em prova, o Núcleo de
Desporto Amador de Pombal
(NDAP), perdeu diante do Ma-
fra por 28-29, saindo também
da Taça de Portugal. 

O jogo foi sempre bastante
equilibrado, com o conjunto

pombalense a lutar até ao úl-
timo minuto pela vitória. Ao in-
tervalo, o conjunto comandado
por Bruno Marto perdia por
três golos de diferença (12-15).

No segundo tempo, o equilí-
brio manteve-se com a vitória
na partida a ser discutida até
ao último segundo. O Mafra
acabou por ser mais feliz e se-
gue em frente na competição.

O NDAP sai de cabeça er-
guida , após um jogo em que
se bateu bem diante de um ad-
versário que é orientado pelo
ex-internacional português
Carlos Galambas. Na formação
de Pombal referência para os
seis golos de Paulo Rodrigues.
Na formação de Mafra, a figura
foi Paulo Galrão com nove go-
los apontados na partida. |

AC Sismaria ‘cai’ na Taça
de Portugal
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ANDEBOL FEMININO A Juve
Lis perdeu na deslocação ao
Municipal de Leça da Palmeira,
por 30-27. Num jogo equili-

brado, o CA Leça já saiu para o
intervalo a ganhar por 18-16.
Na segunda parte, o jogo man-
teve-se num ritmo semelhante
e a Juve Lis não conseguiu dar
a volta ao resultado, com o CA
Leça a conseguir segurar a van-
tagem e vencer, deixando a for-
mação do Lis em maus lençóis
no campeonato nacional.

Em relação à outra equipa
leiriense em prova, num jogo
marcado pela escassez de golos
na primeira parte, o Colégio
João de Barros venceu sem di-
ficuldade na visita ao recinto
do Juv. Mar, último classificado
por 15-25, com a formação de
Meirinhas a contar por vitórias
todos os jogos disputados,
sendo uma das fortes candida-
tas à discussão pelo título. |

Juve Lis e João de Barros
com sortes diferentes

Juve Lis continua a marcar
passo no campeonato
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DR

Equipa do Arsenal Devesa Andebol

ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa do Arsenal da Devesa
Andebol segue em frente na Ta-
ça de Portugal, depois de ter dei-
xado pelo caminho a equipa do
Marítimo com uma vitória por
36-33.

Apesar do resultado nivelado,
a equipa bracarense esteve quase
sempre por cima no marcador.

Depois de um início de jogo
com muito equilíbrio, o Arsenal
conseguiu ganhar terreno nos
instantes finais da primeira parte
ao chegar ao intervalo a vencer
por 15-11.

Na segunda parte, o Arsenal
entrou forte e chegou a ter uma
diferença de seis golos no mar-
cador (21-15). No entanto, a
equipa madeirense recuperou e
chegou a igualar (28-28) forçan-

do o recurso prolongamento. Aí,
o Arsenal foi mais forte e acabou
por vencer (36-33).

O sorteio dos 1/16 final da Ta-
ça de Portugal está marcado para
14 de Novembro. 

Aos vencedores dos jogos da
segunda eliminatória vão juntar-
se os clubes da I Divisão, para
disputar a próxima ronda da
competição, cujos jogos serão a
7 de Dezembro próximo.

Taça de Portugal

Arsenal da Devesa elimina Marítimo
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Andebol
Artur Monteiro admite candidatar-se à Federação... 
e motiva reacção do actual presidente
As eleições para a direcção da Federação Portuguesa de Andebol decorrem daqui a dois anos,
mas Artur Monteiro já admitiu candidatar-se à liderança do organismo. O dirigente bracaren-
se, com um passado no ABC, onde esteve ligado aos anos dourados com destaque para a pre-
sença na final da Liga dos Campeões em 1994, admite mudar o paradigma do andebol portu-
guês e nesse sentido conta já com o apoio de um grupo de pessoas que está imbuído do
mesmo espírito.
Na reacção a esta notícia, que se tornou pública durante o fim-de-semana, Ulisses Pereira 
registou a “surpresa” pela “intenção de candidatura a uma distância tão longa do acto eleito-
ral”. Por isso mesmo, refere em comunicado que “este não é um bom serviço prestado ao 
andebol português”, e acrescenta “principalmente quando ainda há poucos meses todos 
tiveram a hipótese de apresentar uma alternativa. Num acto eleitoral em que participaram
todos, ao contrário do que sucedia no passado. Associações Regionais, representantes dos
clubes, treinadores, jogadores e árbitros, que sufragaram unanimemente o projecto que foi
apresentado”. Salienta aina no mesmo ofício “pensava que os tempos da divisão no Andebol
Português estavam ultrapassados. Temos procurado reconciliar a nossa família desportiva. 
E julgo que estamos no bom caminho, num caminho que continuaremos a percorrer com
convicção e determinação. Naturalmente com visões e pontos de vista diferentes que devem
ser respeitados, acolhidos e integrados numa estratégia comum”.
Para terminar aponta que “a direcção da Federação tem as portas abertas para sugestões,
opiniões e trabalho partilhado. Tem demonstrado essa vontade de forma inequívoca. E não
regressaremos a um tempo, que rejeitamos, da divisão entre “bons” e “maus”. Quando 
houver eleições, lá para os finais de 2016, é lógico que surjam projectos e protagonistas que
queiram demonstrar que são os mais capazes”, conclui o comunicado do actual presidente da
Federação de Andebol de Portugal.
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Andebol feminino
Cursos e acções em aberto até quinta-feira
No sentido de reforçar o andebol feminino, a EHF proporciona novas oportunidades para o desen-
volvimento contínuo profissional das treinadoras, árbitras, delegadas e gestoras desportivas.
O objectivo desta iniciativa da ‘Women’s Handball Board’ da EHF é aumentar o número de mulheres
competentes e bem formadas em posições chave no desporto, através do recrutamento e retenção
de jogadoras de topo, assim como o crescimento das mulheres já activamente envolvidas no treino,
arbitragem e gestão do desporto. A EHF oferece agora a possibilidade a todas as interessadas de
participar num grande número de cursos organizados em conjunto com a EHF Methods Commission
and Competence Academy & Network (CAN), durante 2014/15. As inscrições estão abertas até à
próxima quinta-feira.
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ELEIÇÕES NA FPA - ARTUR MONTEIRO É CANDIDATO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2013

Meio: Rádio Voz Desportiva Online

URL: http://vozdesportiva.blogspot.pt/2013/11/eleicoes-na-fpa-artur-monteiro-e.html

/

 
A dois anos das eleições na Federação Portuguesa de Andebol, já mexem as listas e os candidatos.
Artur Monteiro, antigo dirigente do ABC de Braga, apresentou este Sábado a sua candidatura, tendo
bem definidos os seus objectivos para a modalidade no nosso país. "Tenho um grupo de pessoas
habituadas a vencer no andebol, e conto com elas para me ajudar a mudar o paradigma do andebol
português". Rui Cardoso
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	 	 	 J	 V	 E	 D	 	Gm-Gs		 Dif.	 P

1	 Xico	Andebol	 7	 6	 1	 0	 216:169	 47	 20
2	 Ac.	S.	Mamede	 7	 6	 1	 0	 206:169	 37	 20
3	 Porto	B	 8	 6	 0	 2	 231:214	 17	 20
4	 Ginásio	Stº.	Tirso	 7	 5	 0	 2	 214:192	 22	 17
5	 Santana	 7	 4	 0	 3	 197:182	 15	 15
6	 Gaia	 6	 4	 1	 1	 170:155	 15	 15
7	 Fermentões	 7	 3	 1	 3	 175:189	 -14	 14
8	 Marítimo	 5	 3	 1	 1	 140:123	 17	 12
9	 Infesta	 8	 2	 0	 6	 205:229	 -24	 12
10	 S.	Bernardo	 7	 2	 0	 5	 179:201	 -22	 11
11	 Módicus	 6	 2	 0	 4	 148:151	 -3	 10
12	 Oleiros	 7	 1	 0	 6	 176:189	 -13	 9
13	 Sanjoanense	 7	 1	 0	 6	 169:203	 -34	 9
14	 Académico	 7	 0	 1	 6	 151:211	 -60	 8

Porto	B	 -	 Fermentões	 31:27	
Académico	 -	 Marítimo	 27:35	
Sanjoanense	 -	 G.	Stº.	Tirso	 20:32	
Ac.	S.	Mamede	-	 Infesta	 33:31	
Oleiros	 -	 Gaia	 23:25	
Santana	 -	 Xico	Andebol	 26:29	
Módicus	 -	 S.	Bernardo	 25:30	 	

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

7ª jornada

Fermentões	 -	 Santana
Marítimo	 -	 Porto	B
G.	Stº.	Tirso	 -	 Académico	
Infesta	 -	 Módicus
Gaia	 -	 Ac.	S.	Mamede
Xico	Andebol	 -	 Oleiros
S.	Bernardo	 -	 Sanjoanense

8ª jornada

SANTANA 26
Luís	Pereira,	Carlos	Piedade,	Ivo	Martins	(1),	Pedro	
Rodrigues,	Daniel	Veloso	(1),	Gustavo	Almeida	(12),	
Jorge	 Pinto,	 	Daniel	 Batista,	Carlos	Costa	 (1),	 Ed-
milson	Matos,	Roberto	Ferreira	(5),	Marco	Mateus,	
Tiago	Magalhães	(2)	e	Hugo	Silva	(4)

T:	JOÃO	SILVA

Ricardo	 Castro,	 Tiago	 Cunha	 (1),	 Gustavo	 Castro	
(1),	Pedro	Correia	(1),	João	Santos	(6),	Mário	Peixo-
to	(3),	André	Caldas	(2),	Rui	Oliveira	(2),	Pedro	Car-
valho,	Luís	Sarmento,	Luís	Castro,	Rui	Lourenço	(7),	
Nuno	 Silva	 (2),	 Jaime	 Barreiros	 (3),	 Daniel	 Santos	
(1)
T:	EDUARDO	RODRIGUES
LOCAL:	Pavilhão	Municipal	de	Gueifães
Árbitros:	Alberto	Alves	e	Jorge	Fernandes

XICO ANDEBOL 29

REPORTAGEM	DE
REDACÇÃO

Vimaranenses	foram	sempre	mais	fortes	que	o	Santana,	mas	na	
recta final deixaram que a vantagem confortável que tinham ficasse 
reduzida a apenas um golo.

Depois	do	empate	na	jornada	
anterior,	na	casa	do	FC	Gaia,	
havia	 expectativa	 quanto	

ao	desempenho	do	Xico	Andebol	nes-

ta	deslocação	à	Maia	para	defrontar	o	
Santana.	Mas,	desta	feita,	os	vimaranen-
ses	não	deixaram	os	créditos	por	mãos	
alheias	e	conquistaram	um	triunfo	que	
lhes	permitiu	garantir	novamente	o	pri-
meiro	lugar,	com	o	mesmo	número	de	
pontos	que	a	Académica	de	São	Mame-
de	e	o	FC	Porto	B	-	este	último	não	entra	
na	luta	pela	subida	de	divisão.

Cedo ficou confirmado que a supe-
rioridade	dos	vimaranenses	era	indiscu-
tível, talvez só o resultado final não ilus-
tre	bem	tal	facto,	pois	os	três	golos	de	
diferença	(26-29)	parecem	querer	trans-

Xico volta
às vitórias
e continua
na liderança

parecer	um	equilíbrio	que	não	existiu.	É	
que	o	comando	do	marcador	foi	sempre	
favorável	ao	Xico	Andebol,	que	mostrou	
outros	argumentos.

No	primeiro	tempo,	o	Xico	Andebol	
entrou	mais	forte	que	o	seu	adversário	
e	teve	vantagens	de	seis	golos	até	ao	in-
tervalo.	O	Santana	procurou	equilibrar	
o jogo na recta final da etapa inicial, 
mas	o	melhor	que	conseguiu	foi	ir	para	
o	descanso	a	perder	por	uma	desvanta-
gem	de	tês	golos	(14-17).

Na	segunda	parte,	com	as	substitui-
ções	operadas	pelo	treinador	Eduardo	
Rodrigues,	que	optou	por	rodar	toda	a	
equipa,	o	Santana	por	uma	vez	pareceu	
poder	chegar	a	um	resultado	diferente	
do	que	veio	a	acontecer.	É	que	a	cinco	
minutos do final, a equipa da casa con-
seguiu	atingir	a	diferença	mínima.	Mas,	
os	vimaranenses	aceleraram	e	atingiram	
uma	margem	mais	dilatada	no	marcador,	
que no final se cifrou em três golos.

Rui	 Lourenço	 esteve	 em	 destaque	
ao	marcar	sete	golos,	num	encontro	em	
que	 Gustavo	 Almeida,	 com	 12	 golos,	
acabou	por	ser	o	jogador	mais	concre-
tizador.

No	sábado,	o	Xico	Andebol	defronta	
a	Sanjoanense,	na	segunda	eliminatória	
da	Taça	de	Portugal.

Página 15



A16

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,40 x 27,41 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 50609141 28-10-2013

Página 16



  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,26 x 3,15 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 50609141 28-10-2013

Página 17



A18

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,19 x 17,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50609145 28-10-2013

Página 18



A19

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,42 x 16,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50613395 26-10-2013

IDEAL CLUBE MADALENENSE

86 anos de prática
desportiva

O Ideal Clube Madele-
nense comemorou, na
passada terça feira,  o 86º
aniversário de prática
desportiva no clube. Foram
entregues os respetivos
alfinetes de prata (símbolo
dos 25 anos de associado) a
39 sócios que foram galar-
doados. Luís Miguel Mo-
reira, presidente da
Direção do clube falou
sobre as secções des-
portivas (Secção de Ande-
bol e de Pesca) do Ideal

Clube Madalenense e das
dificuldades que cada uma
tem para conseguir os seus
objetivos. “De tudo fare-
mos no sentido de elevar
sempre ao mais alto nível o
nome da nossa instituição,
bem como fazer da mesma
a maior e a melhor de
Gaia”, garantiu Luís Mo-
reira. Na cerimónia es-
tiveram presentes o
presidente da Associação
de Andebol do Porto,
Paulo Martins, o presi-
dente da Associação Re-
gional de Pesca, António

Barbosa, o presidente da
junta da Madalena, Fran-
cisco Leite, entre outras
entidades. O grupo de
cavaquinhos do clube ani-
mou os presentes durante
o aniversário.

VANESSA TEIXEIRA

Ideal Clube Madalenense comemorou o 86º aniversário

O Clube de Tiro de
Gaia assinou um proto-
colo com o Ideal Clube
Madalenense no sentido
de utilizar o espaço para
a prática e formação, de
possíveis interessados,
na modalidade de Ar
Comprimido. Os treinos
realizam-se às terças
feiras, das 20h às 23h e
aos sábados durante a
tarde. Os interessados
em experimentar a mo-
dalidade podem contac-
tar o responsável, José
Silva através do número:
91 3401816.

►

Clube de Tiro
de Gaia
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ANDEBOL FEMININO

Colégio de Gaia em
competição europeia

No fim de semana de 8 e 9
de novembro, o Colégio
de Gaia acolherá a com-
petição europeia:
Challenge Cup 2013/14.

A equipa gaiense, cujo
trajeto tem sido relevante
na Europa irá drefontar,
pelas 17h45, a equipa
bósnia do NK Krivaja Za-
vidovici.

NUNO DIAS
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aNdebol – CaMPeoNaTo NaCioNal

Sporting da Horta derrotado
pela margem mínima em casa
g No passado sábado o Sporting
Clube da Horta (SCH) defrontou o
Águas Santas. A jogar em casa do
adversário, os insulares não se deixa-
ram intimidar e lutaram de igual para
igual, proporcionando um jogo bem
disputado, acabando por perder por
apenas um ponto (26-25).

Nos outros jogos da oitava jornada
do Campeonato Nacional de Andebol,
o Avanca perdeu em casa com o Fafe
(20-21), o Benfica recebeu e venceu o
ABC (29-23), o Porto bateu o Madeira
SAD no Dragão (33-27), o Belenenses

recebeu e venceu o Passos Manuel
(26-22) e o Sporting bateu o ISMAI
(37-24).

Nas contas da tabela, Benfica,
Sporting, ABC e Águas Santas seguem
nas primeiras posições, com 20 pontos
em oito jogos. Seguem-se Porto (19
pontos), Madeira SAD (14) e SCH
(13), todos com sete jogos. O Fafe é
oitavo (13 pontos em oito jogos) segui-
do do Belenenses (12 pontos em oito
jogos). No final da tabela estão Passos
Manuel (11 pontos), ISMAI (9) e
Avanca (9), com sete jogos. 

Este fim de semana joga-se a nona
jornada do campeonato, e o SCH volta
a casa depois de várias semanas a jogar
fora. Os insulares recebem no pavilhão
da Horta o Avanca, a partir das 21h00. 

O Fafe recebe o Belenenses, o Passos
Manuel defronta em casa o Porto, o
Benfica vai a casa do ISMAI, o ABC
recebe o Águas Santas e no Funchal
joga-se o Madeira SAD/Sporting.

Na quarta-feira, dia 30, a equipa
de Filipe Duque volta a rumar ao
continente para defrontar o Passos
Manuel.                                         MP
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