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DUNAREA BRAILA                    34

Treinadora: Alexandrina Soare.
Gabriela Dobre, Elena Voicu; Nicoleta
Safta (8), Anastasiia Boldyreva (4)
Raluca Irimia, Irina Marchidanu (5),
Alina Horjea (1), Adina Brot (3), Nico-
leta Esanu, Ada Moldovan (1), Ramona
Farcau (1), Yulia Ganichkina (3), Alina
Czeczi (7), Carmen Gheorghe (1) e
Gabriela Perianu.

ALAVARIUM                                  22

Treinador: Carlos Neiva.
Isabel Góis, Andreia Madail; Mariana
Lopes (11), Viviana Rebelo (2), Ana
Neves (1), Soraia Domingues, Filipa
Fontes (2), Mónica Soares (3), Sara
Sousa, Ana Almeida, Mariana Sousa,
Inês Rocha, Inês Branco (1), Soraia Fer-
nandes (2) e Brynhildur Eddudottir.

“Danube Sports Hall” (Braila), na
Roménia.
Assistência: cerca de 450 espectadores.
Árbitros: Marija Ilieva e Silvana
Karbeska (Macedónia).
Ao intervalo: 21-10.

A equipa do Alavarium LoveTi-
les foi, ontem, eliminada das
competições europeias, ao aver-
bar a segunda derrota frente às
romenas do HC Dunarea Braila,
desta feita por 34-22.

Na segun da-mão da terceira
ronda da Taça EHF, a equipa
aveirense conseguiu equilibrar
mais o resultado, ainda que não
tenha si do possível contrariar o

maior poderio da formação ro-
mena.

À semelhança do que sucede -
ra na partida de sábado, a equi -
pa de Carlos Neiva voltou a não
entrar bem na partida, errando
no ataque e proporcionando
inúmeras situações de contra-
ataque ao adversário que, ao in-
tervalo, já vencia por 21-10.

Na segunda parte, conforme
afirma o treinador das aveiren-
ses, a sua equipa “foi muito
mais agressiva a defender e
controlámos melhor as situa-
ções de ataque”. As melhorias
na segunda parte serviram pa -
ra não deixar avolumar mui to
mais a diferença no marcador
no Danube Sports Hall.

Com bonitas combinações
atacantes, a equipa de Aveiro
chegou a surpreender a defesa
da forte formação romena, que
ainda assim venceram por 12
golos de diferença. Mariana Lo-
pes, com 11 golos, foi a melhor
marcadora da partida, seguida
de Nicoleta Safta Alina Czeczi,
respectivamente com oito e
sete tentos.

Apesar das duas derrotas e
da eliminação na prova, Carlos
Neiva considera a experiência
positiva, realçando, porém, que

“fica a ideia de que as nossas
jogadoras podem fazer mais e
melhor”. A chegada da equipa
ao Aeroporto Sá Carneiro, no
Porto, está prevista para hoje,
às 12.30 horas. |

D.R.

Despedida europeia
com segunda derrota
Diferença Superioridade da equipa romena traduziu-se 
em mais um desaire do Alavarium LoveTiles, que falhou 
a passagem aos oitavos de final da prova

Andebol
Taça EHF Feminina

“Para as jogadoras fica a sen-
sação de que podem fazer
mais e melhor, mas claro que,
para isso e comparando com
esta equipa, precisam de se
ter mais condições em Portu-
gal para se poder ombrear
com as romenas. Temos que
treinar mais vezes, dar condi-
ções as atletas para não só
treinar, mas completarem o
trabalho com ginásio. Basica-
mente, dar um passo em
frente para a profissionaliza-
ção, mas no nosso país é im-
possível! A organização e
tudo funcionou muito bem,
os romenos foram muito
simpáticos e amáveis. Tudo o
que precisámos eles disponi-
bilizaram. Foi bastante agra-
dável e bom para este grupo
jovem continuar a crescer”.

Carlos Neiva
Treinador do Alavarium

REACÇÃO

Mariana Lopes destacou-se na partida com 11 golos, sendo mesmo a melhor marcadora
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A equipa aveirense perdeu os dois jogos da Taça
EHF Feminina, na Roménia. Página 20

Alavarium diz
adeus à Europa

ARQUIVO
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Arsenal passa facilmente
e espera um grande na Taça

A equipa do Arsenal da Devesa mostrou total superioridade em todos os capítulos do jogo 

FRANCISCO DE ASSIS

O Arsenal da Devesa re-
cebeu e esmagou ontem o 
Ílhavo Andebol Clube, em 
jogo da II eliminatória da 
Taça de Portugal. Depois 
desta passagem tranquila, 
o Arsenal da Devesa dese-
ja apanhar um “grande” na 
próxima fase, para por en-
cher o Sá Leite.

Apesar de serem da mes-
ma divisão, os arsenalistas 
cedo mostraram uma arti-
lharia demasiado pesada 
para as munições dos ho-
mens que vieram da zona 
de Aveiro. 

Assim, a equipa treina-
da por Rui Fereira bem 
cedo começou a demons-
trar uma grande superio-
ridade. Com ataques sim-
ples e defesas eficazes, 
o resultado avolumou-se. 

AVELINO LIMA

DERROTOU O ÍLHAVO ANDEBOL CLUBE POR 38-23

Por isso, foi sem surpresa 
que, ao intervalo, o Arse-
nal já vencia por oito go-
los de diferença. 

Com a eliminatória prati-
camente resolvida, os bra-
carenses baixaram de ren-
dimento, permitindo ligei-
ra aproximação para um 
parcial de 27-21. No en-
tanto, foi só acelerar um 
bocadinho para que os ho-
mens de Ílhavo quase nem 
conseguissem chegar à ba-
liza contrária. Assim, o re-
sultado final foi de 38-23. 
Acabou por ser uma tar-
de de festa para o públi-
co afeto ao Arsenal.

«Espero um grande»
Num comentário ao jogo, 

o treinador do Arsenal não 
se mostrou surpreso com 
o resultado. «Foi um jogo 
dentro daquilo que preví-

amos. Foi uma passagem 
tranquila. Sabemos que as 
equipas da zona de Aveiro 
normalmente são difíceis, 
mas tornamos as coisas 
fáceis. Os atletas ainda ti-
veram algum relaxamento, 
mas depois apertámos com 
o jogo e dilatámos a vanta-
gem. Foi normal», começou 
por dizer.

Sobre o próximo adver-
sário, Rui Ferreira foi cla-
ro. «Gostaríamos de apa-
nhar um grande na pró-
xima eliminatória. Benfi-
ca, Porto ou Sporting. O 
ABC não porque somos ir-
mãos por isso não gosta-
ríamos de os apanhar já. 
Apanhar os craques era 
ótimo, para enchermos o 
pavilhão», disse. 

Por seu turno, o treina-
dor do Ílhavo estava con-
formado com a superiori-

dade do Arsenal. Rui Li-
berato deu os parabéns 
ao adversário pela pas-
sagem. 

AVELINO LIMA
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BENFICA NOS “OITAVOS” 
DA CHALLENGE CUP
O Benfica derrotou ontem os no-
ruegueses do Fyllingen Bergen por
28-25 e está apurado para os oi-
tavos de final da Challenge Cup,
prova europeia de andebol. Na 1.ª
mão desta 3.ª eliminatória, re-
corde-se, o Benfica havia alcan-
çado um triunfo por apenas um
golo (33-32).
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Notícias ao Minuto - Benfica segue em frente na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3b8fa4d4

/

 
O Benfica assegurou a passagem aos oitavos de final da Taça Challenge de andebol ao vencer os
noruegueses do FyllingenBergen, por 28-25, em jogo da segunda mão da terceira eliminatória. Depois
de ambas as equipas terem acordado na realização das duas mãos da eliminatória na capital
portuguesa, o Benfica, que no sábado tinha vencido por um golo (33-32), confirmou este domingo
esse triunfo, mas desta vez pela margem de três golos (28-25). PUB Dario Andrade, com oito golos,
foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na formação benfiquista, enquanto Eivind
Tangen, com 10, que seria excluído a oito minutos do fim do encontro, foi o melhor marcador do jogo.
A formação norueguesa colocou sempre muitos problemas ao Benfica, que esteve a perder por cinco
golos ainda na primeira parte, mas que com um parcial de três golos consecutivos conseguiu encurtar
para apenas dois ao intervalo (15-13). O equilíbrio marcou praticamente toda a segunda parte do
encontro, em que a formação "encarnada" procurava não deixar os noruegueses decolar e assim
anular a diferença curta de um golo (33-32), registada no encontro da primeira mão no sábado. O
Benfica conseguiu empatar aos 18-18, passando para a frente pela primeira vez aos 21-20, após o
que se verificou uma série de igualdades consecutivas até aos 24-24, altura em que a formação
"encarnada", beneficiando de algumas exclusões, construiu uma vantagem confortável. Dario
Andrade, em duas ações decisivas concretizadas em golo, consolidou a vantagem do Benfica à entrada
para os últimos dois minutos de jogo, que terminaria com a vitória encarnada por 28-25. O Benfica,
finalista vencido da edição da Taça Challenge de 2010/11, junta-se ao ABC nos oitavos de final da
prova.
 
 09:28 - 24 de Novembro de 2014 | Por
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Benfica apura-se na Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2014

Meio: RTP Online

Autores: Mário Aleixo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=87f7a706

/

 
24 Nov, 2014, 07:51
 
 O Benfica assegurou a passagem aos oitavos de final da Taça Challenge de andebol ao vencer os
noruegueses do FyllingenBergen, por 28-25.
 
 O triunfo foi obitdo em jogo da segunda mão da terceira eliminatória, disputado em Lisboa.
 
 Depois de ambas as equipas terem acordado na realizada das duas mãos da eliminatória na capital
portuguesa, o Benfica, que no sábado tinha vencido por um golo (33-32), confirmou domingo esse
triunfo, mas desta vez pela margem de três golos (28-25).
 
 O Benfica, finalista vencido da edição da Taça Challenge de 2010/11, junta-se ao ABC nos oitavos de
final da prova.
 
Mário Aleixo
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Benfica nos ´oitavos´ da Challenge Cup
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2e6c2dc

/

 
O Benfica derrotou este domingo os noruegueses do Fyllingen Bergen por 28-25 e está apurado para
os oitavos de final da Challenge Cup, prova europeia de andebol. Na primeira mão desta terceira
eliminatória, recorde-se, o Benfica havia alcançado um triunfo por apenas um golo (33-32).
 
 Esta foi uma partida de grande intensidade até ao último segundo, Ao intervalo, o Benfica vencia por
15-13, uma vantagem que a equipa liderada por Mariano Ortega conseguiu manter no segundo
tempo.
 
 23-11-2014
 
Redação
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Sporting ganha vantagem na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7787c2d5

/

 
O Sporting venceu os espanhóis do Granollers por 27-25, em Mafra, encontro da primeira "mão" da
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
 
 Pedro Portela, com sete golos marcadores, foi o melhor marcador da equipa do Sporting que tinha
saído para o intervalo com desvantagem de um golo (13-14).
 
 O encontro a segunda "mão" está agendado para o próximo domingo, às 19 horas, em Espanha.
 
 23-11-2014
 
Redação
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Alavarium falha ´oitavos´ da Taça EHF feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=566f5184

/

 
23.11.2014
 
 Campeão português volta a perder na Roménia.
O Alavarium, campeão português, voltou este domingo a perder com o Dunarea Braila, por 34-22, em
Braila, na Roménia, confirmando a eliminação na terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino.
Numa eliminatória com os dois jogos disputados na Roménia, por acordo dos clubes, o Alavarium
voltou hoje a não conseguir contrariar a superioridade do conjunto romeno e voltou a perder, embora
por números inferiores aos de sábado, quando foi goleado por 40-21.
Ao intervalo, a equipa de Aveiro já perdia por 21-10, de pouco valendo a excelente exibição de
Mariana Lopes, autora de metade dos golos do Alavarium, com 11 tentos apontados, mais três do que
a melhor marcadora das romenas, Nicoleta Safta.
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Benfica nos oitavos de final da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d515b83

/

 
23.11.2014
 
 Benfica classifica-se aos oitavos de final da Taça Challenge de andebol ao vencer os noruegueses do
FyllingenBergen.
O Benfica assegurou este domingo a passagem aos oitavos de final da Taça Challenge de andebol ao
vencer os noruegueses do FyllingenBergen, por 28-25, em jogo da segunda mão da terceira
eliminatória, disputado em Lisboa.
Depois de ambas as equipas terem acordado na realizada das duas mãos da eliminatória na capital
portuguesa, o Benfica, que no sábado tinha vencido por um golo (33-32), confirmou este domingo
esse triunfo, mas desta vez pela margem de três golos (28-25).
Dário Andrade, com oito golos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na formação
benfiquista, enquanto Eivind Tangen,
com 10, que seria excluído a oito minutos do fim do encontro, foi o melhor marcador do jogo.
A formação norueguesa colocou sempre muitos problemas ao Benfica, que esteve a perder por cinco
golos ainda na primeira parte, mas que com um parcial de três golos consecutivos conseguiu encurtar
para apenas dois ao intervalo (15-13).
O equilíbrio marcou praticamente toda a segunda parte do encontro, em que a formação "encarnada"
procurava não deixar os noruegueses decolar e assim anular a diferença curta de um golo (33-32),
registada no encontro da primeira mão no sábado.
O Benfica conseguiu empatar aos 18-18, passando para a frente pela primeira vez aos 21-20, após o
que se verificou uma série de igualdades consecutivas até aos 24-24, altura em que a formação
"encarnada", beneficiando de algumas exclusões, construiu uma vantagem confortável.
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§classificação

ANDEBOL 
| Rui Serapicos | 

Acerto no ataque, com 31 golos
e uma melhoria substancial na
prestação defensiva com apenas
22 golos sofridos resultaram em
vitória do ABC/UMinho na visi-
ta ao Belenenses. 

No Pavilhão Acácio Rosa, re-
cinto onde a tradição andebolís-
tica de outros anos jão não é o
que era, os bracarenses atingi-
ram o intervalo a vencer por
vantagem de dois golos, com um
parcial de 13-15.

No decorrer da etapa comple-
mentar, a equipa orientada por
Carlos Resende — onde alguns
jogadores saídos recentemente
de lesões começam só agora a
ganhar ritmo comeptitivo, acele-
rou com um parcial de 9-16 que
não deixa dúvidas quando ao
desnível exibicional.

O lateral Nuno Grilo, com seis
golos, foi o melhor concretiza-

dor do jogo, seguido neste capí-
tulo de perto pelos companhei-
ros de primeira linha, Tomás Al-
buquerque e Pedro Seabra, cada
um com quatro golos — tantos

como os  dos melhores marcado-
res do Belenenses, Rome Hebo,
Carlos Siqueira (ex-ABC) e
João Pinto.

Oo aspecto disciplinar, um as-

pecto que pode ter influência no
resultado, o ABC ‘ganhou’ pela
negativa, com sete exclusões
temporárias de dois minutos,
contra cinco que a arbitragem 

ABC vence em Belém e espera
pelo Benfica em terceiro
ABC/UMINHO VENCEU ONTEM, em Lisboa, o Belenenses em jogo a contar para a décima jornada do
campeonato nacional Andebol 1. Com este triunfo, bracarenses igualam com 25 pontos o Sporting,
segundo classificado, e superam o Benfica, que na quarta-feira recebe o Madeira Sad.

DR 

Nuno Grilo foi o melhor marcador

BELENENSES 22
Henrique Carlota e António Ribeiro (GR),
Jorge Pinto, Rome Hebo (4), Carlos
Siqueira (4), Filipe Pinho (1), Ruben
Pereira (4), Rui Silva, Luis Nunes (2), Tiago
Silva (1), Pedro Pinto, João Pinho, João
Pinto (4), André Alves, Felisberto Landim
e Edvaldo Ferreira.
Treinador: Pedro Violante

ABC/UMINHO 31
Humberto Gomes, Bruno Dias e Emanuel
Ribeiro (GR), Fábio Vidrago (3) , Hugo
Rocha, Pedro Seabra (4), Diogo
Branquinho (3), David Tavares (2), Ricardo
Pesqueira (1), Eduardo Salgado, João
Gonçalves, Carlos Martins (3), Nuno Grilo
(6), Nuno Rebelo (3), Tomás Albuquerque
(4) e João Pinto (2).
Treinador: Carlos Resende.
Ao Intervalo: 13-15

Totaliza 30 pontos
FC Porto acumula
10 vitórias 
em 10 jogos
O FC Porto conta por vitórias os dez
jogos disputados:
1.º, FC Porto, 10 jogos/30 pontos;
2.º, Sporting, (10/25); 3.º ABC
(10/25); 4.º, Benfica (9/23); 5.º,
Belenenses (10/18); 6.º, Sp. Horta
(9/18); 7.º, P. Manuel (10/18); 8.º,
Madeira (9/17); 9.º Maia ISMAI
(10/17); 10.º, Á. Santas (9/16);
11.º, G St.º Tirso (10/14) e 12.º, Xi-
co Andebol (10/11).

A 10.ª jornada do
campeonato nacional
Andebol 1 fica completa
na 4.ª feira com o jogo
Benfica-Madeira SAD.

Eis os resultados já
obtidos:
G. St.º Tirso, 28-Xico
Andebol, 25
Sp. Horta, 21- Á. Santas,26
Belenenses, 22-ABC, 31
Sporting, 23 - FC Porto, 24
P. Manuel, 28 -
Maia ISMAI, 24

+ resultados

Página 29



A30

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 6,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761071 23-11-2014

ANDEBOL 
| Redacção | 

Começa amanhã na Universida-
de do Minho a campanha “Ofe-
rece… e faz uma criança feliz!’’.
Esta campanha, que tem longa

tradição na universidade, conta
este ano com o jogador de ande-
bol, Fábio Vidrago. 

Levada a cabo pelos Serviços
de Acção Social da UM,  em
parceria com a Associação Aca-
démica e a Associação de Anti-

gos Estudantes da Universidade
do Minho, a campanha tem co-
mo objectivo levar a magia do
Natal a crianças carenciadas,
que de outra forma não terão a
alegria de receber um brinquedo
nesta quadra.  

Nesta acção, que decorre até 17
de Dezembro, alunos, funcioná-
rios docentes e não docentes, e
pessoas externas são chamados a
oferecer contributo nos comple-
xos desportivos universitários de
Gualtar e Azurém. 

Serviços de Acção Social da Universidade do MInho

Fábio em campanha “oferece... e faz uma criança feliz”

DR 

Fábio Vidrago  
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DESAIRE Alavarium LoveTi-
les, campeão português, sofreu
hoje uma pesada derrota na
Roménia, frente ao Dunarea
Braila, por 40-21, na primeira-
mão da terceira ronda da Taça
EHF Feminina, comprome-
tendo assim a possibilidade de
chegar aos oitavos de final da
competição.

Por acordo dos clubes, os
dois encontros desta fase dis-
putam-se em Braila, na Romé-
nia, e, a jogar como anfitrião, o
conjunto de Aveiro foi incapaz
de contrariar a equipa romena
e chegou ao intervalo a perder
por 20-13.

As bicampeãs portuguesas
desperdiçaram ainda quatro
dos seis livres de sete metros

que dispuseram, com Mónica
Soares (na foto) a ser a melhor
marcadora do Alavarium, com
quatro golos, os mesmos de
seis adversárias e menos três
do que Alina Ramona Czezi.

A equipa aveirense volta a jo-
gar hoje, às 11 locais (9 em Por-
tugal), no Danube Sports Hall,
em Braila, na segunda-mão da
competição, que volta a ser di-
rigido pela dupla de árbitras da
Macedónia, Marija Illieva e Sil-
vana Karbeska. |

Andebol
Taça EHF Feminina

Alavarium sofre pesada
derrota na Roménia

D.R.
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CANDIDATOO São Bernardo
segue em primeiro lugar na
Zona Sul do Campeonato Na-
cional de Juniores da 1.ª Divi-
são de Andebol. É o regresso
do clube aveirense aos bons
resultados e numa série que
tem equipas como o Benfica,
actual campeão nacional, o
Sporting e o Belenenses, só pa -
ra falar das equipas com mais
pergaminhos no panorama da
modalidade.

Habituados, neste escalão, a
jogar na Zona Norte, os avei-
renses, treinados pelo expe-
riente Litos, estão a surpreen-
der e seguem em primeiro lu-
gar com apenas um empate
consentido, tendo já ganho, por
exemplo, a Sporting e a Bele-

nenses, com os dois jogos a se-
rem realizados em São Ber-
nardo, com assistências con-
sideráveis.

Hoje, às 14 horas, o São Ber-
nardo vai a Lisboa defrontar o
Benfica, que segue em se-
gundo lugar, com uma derrota

frente ao Sporting. As dificul-
dades esperadas são muitas,
mas para o treinador nada co-
meça nem termina nesta par-
tida: “é um jogo importante,
sem dúvida, daqueles que não
é preciso fazer muito para con-
seguir ter os jogadores moti-

vados ao longo da semana.
Mas somos uma equipa que
temos os pés bem assentes no
chão e sabemos bem o que
queremos”.

E o que quer então o São
Bernardo? Litos não poupa
nas palavras: “Queremos ir à
fase final do campeonato.
Acredito, principalmente por-
que temos sido eficazes em
casa contra adversários direc-
tos, que vamos lá chegar. Na-
turalmente que passa também
por jogar contra o Benfica, mas
é apenas mais um jogo. Vamos
lá com o intuito de dar o má-
ximo, de ser competitivos e de
discutir o resultado. Mas qual-
quer que seja o resultado, es-
taremos sempre bem posicio-
nados para alcançar o grande
objectivo da época. Estar entre
os melhores”.AS

São Bernardo joga a liderança na Luz
Andebol
Nacional de Juniores

Juniores do São Bernardo defendem o primeiro lugar em Lisboa

D.R.
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Benfica nos "oitavos" da Taça Challenge de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3bcf5346

/

 
Encarnados venceram a segunda mão da terceira eliminatória, frente ao FyllingenBergen, por 28-25, e
juntaram-se ao ABC na fase seguinte.
O Benfica assegurou neste domingo a passagem aos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol ao
vencer os noruegueses do FyllingenBergen, por 28-25, em jogo da segunda mão da terceira
eliminatória, disputado em Lisboa.
Depois de ambas as equipas terem acordado na realizada das duas mãos da eliminatória na capital
portuguesa, o Benfica, que no sábado tinha vencido por um golo (33-32), confirmou hoje esse triunfo,
mas desta vez pela margem de três golos (28-25).
Dario Andrade, com oito golos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na formação
benfiquista, enquanto Eivind Tangen, com 10, que seria excluído a oito minutos do fim do encontro, foi
o melhor marcador do jogo.
A formação norueguesa colocou sempre muitos problemas ao Benfica, que esteve a perder por cinco
golos ainda na primeira parte, mas que com um parcial de três golos consecutivos conseguiu encurtar
para apenas dois ao intervalo (15-13).
O equilíbrio marcou praticamente toda a segunda parte do encontro, em que a formação "encarnada"
procurava não deixar os noruegueses decolar e assim anular a diferença curta de um golo (33-32),
registada no encontro da primeira mão no sábado.
O Benfica conseguiu empatar aos 18-18, passando para a frente pela primeira vez aos 21-20, após o
que se verificou uma série de igualdades consecutivas até aos 24-24, altura em que a formação
"encarnada", beneficiando de algumas exclusões, construiu uma vantagem confortável.
Dario Andrade, em duas ações decisivas concretizadas em golo, consolidou a vantagem do Benfica à
entrada para os últimos dois minutos de jogo, que terminaria com a vitória encarnada por 28-25.
O Benfica, finalista vencido da edição da Taça Challenge de 2010/11, junta-se ao ABC nos oitavos de
final da prova.
 
por Lusa
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Sporting vence Granollers na Taça EHF de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Diário de Notícias Online

Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=244625b1

/

 
Leões conseguem uma vantagem curta na terceira eliminatória, antes da visita a Espanha, marcada
para 30 de novembro.
O Sporting venceu neste domingo os espanhóis do Fraikin Granollers, por 27-25, em jogo da primeira
mão da terceira eliminatória da Taça EHF, realizado em Mafra.
A equipa lisboeta conseguiu virar o resultado a seu favor depois de ter chegado ao intervalo a perder
por 14-13, mas a vantagem de dois golos não é muito confortável para o encontro da segunda mão,
em Espanha, a 30 de novembro.
O extremo direito Pedro Portela foi um dos principais responsáveis pelo triunfo do Sporting no pavilhão
municipal de Mafra, assumindo-se como o melhor marcador dos "leões", com sete golos, bem
secundado pelo cubano Frankis Carol, autor de cinco.
 
por João Ruela, com Lusa
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ABC/UMinho venceu em Belém 
e ascendeu ao terceiro lugar

ARQUIVO DM

ANDEBOL: I DIVISÃO NACIONAL

ABC passou no teste de Belém

Fábio Vidrago (ABC)
é o rosto da campanha

O andebolista do ABC/
UMinho Fábio Vidrago é 
o patrono da campanha 
“Oferece... faz uma crian-
ça feliz”, levada a cabo pe-
los Serviços de Ação Social 
da UM (SASUM) em coo-
peração com a Associação 
Académica da Universida-
de do Minho (AAUM) e a 

Associação de Antigos Es-
tudantes da Universidade 
do Minho (AAEUM) e que 
começa amanhã.

A campanha tem como 
objetivo levar a magia do 
Natal a crianças carencia-
das, que de outra forma 
não terão a alegria de re-
ceber um brinquedo nesta 

O ABC/UMinho venceu 
ontem o Belenenses, por 
31-22, no pavilhão Acácio 
Rosa, em Belém, e ascen-
deu de forma provisória 
ao terceiro lugar do cam-
peonato nacional da I Di-
visão.

Os academistas tira-
ram partido do facto de 
o Benfica não ter joga-
do este fim de semana 
devido a compromissos 
europeus, e ultrapassa-
ram os lisboetas no ter-
ceiro posto.

No fundo da tabela, o 
Xico Andebol continua 
sem conseguir vencer um 
jogo.

Ontem, perdeu na des-
locação a Santo Tirso, por 
28-25, e é a única equipa 
da competição que ainda 

não venceu, tendo ape-
nas registado um empate 
e nove derrotas.

Já o Águas Santas su-
biu ao quinto lugar, após 
ter vencido nos Açores 
o Sporting da Horta, por 
26-21.

tário na época 2013/14; 
MVP e melhor marcador 
nos EUSA Games 2014, em 
Roterdão), que dará o seu 
apoio esperando com isso 
que a iniciativa tenha ainda 
mais força. O atleta estará 
ainda presente na entrega 
dos brinquedos às institui-
ções, no próximo dia 19 de 
dezembro, que são: o Cen-
tro Comunitário de Solida-
riedade e Integração Social 
“Fraterna”, Guimarães; As-
sociação Teatro e Constru-
ção, Famalicão; CAT Rebe-
lo Duarte de Vieira do Mi-
nho da Misericórdia de Viei-
ra do Minho; Instituto Juve-
nil Maria Imaculada, Braga; 
CCS Santo Adrião, Braga; 
e Cruz Vermelha Portugue-
sa, Braga. 

ARQUIVO DM

Andebolista Fábio Vidrago associou-se à campanha

quadra tão especial.
Durante esta ação de so-

lidariedade, que decorrerá 
de amanhã a 17 de dezem-
bro, alunos, funcionários 
docentes e não docentes, 
e ainda pessoas externas 
são chamados a participar 
e a oferecer o seu contri-
buto nos Complexos Des-
portivos Universitários de 
Gualtar e Azurém.

Este ano, a Campanha 
terá como patrono, Fábio 
Vidrago (atleta internacio-
nal de Andebol, jogador da 
seleção nacional absolu-
ta, atualmente a represen-
tar a cores do Liberty se-
guros ABC/UMinho. Estu-
dante de Direito na UMi-
nho, campeão nacional, eu-
ropeu e mundial universi-

 “OFERECE... FAZ UMA CRIANÇA FELIZ”
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• ABC venceu em Belém
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ANDEBOL: II DIVISÃO

Arsenal da Devesa 
venceu em Fafe

O Arsenal da Devesa Andebol foi ontem vencer 
por 23-21 ao pavilhão do Andebol Clube de Fafe e 
ascendeu segunda posição no campeonato nacional 
da II Divisão (Zona Norte).

Hoje, o Arsenal da Devesa volta à competição, ao 
receber no Pavilhão Flávio Sá Leite, pelas 17h00, o 
Ílhavo, a contar para a Taça de Portugal.

Por seu turno, o Fermentões venceu o Boavista, 
por 28-27.
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"Vamos mostrar a garra do leão" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1142adf

/

 
Presidente do Sporting pediu união do "12º jogador". Em causa está a sobrevivência do futebol na
Europa, mas não só.
 
 Bruno de Carvalho lançou este domingo um apelo à mobilização da massa adepta leonina, com as
baterias apontadas ao encontro de amanhã frente ao Maribor, que se adivinha decisivo para as
aspirações dos verdes e brancos na Liga dos Campeões, sem esquecer a jornada em termos de
modalidades.
 
 Em mensagem publicada no seu perfil oficial de Facebook, o presidente do Sporting declarou: "Hoje
todos os sportinguistas devem encher os pavilhões de Mafra e de Odivelas! Terça-feira, todos os
caminhos devem levar à Academia e Alvalade para os jogos com o Maribor! As nossas equipas de
andebol, de futsal e de futebol precisam e merecem a força do nosso 12.º jogador! Vamos mostrar a
garra do Leão dentro e fora das quatro linhas e atingir os nossos objectivos que são o honrar a nossa
camisola e alcançar a vitória! Apenas juntos será possível."
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Alavarium volta a perder - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=32641772

/

 
Numa eliminatória com os dois jogos disputados na Roménia, por acordo dos clubes, o Alavarium
voltou hoje a não conseguir contrariar a superioridade romena
 
 O Alavarium, campeão português, voltou hoje a perder com o Dunarea Braila, por 34-22, em Braila,
na Roménia, confirmando a eliminação na terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino.
 
 Numa eliminatória com os dois jogos disputados na Roménia, por acordo dos clubes, o Alavarium
voltou hoje a não conseguir contrariar a superioridade do conjunto romeno e voltou a perder, embora
por números inferiores aos de sábado, quando foi goleado por 40-21.
 
 Ao intervalo, a equipa de Aveiro já perdia por 21-10, de pouco valendo a excelente exibição de
Mariana Lopes, autora de metade dos golos do Alavarium, com 11 tentos apontados, mais três do que
a melhor marcadora das romenas, Nicoleta Safta.
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Benfica segue em frente na Taça Challenge - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=edb0a02d

/

 
O Benfica assegurou a passagem aos oitavos de final da Taça Challenge de andebol ao vencer os
noruegueses do FyllingenBergen, por 28-25, em jogo da segunda mão da terceira eliminatória.
 
 Depois de ambas as equipas terem acordado na realização das duas mãos da eliminatória na capital
portuguesa, o Benfica, que no sábado tinha vencido por um golo (33-32), confirmou este domingo
esse triunfo, mas desta vez pela margem de três golos (28-25).
 
 Dario Andrade, com oito golos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na formação
benfiquista, enquanto Eivind Tangen, com 10, que seria excluído a oito minutos do fim do encontro, foi
o melhor marcador do jogo.
 
 A formação norueguesa colocou sempre muitos problemas ao Benfica, que esteve a perder por cinco
golos ainda na primeira parte, mas que com um parcial de três golos consecutivos conseguiu encurtar
para apenas dois ao intervalo (15-13).
 
 O equilíbrio marcou praticamente toda a segunda parte do encontro, em que a formação "encarnada"
procurava não deixar os noruegueses decolar e assim anular a diferença curta de um golo (33-32),
registada no encontro da primeira mão no sábado.
 
 O Benfica conseguiu empatar aos 18-18, passando para a frente pela primeira vez aos 21-20, após o
que se verificou uma série de igualdades consecutivas até aos 24-24, altura em que a formação
"encarnada", beneficiando de algumas exclusões, construiu uma vantagem confortável.
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Taça EHF: Sporting derrotou Granollers - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=902c1772

/

 
Sporting venceu os espanhóis do Granollers, por 27-25, na primeira mão dos oitavos de final da Taça
EHF, em jogo disputado em Mafra.
 
 O Sporting derrotou, na tarde deste domingo, em Mafra, a equipa espanhola do Granollers, por 27-
25, na primeira mão dos oitavos de final da Taça EHF, fase que decide a entrada na fase de grupos.
 
 Pedro Portela, com 7 golos, e o guarda-redes Ricardo Correia foram as principais figuras da equipa de
Alvalade, que parte parte a segunda mão, a disputar no próximo domingo, em Granollers (Barcelona),
com uma vantagem de dois golos.
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BENFICA VENCE
FYLLINGENBERGEN
O Benfica venceu ontem a equipa
norueguesa do FyllingenBergen,
por 33-32, com o triunfo a ser ga-
rantido com um golo nos últimos
segundos por Cláudio Pedroso, em
jogo da 1.ª mão da 3.ª eliminatória
da Taça Challenge de andebol. O
jogo da 2.ª mão decorrerá hoje
igualmente no pavilhão “encar-
nado”, onde a formação orientada
por Mariano Ortega defenderá, na
situação de visitante, a vantagem
de um golo.
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Modalidades - Andebol - Andebol: Benfica nos oitavos de final da Taça Challenge |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b972f2fd

/

 
O Benfica venceu, este domingo, os noruegueses do Fyllingen Berger por 28-25 e apurou-se para os
oitavos de final da Taça Challenge de andebol. Os encarnados já tinham ganho ontem por 33-32 no
primeiro encontro realizado em Lisboa. Os dois foram disputados na Luz por acordo dos dois clubes.
Trata-se de um excelente fim de semana para Portugal na modalidade, uma vez que Sporting e FC
Porto também venceram a primeira mão das respetivas eliminatórias.
 
 há 17 minutos
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Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting vence espanhóis do Granollers |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4f3b8a62

/

 
O Sporting venceu este domingo o Fraikin Granollers, atual segundo classificado da liga espanhola
atrás do Barcelona, por 27-25, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF de
andebol masculino, realizado em Mafra. Os leões conseguiram virar o resultado depois de terem
chegado ao intervalo a perder por 14-13, mas a vantagem de dois golos não é muito confortável para
o encontro da segunda mão, em Espanha, a 30 de novembro.
 
 há 12 minutos
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Benfica segue para os oitavos-de-final da Taça Challenge - PÚBLICO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca9cd4a2

/

 
23/11/2014 - 23:01
 
 Benfica segue para os oitavos-de-final da Taça Challenge
 Por Lusa
 23/11/2014 - 23:01
 
Andebol: "encarnados" voltaram a vencer o FyllingenBergen, da Noruega.
 
O Benfica assegurou neste domingo a passagem aos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol,
ao vencer os noruegueses do FyllingenBergen, por 28-25, em jogo da segunda mão da terceira
eliminatória, disputado em Lisboa.
 Depois de ambas as equipas terem acordado realizar das duas mãos da eliminatória na capital
portuguesa, o Benfica, que no sábado tinha vencido por um golo (33-32), confirmou esse triunfo, mas
desta vez pela margem de três golos (28-25).
Dario Andrade, com oito golos, foi o jogador em destaque no capítulo da concretização na formação
benfiquista, enquanto Eivind Tangen, com dez, que seria excluído a oito minutos do fim do encontro,
foi o melhor marcador do jogo.
A formação norueguesa colocou sempre muitos problemas ao Benfica, que esteve a perder por cinco
golos ainda na primeira parte, mas que com um parcial de três golos consecutivos conseguiu encurtar
para apenas dois ao intervalo (13-15).
O equilíbrio marcou praticamente toda a segunda parte do encontro, em que a formação "encarnada"
procurava não deixar os noruegueses descolar e assim anular a diferença curta de um golo (33-32),
registada no encontro da primeira mão no sábado.
O Benfica conseguiu empatar aos 18-18, passando para a frente pela primeira vez aos 21-20, após o
que se verificou uma série de igualdades consecutivas até aos 24-24, altura em que a formação
"encarnada", beneficiando de algumas exclusões, construiu uma vantagem confortável.
Dario Andrade, em duas acções decisivas concretizadas em golo, consolidou a vantagem do Benfica à
entrada para os últimos dois minutos de jogo, que terminaria com a vitória encarnada por 28-25.
O Benfica, finalista vencido da edição da Taça Challenge de 2010-11, junta-se ao ABC nos oitavos-de-
final da prova.
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Sporting vence Granollers na Taça EHF de andebol - PÚBLICO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be0b477c

/

 
23/11/2014 - 18:41
 
 Sporting vence Granollers na Taça EHF de andebol
 Por Lusa
 23/11/2014 - 18:41
 
"Leões" vão jogar a segunda mão em Espanha com dois golos de vantagem.
 
O Sporting venceu os espanhóis do Fraikin Granollers, por 27-25, em jogo da primeira mão da terceira
eliminatória da Taça EHF, realizado em Mafra.
 A equipa lisboeta conseguiu virar o resultado a seu favor depois de ter chegado ao intervalo a perder
por 13-14, mas a vantagem de dois golos não é muito confortável para o encontro da segunda mão,
em Espanha, a 30 de Novembro.
O extremo-direito Pedro Portela foi um dos principais responsáveis pelo triunfo do Sporting no
Pavilhão Municipal de Mafra, assumindo-se como o melhor marcador dos "leões", com sete golos, bem
secundado pelo cubano Frankis Carol, autor de cinco.
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Alavarium perde de novo na Roménia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c867719

/

 
falha "oitavos" da Taça EHF feminina
O Alavarium, campeão português, voltou este domingo a perder com o Dunarea Braila, por 34-22, em
Braila, na Roménia, confirmando a eliminação na terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino.
Numa eliminatória com os dois jogos disputados na Roménia, por acordo dos clubes, o Alavarium
voltou hoje a não conseguir contrariar a superioridade do conjunto romeno e voltou a perder, embora
por números inferiores aos de sábado, quando foi goleado por 40-21.
Ao intervalo, a equipa de Aveiro já perdia por 21-10, de pouco valendo a excelente exibição de
Mariana Lopes, autora de metade dos golos do Alavarium, com 11 tentos apontados, mais três do que
a melhor marcadora das romenas, Nicoleta Safta.
 
 
 , 23 novembro de 201411:05
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Bruno de Carvalho: «Estamos habituados a estes momentos»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e14e4b5d

/

 
FELIZ COM APURAMENTO PARA A FINAL FOUR
Eufórico com o, o presidente leonino Bruno de Carvalho deixou elogios a toda a equipa do Sporting e
admitiu que este domingo foi um dia magnífico para todo o clube.
"A equipa merecia isto. Tiveram de sofrer, tiveram de querer muito... Agora temos já de pensar na
final. A equipa merece há muito tempo conseguir esta final 4 e claro vencê-la! Eles merecem",
começou por destacar, à Sporting TV.
"Quero deixar uma palavra aos adeptos, pelo fantástico ambiente que criaram. Assim, era difícil não
ganhar! Mas felizmente estamos habituados a estes momentos, é sempre bom. Sinto uma alegria
grande. O Sporting merece e os sportinguistas que aqui vieram mostraram uma prova de carinho,
amor e de vontade pelo clube", elogiou.
"Dia magnífico para o clube. Depois de o andebol também ter ganho a uma grande equipa por dois
golos [n.d.r.:], não podíamos esperar mais", finalizou.
 
 
 , 23 novembro de 201418:59
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Taça Challenge: Benfica elimina FyllingenBergen
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=24931949

/

 
NORUEGUESES BATIDOS NA LUZ POR 28-25
Um dia depois do, o Benfica voltou a derrotar os noruegueses do FyllingenBergen, agora por 28-25,
em partida da segunda mão da 3.ª eliminatória da Taça Challenge.
Depois de uma primeira parte equilibrada, as águias chegaram ao intervalo a vencer por 15-13,
vantagem que depois iriam gerir e também aumentar na etapa complementar.
A formação da Luz segue agora para os oitavos-de-final da competição, onde já está o ABC, que
chegou a essa fase diretamente, por estar isento.
 
 
 , 23 novembro de 201420:41
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Taça EHF: Sporting derrota Granollers
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69e4027f

/

 
LEÕES BATEM ESPANHÓIS POR 27-25
O Sporting derrotou este domingo, em Mafra, os espanhóis do Granollers, por 27-25, em partida da
1.ª mão da 3.ª eliminatória da Taça EHF.
 
 
 , 23 novembro de 201417:24
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ABC vence Belenenses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4dec6299

/

 
23-11-2014 00:41
 
 Sporting e FC Porto já tinham jogado. Benfica entra em campo este domingo.
 
 O ABC de Braga veio a Belém derrotar o Belenenses e subiu ao segundo lugar da classificação. O FC
Porto é líder com cinco pontos de avanço.
 
 Resultados da 10ª Jornada
 
 Sporting 23-24 Porto, realizado no dia 19-11
 
 Santo Tirso 28-25 Xico Andebol
 
 Sporting Horta 21-26 Àguas Santas
 
 Belenenses 22-31 ABC
 
 Passos Manuel 28-24 Maia
 
 Benfica - Madeira SAD, 4ª feira, dia 26-11, às 18h30
 
 Classificação
 
 1- FC Porto 30 pontos
 
 2- Sporting 25
 
 3- ABC 25
 
 4- Benfica 23 (-1 jogo)
 
 5- Águas Santas 19
 
 6- Sporting Horta 19
 
 7- Belenenses 18
 
 8- Passos Manuel 18
 
 9- Madeira SAD 17 (-1 jogo)
 
 10- Maia 17
 
 11- Santo Tirso 14
 
 12- Xico Andebol 10
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 Melhores Marcadores
 
 1- Pedro Cruz (Águas Santas) 96 golos
 
 2- Belone Moreira (Passos Manuel) 69
 
 3- Pedro Portela (Sporting) 65
 
 4- Pedro Sequeira (Passos Manuel) 64
 
 5- João Pinto (ABC) 63
 
 6- Pedro Solha (Sporting) 62
 
 7- Frankis Marzo (Sporting) 61
 
 Próxima Jornada (11ª) Dia 29-11
 
 Águas Santas - Santo Tirso
 
 Maia - Belenenses
 
 ABC - Sporting Horta
 
 Madeira SAD - Passos Manuel
 
 Xico Andebol - Sporting, 4ª feira dia 03-12 às 20h
 
 FC Porto - Benfica, 4ª feira dia 03-12 às 21h
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Sporting vence Granollers na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56815270

/

 
23 Nov, 2014, 18:50
 
 O Sporting venceu este domingo os espanhóis do Fraikin Granollers por 27-25, em jogo da primeira
mão da terceira eliminatória da Taça EHF, realizado em Mafra.
 
 A equipa lisboeta conseguiu virar o resultado a seu favor depois de ter chegado ao intervalo a perder
por 14-13, mas a vantagem de dois golos não é muito confortável para o encontro da segunda mão,
em Espanha, a 30 de novembro.
 
 O extremo direito Pedro Portela foi um dos principais responsáveis pelo triunfo do Sporting no
pavilhão municipal de Mafra, assumindo-se como o melhor marcador dos "leões", com sete golos, bem
secundado pelo cubano Frankis Carol, autor de cinco.
 
Carlos Barros
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"Vamos mostrar a nossa garra"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4e86849f

/

 
Presidente do Sporting
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Bruno de Carvalho fez um apelo aos adeptos para apoiarem as equipas do Sporting, que tem jogos
decisivos estes dias: futsal, andebol e futebol. A equipa de futebol defronta o Maribor esta terça-feira,
em jogo da 5.ª jornada da Liga dos Campeões.
 
 O presidente do Sporting utilizou a sua página na rede social facebook para pedir apoio aos adeptos.
 
 "Hoje todos os sportinguistas devem encher os pavilhões de Mafra e de Odivelas! Terça-feira, todos
os caminhos devem levar à Academia e Alvalade para os jogos com o Maribor! As nossas equipas de
andebol, de futsal e de futebol precisam e merecem a força do nosso 12.º jogador! Vamos mostrar a
garra do Leão dentro e fora das quatro linhas e atingir os nossos objetivos que são o honrar a nossa
camisola e alcançar a vitória! Apenas juntos será possível."
 
 Em caso de vitória sobre o Maribor, o Sporting garante já o apuramento para a Liga Europa mas
poderá ainda qualificar-se para os oitavos-de-final da Champions na derradeira jornada.
 
 23-11-2014 17:38A equipa de futebol defronta o Maribor esta terça-feira, em jogo da 5.ª jornada da
Liga dos Campeões.
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ABC vence Belenenses no Restelo na 10ª jornada
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/

 
Equipa de Carlos Resende foi a Lisboa vencer o Belenenses para a 10ª jornada do Andebol 1
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Belenenses teve uma boa entrada no jogo em casa, frente ao ABC (4-1), mas logo aos sete
minutos a equipa bracarense empatou (4-4). Depois de uns minutos de jogo equilibrado, o Delta
Belenenses voltou a adiantar-se e Carlos Resende, a perder 10-9 aos 17 minutos, pediu um "time-
out", ao qual se seguiram um jogo rápido, com contra-ataques de lado a lado e com os guarda-redes
das duas equipas em bom plano. O Delta Belenenses marcou e levou a vantagem para três golos (12-
9); numa boa reacção, a equipa de Braga deu a volta ao resultado e colocou o Liberty Seguros
ABC/UMinho em vantagem pela primeira vez, 12-13, que durou até ao fim da primeira parte e o Delta
Belenenses saiu para intervalo a perder por 13-15. Superioridade numérica do Liberty Seguros
ABC/UMinho logo no primeiro minuto da segunda parte e a equipa bracarense voltou a marcar,
assinalando uma diferença de quatro golos (13-17) aos 4 minutos, altura em que o Delta Belenenses
desperdiçou um sete-metros. O Liberty Seguros ABC/UMinho assumiu o controlo do jogo até ao final e
o Delta Belenenses já não teve capacidade nem velocidade para reduzir a diferença e pôr em risco a
vitória da equipa de Carlos Resende que, até ao final, foi dilatando naturalmente a vantagem, até ao
resultado final, 22-31, num jogo em que Humberto Gomes fez uma excelente partida e o Liberty
Seguros ABC/UMinho tirou bom proveito do jogo rápido e do contra-ataque.
 
 No Municipal de Santo Tirso, o Xico Andebol abriu o marcador e seguiu na frente até meio da primeira
parte, altura em que o Stº Tirso deu a volta ao resultado (6-5 aos 13 minutos). Um minuto depois,
time-out para o Xico Andebol e o jogo seguiu muito equilibrado, com sucessivos empates. Aos 24
minutos, o Stº Tirso adiantou-se e segurou a vantagem até ao intervalo, saindo para o descanso a
ganhar por 14-11. A equipa da casa voltou a entrar melhor e bastaram dois golos e dois minutos de
jogo para o Xico Andebol pedir um "time-out"; no entanto, o Stº Tirso seguiu na frente e chegou a ter
uma vantagem de seis golos sobre o Xico Andebol. A equipa vimaranense nunca deixou de lutar pela
vitória e conseguiu recuperar, reduzindo para a diferença mínima, 26-25, já nos cinco minutos finais.
A três minutos do apito final, novo "time-out", para a equipa da casa que, até ao fim do jogo, marcou
dois golos e já não sofreu nenhum, garantindo assim a vitória por 28-25.
 
 O Ismai perdeu na deslocação a Lisboa, no jogo frente ao Passos Manuel. A equipa da casa entrou a
ganhar no jogo, que acabou por ser, como se esperava muito equilibrado. Sempre com diferenças
muito curtas, a equipa da casa esteve na frente do marcador até aos cinco minutos finais da primeira
parte, altura em que o Ismai empatou as contas (10-10); no entanto, foi o Passos Manuel que, mais
eficaz, saiu para o descanso a ganhar por 15-13. O Ismai entrou bem no segundo tempo, voltou a
empatar (16-16), mas a formação liderada por João Comédias voltou a sair na frente e já não voltou a
perder o controlo do marcador até ao apito final, tendo ganho por 28-24.
 
 No último jogo do dia, o Águas Santas-Milaneza venceu na sempre difícil deslocação aos Açores. O
jogo começou muito equilibrado e só depois dos vinte minutos de jogo é que a equipa da casa
conseguiu sair na frente no marcador, o que fez com que o Sp. Horta fosse para o intervalo a ganhar
por 11-9. A vantagem da equipa da casa só resistiu dez minutos e, ao minuto 40, o Águas Santas-
Milaneza repôs a igualdade (15-15) com um golo de José Barbosa. No minuto seguinte, os
comandados de Paulo Faria passaram para a frente do marcador para não mais saírem até ao fim do
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jogo. O jogo seguiu muito disputado e o Sp. Horta ainda conseguiu aproximar-se e reduzir para a
diferença mínima (20-21), mas a quatro minutos do fim o Águas Santas-Milaneza ganhava por 21-24.
Filipe Duque ainda pediu um "time-out", na última tentativa de dar a volta ao resultado, mas nos três
minutos finais o Sp. Horta ainda sofreu dois golos e já não voltaria a somar mais nenhum. 21-26 foi o
resultado final, na Horta.
 
 Recorde-se que o jogo entre SL Benfica e Madeira Sad foi adiado para o próximo dia 26 de Novembro
(18h30), encontro que vai encerrar a 10ª jornada.
 
 23-11-2014 09:34O Santo Tirso e o Passos Manuel venceram, em casa, o Xico Andebol e o Maia-
Ismai, respectivamente, enquanto o Águas Santas-Milaneza foi vencer nos Açores.
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Andebol: Alavarium falha oitavos de final com nova derrota na Roménia
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/

 
Campeãs portuguesas perderam novamente na Roménia
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Alavarium, campeão português, voltou hoje a perder com o Dunarea Braila, por 34-22, em Braila,
na Roménia, confirmando a eliminação na terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino.
 
 Numa eliminatória com os dois jogos disputados na Roménia, por acordo dos clubes, o Alavarium
voltou hoje a não conseguir contrariar a superioridade do conjunto romeno e voltou a perder, embora
por números inferiores aos de sábado, quando foi goleado por 40-21.
 
 Ao intervalo, a equipa de Aveiro já perdia por 21-10, de pouco valendo a excelente exibição de
Mariana Lopes, autora de metade dos golos do Alavarium, com 11 tentos apontados, mais três do que
a melhor marcadora das romenas, Nicoleta Safta.
 
 23-11-2014 10:57Alavarium perde de novo na Roménia e falha "oitavos" da Taça EHF feminina
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Benfica nos oitavos-de-final da Taça Challenge
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Andebol Benfica
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica voltou a derrotar os noruegueses do Fyllingen Bergen, agora por 28-25, e apurou-se para
os oitavos-de-final da Taça Challenge em andebol.
 
 Ao intervalo, o Benfica vencia por 15-13.
 
 No sábado, na primeira-mão (os dois jogos da eliminatória foram disputados no pavilhão da Luz), os
"encarnados" já tinham ganho por 33-32.
 
 23-11-2014 20:58No sábado, na primeira-mão (os dois jogos da eliminatória foram disputados no
pavilhão da Luz), os "encarnados" já tinham ganho por 33-32.
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Sporting vence Granollers na Taça EHF
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/

 
O jogador do Sporting, Pedro Solha, festeja após a marcação de um golo.
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting venceu hoje os espanhóis do Fraikin Granollers por 27-25, em jogo da primeira mão da
terceira eliminatória da Taça EHF, realizado em Mafra.
 
 A equipa lisboeta conseguiu virar o resultado a seu favor depois de ter chegado ao intervalo a perder
por 14-13, mas a vantagem de dois golos não é muito confortável para o encontro da segunda mão,
em Espanha, a 30 de novembro.
 
 O extremo direito Pedro Portela foi um dos principais responsáveis pelo triunfo do Sporting no
pavilhão municipal de Mafra, assumindo-se como o melhor marcador dos "leões", com sete golos, bem
secundado pelo cubano Frankis Carol, autor de cinco.
 
 23-11-2014 18:44A equipa lisboeta conseguiu virar o resultado a seu favor depois de ter chegado ao
intervalo a perder por 14-13.
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ABC vence Belenenses (31-22) e sobe ao terceiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014
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/

 
O ABC venceu fora o Belenenses por 31-22 e subiu provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato
nacional de andebol, ultrapassando o Benfica que joga domingo com o Madeira SAD.
 
 O Benfica fecha, domingo, a jornada recebendo o Madeira SAD e com a possibilidade de subir ao
segundo lugar.
 
 Resultados da 10.ª jornada:
 
 Quarta-feira, 19 novembro:
 
 Sporting - FC Porto, 23-24
 
 Sábado, 22 novembro:
 
 Santo Tirso - Xico Andebol, 28-25
 
 Belenenses - ABC/UMinho, 22-31
 
 Passos Manuel - Maia-ISMAI, 28-24
 
 Sporting da Horta - Águas Santas, 21-26
 
 Quarta-feira, 26 novembro:
 
 Benfica - Madeira SAD, 18.30 horas
 
 Classificação:
 
 1. FC Porto 30 pontos/ 10 jogos
 
 2. Sporting 25/ 10
 
 3. ABC 25/ 10
 
 4. Benfica 23/ 9
 
 5. Águas Santas 19/ 10
 
 6. Sp. Horta 19/ 10
 
 7. Belenenses 18/ 10
 
 8. Passos Manuel 18/ 10
 
 9. Madeira SAD 17/ 9
 
 10. ISMAI 17/ 10
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 11. Santo Tirso 14/ 10
 
 12. Xico Andebol 11/ 10
 
 22-11-2014
 
Redação
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Benfica com vantagem curta na Challenge Cup
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/

 
O Benfica venceu os noruegueses do Fyllingen Bergen por 33-32, encontro da primeira "mão" da 3.ª
eliminatória da Challenge Cup de andebol disputado este sábado no Pavilhão da Luz.
 
 Ao intervalo, o Benfica perdia por 14-19 mas reduzir a desvantagem no decorrer do segundo e
resolver a partida nos últimos segundos graças a um golo de Cláudio Pedroso.
 
 A formação lisboeta parte assim com vantagem mínima para o encontro da segunda "mão", agendado
para as 18 horas de domingo, de novo no Pavilhão da Luz.
 
 22-11-2014
 
Redação
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FC Porto com vantagem de cinco golos na Taça EHF
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/

 
O FC Porto venceu os espanhóis do Ademar León por 29-24 na primeira "mão" da 3.ª eliminatória da
Taça EHF de andebol.
 
 A equipa orientada por Ljubomir Obradovic saiu para o intervalo em desvantagem (15-16) mas reagiu
na segunda parte com Gilberto Duarte (10 golos) a destacar-se como melhor marcador dos dragões.
 
 O jogo da segunda "mão", que decide o apuramento para a fase de grupos, realiza-se no próximo
sábado, às 17 horas, no Palácio Municipal de Deportes de León, em Espanha.
 
 22-11-2014
 
Redação
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Alavarium goleado na Taça EHF feminina
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22.11.2014
 
 As campeãs portuguesas desperdiçaram quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram.
O Alavarium, campeão português, sofreu este sábado uma pesada derrota na Roménia, frente ao
Dunarea Braila, por 40-21, na primeira mão da terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino,
comprometendo a possibilidade de chegar aos oitavos de final.
Por acordo dos clubes, os dois encontros desta fase disputam-se em Braila, na Roménia, e, a jogar
como anfitrião, o conjunto de Aveiro foi incapaz de contrariar a equipa romena e chegou ao intervalo a
perder por 20-13.
As campeãs portuguesas desperdiçaram ainda quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram,
com Mónica Soares a ser a melhor marcadora do Alavarium, com quatro golos, os mesmos de seis
adversárias e menos três do que Alina Ramona Czezi.
No domingo, às 11h00 locais (9h00 em Lisboa), as duas equipas voltam a encontrar-se no Danube
Sports Hall, em Braila.
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FC Porto vence Ademar León
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/

 
22.11.2014
 
 Fica perto da fase de grupos da Taça EHF de andebol.
O FC Porto venceu este sábado na receção ao Ademar León, por 29-24, e parte para a segunda mão
da 3.ª eliminatória da Taça EHF de andebol, a realizar na próxima semana em Espanha, com uma
vantagem de cinco golos.
Gilberto Duarte, com 10 golos, e o dinamarquês Mick Schubert, com sete, e com uma atuação letal na
marcação dos livres de sete metros, foram decisivos na construção da vantagem dos 'dragões', que ao
intervalo perdiam por um golo (15-16).
Na segunda parte do encontro, o treinador Ljubomir Obradovic recorreu ao jovem central Miguel
Martins para tornar o jogo mais criativo e, apesar de em desvantagem numérica, os portistas
passaram para a frente do marcador.
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Andebol
ABC/UM visita Belenenses na capital, 
Xico desloca-se ao Ginásio de Santo Tirso 
Realizam-se este sábado quatro jogos da 10.ª jornada da fase regular do
Campeonato Nacional Andebol 1. Destaque para os clubes minhotos que
jogam ambos fora de portas. o ABC/UMinho visita o Belenenses, em par-
tida marcada para as 18 horas, no pavilhão Acácio Rosa. Já os vimaranen-
ses do Xico viajam até Santo Tirso, jogo às 17 horas.
Nos Açores, o Sp. Horta recebe o Águas Santas (18 horas) e em Aveiro o
Passos Manuel defronta o Ismai (18.30 horas). Benfica-Madeira SAD foi
adiado para a quarta-feira. Já antecipado, o FC Porto visitou e venceu o
Sporting, por 24-23, e consolidou a liderança só com vitórias.
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Alavarium tem difícil tarefa
europeia na Roménia
Feminino A equipa aveirense, por motivos financeiros, faz os dois jogos em casa
da Dunarea Braila, mas acredita que pode surpreender na competição

Encontros
disputam-se
às 9 horas
O Alavarium LoveTiles
joga este fim-de-semana
a passagem aos oitavos
de final da Taça EHF Fe-
minina no “The Danube
Sports Hall”, na Romé-
nia, estando ambos os
jogos marcados para as
11 horas locais, menos
duas em Portugal. As
duas partidas vão ser di-
rigidas pela dupla de ár-
bitras da Macedónia,
Marija Illieva e Silvana
Karbeska, enquanto o
delegado é Nicolae Vizi-
tiu, da Moldávia. |

sabe bem a difícil tarefa difícil
que espera à sua equipa, mas
também acredita que pode
surpreender: “eles têm uma
equipa com jogadoras expe-
rientes, com anos de Liga dos
Campeões. Mas nós vamos em
busca das nossas hipóteses e,
apesar de sermos fisicamente
mais frágeis, temos argumen-
tos. E mesmo as mais novas e
as que chegaram este ano têm
presenças em competições pe-
las selecções portuguesas. Es-
tou, por isso, muito confiante
numa prestação positiva”. |

Alexandre Silva

O sorteio da terceira eliminató-
ria da Taça EHF Feminina, por
si só já não foi fácil para o Ala-
varium LoveTiles, com a “sorte”
a ditar como adversário o HC
Dunarea Braila, da Roménia,
país onde se disputa um dos
campeonatos actualmente mais
competitivos da Europa. Depois,
para dificultar ainda mais a ta-
refa das aveirenses, as normais
dificuldades financeiras do des-
porto amador em Portugal ob-
rigou os responsáveis do clube
a ter que realizar os dois jogos
da terceira eliminatória da com-
petição em casa da equipa ro-
mena, para conseguir minimi-
zar as despesas organizativas.

Mas ainda assim, Carlos Nei -
va, treinador da equipa femini -
na sénior do Alavarium, actual
bi-campeã nacional, não “atira
a toalha ao chão”. Nem parte
para o duplo confronto com o
Dunarea Braila com espírito
derrotado: “sabemos que, ape-
sar de todas as condicionantes,
temos as nossas hipóteses. Sa-

bemos que em dez jogos se ca-
lhar só ganhamos dois, mas po-
dem ser muito bem estes. É so-
bre essa expectativa que vamos
entrar em campo”.

Adversário de grande valor
O Dunarea Braila ocupa o

quinto lugar no campeonato
romeno. Algo que o treinador
aveirense valoriza, até porque,
segundo assume, só demonstra
a qualidade da equipa contrá-
ria: “com o desinvestimento em
Espanha e em outros campeo-
natos europeus, devido à crise,

a prova na Roménia tem evo-
luído, com muitas jogadoras
estrangeiras de elevado valor.
A equipa contra quem vamos
jogar tem, por exemplo, duas
russas, o que demonstra bem
a aposta que estão a fazer”.

Como é natural, Carlos Neiva

Grupo aveirense está confiante numa prestação positiva na Roménia

Andebol
Taça EHF

D.R.
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Benfica vence FyllingenBergen na Taça Challenge
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Cláudio Pedroso fez, nos últimos segundos, o golo da vitória do Benfica, que vai voltar a jogar em
"casa" na segunda mão da 3.ª eliminatória.
O Benfica venceu neste sábado a formação norueguesa do FyllingenBergen, por 33-32, com o triunfo a
ser garantido com um golo nos últimos segundos por Cláudio Pedroso, em jogo da primeira mão da
3.ª eliminatória da Taça Challenge de andebol.
Por acordo entre ambas as equipas, o jogo da segunda mão decorrerá no domingo igualmente no
pavilhão "encarnado", onde a formação orientada por Mariano Ortega defenderá, na situação de
visitante, a vantagem de um golo.
O sétimo classificado do campeonato norueguês viajou até Lisboa com a firme disposição de contrariar
o aparente favoritismo do Benfica, finalista vencido da edição de 2010/11 da Taça Challenge, e ao
intervalo vencia por cinco golos (14-19).
O Benfica, com Javier Borragan Fernandez em evidência nas ações de concretização, ao apontar oito
golos, seguido de Cláudio Pedroso, com seis, soube reagir no segundo tempo e a seis minutos do fim
reduziu apenas para um golo de diferença (26-27).
O encontro entrou nos derradeiros segundos com o marcador a registar uma igualdade a 32-32, mas
com a posse de bola a pertencer ao Benfica que, por intermédio de Cláudio Pedroso, desfez o empate
e fez o golo da vitória (33-32).
 
por João Ruela, com Lusa
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FC Porto vence Ademar León rumo à Taça EHF
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Os campeões nacionais garantiram uma vantagem de cinco golos na primeira mão da 3.ª eliminatória
da Taça EHF de andebol.
O FC Porto venceu neste sábado na receção ao Ademar León, por 29-24, e parte para a segunda mão
da 3.ª eliminatória da Taça EHF de andebol, a realizar na próxima semana em Espanha, com uma
vantagem de cinco golos.
Gilberto Duarte, com 10 golos, e o dinamarquês Mick Schubert, com sete, e com uma atuação letal na
marcação dos livres de sete metros, foram decisivos na construção da vantagem dos "dragões", que
ao intervalo perdiam por um golo (15-16).
Na segunda parte do encontro, o treinador Ljubomir Obradovic recorreu ao jovem central Miguel
Martins para tornar o jogo mais criativo e, apesar de em desvantagem numérica, os portistas
passaram para a frente do marcador.
Um parcial de quatro golos sem resposta, dado que os espanhóis do Ademar León só conseguiram
marcar o primeiro golo da segunda parte decorridos 10 minutos, levou o FC Porto à liderança por 19-
16.
O encontro passou por um período em que o FC Porto não conseguia superar a diferença de dois golos
(23-21), até que, nos minutos finais, com um parcial de quatro golos marcados e apenas um sofrido, o
resultado final ficou em 29-24.
Com este resultado, pese embora o valor da equipa espanhola do Ademar León, que em 2011 afastou
os "dragões" nos oitavos de final da Taça EHF, o campeão português colocou-se em posição
privilegiada para atingir a fase de grupos da competição.
 
por João Ruela, com Lusa
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ANDEBOL: I DIVISÃO

ABC em Belém
e Xico Andebol em S.to Tirso

O ABC desloca-se hoje ao Pavilhão Acácio Rosa, em 
Belém, para medir forças com o Belenenses em jogo 
da 10.ª jornada do campeonato nacional de andebol 
da I Divisão.

Por seu turno, o Xico Andebol faz uma curta viagem 
até Santo Tirso. Os jogos para hoje: Ginásio Santo 
Tirso-Xico Andebol (17h00), Sp. Horta-Águas Santas 
(18h00), Belenenses-ABC/UMinho (18h00) e Passos 
Manuel-Maia/ISMAI (18h30).
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O Andebol Clube de Fafe também enfrenta um jornada 
dupla desgastante. A formação fafense, que ocupa o 
segundo lugar no campeonato nacional da II Divisão, 
Zona Norte, mede forças hoje, às 18h00, com o Arsenal 
Andebol, onde vai tentar manter-se no encalce do Avanca, 
que lidera a prova.

E amanhã, também no Pavilhão Municipal de Fafe, 
a equipa orientada por José António Silva recebe o FC 
Gaia, do mesmo escalão e da mesma zona, para discutir 
a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Frente a uma formação do mesmo campeonato, os 
fafenses vão dar tudo para avançar mais uma eliminató-
ria da Taça, embora para os fafenses a prioridade esteja 
também centrada no campeonato nacional da II Divisão, 
Zona Norte, onde a luta pelo regresso ao campeoanto 
nacional é uma meta a atingir.

Por isso, o jogo de hoje, ante o Arsenal da Devesa 
deverá passar também por uma gestão do plantel por 
parte dos fafenses de modo a que a equipa não sinta 
amanhã o cansaço ante os gaienses.

Andebol Clube de Fafe defronta 
FC Gaia para a Taça

José António Silva, técnico do AC Fafe

MONTELONGO DESPORTIVO
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Andebol nasce no Externato Paulo VI

Representantes da FA Portugal, AA de Braga e Externato Paulo VI assinaram protocolo

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O Externato Paulo VI, 
em Braga, conta, a partir 
de agora, com um projeto 
de andebol, que será coor-
denado por Jorge Rodri-
gues, antigo andebolista.

Aquela instituição bra-

carense vai permitir que 
os mais novos – minis e 
bambis – recebam forma-
ção desportiva. 

«Estamos aqui reunidos 
para o lançamento de um 
novo projeto de andebol, 
que tem como objetivo lan-
çar as bases da formação 

desportiva em Braga. Foi 
um repto lançado pela di-
reção do Externato Paulo 
VI para alargar o andebol 
à comunidade e eu, sen-
do um técnico credencia-
do, aceitei esse repto. A 
idade é criar um clube de 
formação que será a base 

ANTÓNIO SILVA

RESULTA DE PROTOCOLO ENTRE COLÉGIO, AA BRAGA, FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL

Federação de Andebol de 
Portugal).

«Andebol
a viver momentos 
importantes         
(FP Andebol)»

«Vocês jogam andebol? 
Fixe!», esta foi a pergunta 
lançada por Augusto Silva 
a alguns dos miúdos pre-
sentes na cerimónia.

O vice da FPA revelou 
que a modalidade vive 
«momentos importantes» 
porque o andebol tem vin-
do a expandir-se, «essen-
cialmente nos estabeleci-
mento de ensino, e isso 
faz de nós uma modali-
dade feliz».

«Se temos a capacida-
de de penetrar nos esta-
belecimentos de ensino 
isso significa que somos 
uma modalidade forma-
tiva e educativa», juntou 

Augusto Silva.
«Na terça-feira estive-

mos em Vila Verde a assi-
nar um protocolo do géne-
ro, hoje (ontem) estamos 
aqui. É importante voltar 
à escola, onde nós nas-
cemos e queremos conti-
nuar a expandir. Estamos 
aqui a exercer um ato de 
cidadania ativa para os jo-
vens. Andebol é despor-
to, e dizem, e é verdade, 
que o desporto é uma es-
cola de virtudes. O ande-
bol contribui para o cres-
cimento harmonioso, não 
só físico, mas também in-
telectual dos mais novos. 
Quero agradecer ao colé-
gio por nos receber e enal-
tecer o papel do Externato, 
porque saíram da sua zona 
de conforto. Aos mais no-
vos digo apenas que pra-
tiquem desporto e... estu-
dem», finalizou.

para duas equipas e que-
remos, ao mesmo tempo, 
lançar as bases para que 
os clubes de Braga pos-
sam, depois, captar atle-
tas», explicou Jorge Ro-
drigues, revelando, ainda, 
que a meta mais próxima 
passa por levar a equipa 
de minis (masculina e fe-
minina) ao «encontro na-
cional».

Na assinatura do proto-
colo estiveram presentes, 
também, Laurinda Rosa 
Leite Martins (coordena-
dora do pré-escolar e da 
Pastoral, em representa-
ção da diretora titular do 
Externato Paulo VI, Rosa 
da Silva Freitas), Nélson 
Moreira (diretor pedagó-
gico da instituição), Ma-
nuel Moreira (presidente 
da Associação de Ande-
bol de Braga) e Augusto 
Silva (vice-presidente da 
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LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal Andebol vai ter 
este fim de semana uma jor-
nada dupla. Hoje, desloca-
se ao pavilhão do Andebol 
Clube, a partir das 18h00, 
em jogo a contar para a 
10.ª jornada do campeona-
to nacional de andebol da 
II Divisão, e amanhã rece-
be a partir das 17h00 no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
o Ílhavo, partida que con-
ta para a segunda elimina-
tória da Taça de Portugal 
em andebol.

O técnico Rui Ferreira, 
em declarações prestadas 
ao Diário do Minho, pre-
vê, uma jornada «muito 
desgastante, com dois jo-
gos de «elevada exigên-
cia», mas sublinhou que «a 
prioridade vai para o cam-
peonato».

Começando por se referir 
ao jogo de hoje, em Fafe, o 
técnico do Arsenal da De-
vesa considera o AC Fafe 
como «favorito» neste jogo. 
«Têm objetivos de subida 
e jogam em casa, por isso, 
reúnem maior dose de fa-

voritismo.
São uma equipa pareci-

da com a nossa, com mui-
tos jogadores jovens no 
seu plantel, tal como nós, 
e também jogadores ex-
perientes, também como 
nós», referiu.

No entanto, o técnico da 
equipa arsenalista subli-
nhou que as unidades mais 
experientes do plantel fa-
fense têm maior rodagem 
na competição do que as 
do Arsenal da Devesa.

«Vamos com intuíto de 
vencer, mas o favoritismo 

Arsenal da Devesa com jornada 
dupla neste fim de semana

Arsenal Andebol tem dois jogos importantes entre hoje e amanhã

DR

ANDEBOL: HOJE HÁ CAMPEONATO E AMANHÃ TAÇA DE PORTUGAL

esta do lado do AC Fafe», 
sublinhou.

Ílhavo é forte
Rui Ferreira vai ainda 

ter de fazer uma gestão 
adequada entre o jogo de 
hoje e o de amanhã para 
que a equipa se ressinta 
o menos possível em ter-
mos físicos.

O facto de o técnico dar 
maior importância ao jogo 
do campeonato em rela-
ção ao da Taça, não sig-
nifica que a ambição seja 
reduzida frente ao Ílhavo, 
equipa da II Divisão Nacio-
na, Zona Sul. «Nem pensar. 
Vamos entrar também para 
vencer, pois é sempre des-
sa maneira que encaramos 
os jogos e este não vai ser 
diferente.

Do Ílhavo, Rui Ferreira es-
pera um adversário «forte», 
tendo em conta a região de 
onde está sediada a coleti-
vidade. «Aveiro é um con-
celho onde o andebol tem 
uma forte implantação por 
isso, e apesar de não conhe-
cer bem a equipa, só podem 
ser fortes», disse.
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ESPOSENDE

Gala do Desporto
realiza-se amanhã

A 5.ª Gala de Distinção de Mérito Desportivo realiza-
-se amanhã, a partir das 16h00, no Auditório Municipal 
de Esposende. Nesta cerimónia, que visa premiar e 
valorizar os atletas que ao longo da época desportiva 
2013/14 mais se destacaram nas respetivas modalidades 
desportivas, serão assinados os contratos programa de 
desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município 
de Esposende e a Associação de Andebol de Braga, 
Associação de Basquetebol de Braga, Associação de 
Futebol de Braga, Associação de Patinagem do Minho, 
Federação Portuguesa de Canoagem, Federação Portu-
guesa de Taekwondo, Federação Nacional de Karaté de 
Portugal e Federação Portuguesa de Surf.
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Alavarium perde na Roménia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6200e732

/

 
No domingo, às 9h00 em Portugal continental as duas equipas voltam a encontrar-se no Danube
Sports Hall, em Braila.
 
 O Alavarium, campeão português, sofreu hoje uma pesada derrota na Roménia, frente ao Dunarea
Braila, por 40-21, na primeira mão da terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino,
comprometendo a possibilidade de chegar aos oitavos de final.
 
 Por acordo dos clubes, os dois encontros desta fase disputam-se em Braila, na Roménia, e, a jogar
como anfitrião, o conjunto de Aveiro foi incapaz de contrariar a equipa romena e chegou ao intervalo a
perder por 20-13.
 
 As campeãs portuguesas desperdiçaram ainda quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram,
com Mónica Soares a ser a melhor marcadora do Alavarium, com quatro golos, os mesmos de seis
adversárias e menos três do que Alina Ramona Czezi.
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Taça Challenge: Benfica derrotou FyllingenBergen - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4bab5bd0

/

 
O Benfica venceu a formação norueguesa do FyllingenBergen, por 33-32, com o triunfo a ser garantido
com um golo nos últimos segundos por Cláudio Pedroso, em jogo da primeira mão da 3.ª eliminatória
da Taça Challenge de andebol.
 
 Por acordo entre ambas as equipas, o jogo da segunda mão decorrerá este domingo igualmente no
pavilhão "encarnado", onde a formação orientada por Mariano Ortega defenderá, na situação de
visitante, a vantagem de um golo.
 
 O sétimo classificado do campeonato norueguês viajou até Lisboa com a firme disposição de
contrariar o aparente favoritismo do Benfica, finalista vencido da edição de 2010/11 da Taça
Challenge, e ao intervalo vencia por cinco golos (14-19).
 
 O Benfica treinado por Mariano Ortega (na foto), com Javier Borragan Fernandez em evidência nas
ações de concretização, ao apontar oito golos, seguido de Cláudio Pedroso, com seis, soube reagir no
segundo tempo e a seis minutos do fim reduziu apenas para um golo de diferença (26-27).
 
 O encontro entrou nos derradeiros segundos com o marcador a registar uma igualdade a 32-32, mas
com a posse de bola a pertencer ao Benfica que, por intermédio de Cláudio Pedroso, desfez o empate
e fez o golo da vitória (33-32).
 
 O Benfica volta a medir forças no domingo com o FyllingenBergen, em jogo da segunda mão da 3.ª
eliminatória da Taça Challenge, em que a condição física, nomeadamente a recuperação do esforço do
jogo de hoje, será decisiva para o desfecho da eliminatória
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Taça EHF: FC Porto venceu Ademar Leon - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd9d5bd0

/

 
O FC Porto venceu na receção ao Ademar León, por 29-24, e parte para a segunda mão da 3.ª
eliminatória da Taça EHF de andebol, a realizar na próxima semana em Espanha, com uma vantagem
de cinco golos.
 
 Gilberto Duarte, com 10 golos, e o dinamarquês Mick Schubert, com sete, e com uma atuação letal
na marcação dos livres de sete metros, foram decisivos na construção da vantagem dos "dragões",
que ao intervalo perdiam por um golo (15-16).
 
 Na segunda parte do encontro, o treinador Ljubomir Obradovic recorreu ao jovem central Miguel
Martins para tornar o jogo mais criativo e, apesar de em desvantagem numérica, os portistas
passaram para a frente do marcador.
 
 Um parcial de quatro golos sem resposta, dado que os espanhóis do Ademar León só conseguiram
marcar o primeiro golo da segunda parte decorridos 10 minutos, levou o FC Porto à liderança por 19-
16.
 
 O encontro passou por um período em que o FC Porto não conseguia superar a diferença de dois
golos (23-21), até que, nos minutos finais, com um parcial de quatro golos marcados e apenas um
sofrido, o resultado final ficou em 29-24.
 
 Com este resultado, pese embora o valor da equipa espanhola do Ademar León, que em 2011 afastou
os "dragões" nos oitavos de final da Taça EHF, o campeão português colocou-se em posição
privilegiada para atingir a fase de grupos da competição.
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Modalidades - Andebol - Andebol: ABC iguala Sporting na segunda posição |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=53b259c7

/

 
O ABC igualou provisoriamente o Sporting no segundo lugar da tabela, ao vencer este sábado no
reduto do Belenenses, em jogo da 10ª jornada da Liga de Andebol. Minhotos e leões têm agora 25
pontos, mais dois que os encarnados, que têm, no entanto, menos um jogo realizado. O FC Porto é
líder com 30. Resultados da 10ª jornada: Esta quarta-feira: Sporting - FC Porto, 23-24 Sábado: Santo
Tirso-Xico Andebol, 28-25 Sporting da Horta-Águas Santas, 21-26 Belenenses-ABC/UMinho, 22-31
Passos Manuel-Maia-ISMAI, 28-24 Quarta-feira, 26 novembro: Benfica-Madeira SAD, 18:30
 
 há 2 minutos
 
 

Página 93



A94

Modalidades - Andebol - Andebol: Alavarium goleado na 1ª mão da 3ª eliminatória da
Taça EHF feminina | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c55eef76

/

 
O Alavarium sofreu este sábado pesada derrota na Roménia, frente ao Dunarea Braila, por 40-21, na
primeira mão da terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino, comprometendo a possibilidade de
chegar aos oitavos de final. Os dois encontros desta fase disputam-se em Braila, na Roménia, por
acordo entre os dois clubes e, a jogar como anfitrião, o campeão nacional foi incapaz de contrariar a
equipa romena. No domingo, às 11:00 locais (9:00 em Lisboa), as duas equipas voltam a encontrar-se
no Danube Sports Hall, em Braila.
 
 há 1 minuto
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Modalidades - Andebol - Andebol: Benfica e FC Porto vencem na Taça Challenge |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a7e4301

/

 
O Benfica venceu, este sábado, os noruegueses do Fyllingen Berger por 33-32 vitória na primeira mão
da terceira eliminatória da Taça Challenge. Os encarnados recuperaram de vários golos de
desvantagem já na segunda parte, depois de terem chegado ao intervalo a perder por 14-19. O
segundo jogo realiza-se amanhã, também na Luz, por acordo entre os dois clubes. O FC Porto também
derrotou os espanhóis do Ademar León, por 29-24, em encontro da mesma competição.
 
 há 4 minutos
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Benfica triunfa pela margem mínima na Taça Challenge de andebol - PÚBLICO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9508237b

/

 
22/11/2014 - 21:49
 
 Benfica triunfa pela margem mínima na Taça Challenge de andebol
 Por Lusa
 22/11/2014 - 21:49
 
Segunda mão com o FyllingenBergen, da Noruega, realiza-se já neste domingo.
 
O Benfica venceu a formação norueguesa do FyllingenBergen, por 33-32, com o triunfo a ser garantido
com um golo nos últimos segundos por Cláudio Pedroso, em jogo da primeira mão da 3.ª eliminatória
da Taça Challenge de andebol.
 Por acordo entre ambas as equipas, o jogo da segunda mão decorrerá no domingo igualmente no
pavilhão "encarnado", onde a formação orientada por Mariano Ortega defenderá, na situação de
visitante, a vantagem de um golo.
O sétimo classificado do campeonato norueguês viajou até Lisboa com a firme disposição de contrariar
o aparente favoritismo do Benfica, finalista vencido da edição de 2010-11 da Taça Challenge, e ao
intervalo vencia por cinco golos (14-19).
O Benfica, com Javier Borragan Fernandez em evidência nas acções de concretização, ao apontar oito
golos, seguido de Cláudio Pedroso, com seis, soube reagir no segundo tempo e a seis minutos do fim
reduziu apenas para um golo de diferença (26-27).
O encontro entrou nos derradeiros segundos com o marcador a registar uma igualdade a 32-32, mas
com a posse de bola a pertencer ao Benfica que, por intermédio de Cláudio Pedroso, desfez o empate
e fez o golo da vitória (33-32).
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FC Porto vence Ademar León na Taça EHF de andebol - PÚBLICO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=136b3c62

/

 
22/11/2014 - 21:49
 
 FC Porto vence Ademar León na Taça EHF de andebol
 Por Lusa
 22/11/2014 - 21:49
 
Portistas levam vantagem de cinco golos para Espanha.
 
O FC Porto venceu na recepção ao Ademar León, por 29-24, e parte para a segunda mão da 3.ª
eliminatória da Taça EHF de andebol, a realizar na próxima semana em Espanha, com uma vantagem
importante.
 Gilberto Duarte, com dez golos, e o dinamarquês Mick Schubert, com sete, e com uma actuação letal
na marcação dos livres de sete metros, foram decisivos na construção da vantagem dos "dragões",
que ao intervalo perdiam por um golo (15-16).
Na segunda parte do encontro, o treinador Ljubomir Obradovic recorreu ao jovem central Miguel
Martins para tornar o jogo mais criativo e, apesar de em desvantagem numérica, os portistas
passaram para a frente do marcador.
Um parcial de quatro golos sem resposta, dado que os espanhóis do Ademar León só conseguiram
marcar o primeiro golo da segunda parte decorridos dez minutos, levou o FC Porto à liderança por 19-
16.
O encontro passou por um período em que o FC Porto não conseguia superar a diferença de dois golos
(23-21), até que, nos minutos finais, com um parcial de quatro golos marcados e apenas um sofrido, o
resultado final ficou em 29-24.
Com este resultado, pese embora o valor da equipa espanhola do Ademar León, que em 2011 afastou
os "dragões" nos oitavos de final da Taça EHF, o campeão português colocou-se em posição
privilegiada para atingir a fase de grupos da competição.
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Taça Challenge: Benfica derrota FyllingenBergen
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=972a4985

/

 
TRIUNFO POR 33-32 NA PRIMEIRA MÃO
O Benfica bateu este sábado, no Pavilhão da Luz, os noruegueses do FyllingenBergen por 33-32, em
partida da primeira mão da 3.ª eliminatória da Taça Challenge.
Os encarnados até chegaram ao intervalo a perder por cinco golos (19-14), mas conseguiram uma
segunda parte de bom nível, alcançando o golo da vitória no último segundo, da autoria de Cláudio
Pedroso - que marcou ainda mais 5 tentos. Além do português, nota para a atuação de Javier
Borragan, com 8 golos.
Domingo, novamente na Luz, o Benfica disputa a segunda mão, agora na condição de visitado, pese
embora jogar efetivamente em casa. Tal situação deveu-se a um acordo previamente feito entre as
duas equipas.
 
 
 , 22 novembro de 201423:34
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Taça EHF: FC Porto bate espanhóis do Ademar León (29-24)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=51d4604e

/

 
jogo da primeira mão da 3.ª eliminatória
O FC Porto recebeu e venceu este sábado os espanhóis do Ademar León, por 29-24, em jogo da
primeira mão da 3.ª eliminatória de qualificação para a fase de grupos da Taça EHF.
A formação portista, que falhou o apuramento para a Liga dos Campeões, quer agora dar cartas na
Taça EHF e começou da melhor maneira esta campanha, tendo-se superiorizado aos atuais 4.º
classificados da liga espanhola.
 
 
 , 22 novembro de 201419:58
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Alavarium goleado na Taça EHF feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a89663d

/

 
22 Nov, 2014, 17:29
 
 O Alavarium, campeão português, sofreu este sábado uma pesada derrota na Roménia, frente ao
Dunarea Braila, por 40-21, na primeira mão da terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino,
comprometendo a possibilidade de chegar aos oitavos de final.
 
 Por acordo dos clubes, os dois encontros desta fase disputam-se em Braila, na Roménia, e, a jogar
como anfitrião, o conjunto de Aveiro foi incapaz de contrariar a equipa romena e chegou ao intervalo a
perder por 20-13.
 
 As campeãs portuguesas desperdiçaram ainda quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram,
com Mónica Soares a ser a melhor marcadora do Alavarium, com quatro golos, os mesmos de seis
adversárias e menos três do que Alina Ramona Czezi.
 
 No domingo, às 11:00 locais (9:00 em Lisboa), as duas equipas voltam a encontrar-se no Danube
Sports Hall, em Braila.
 
Carlos Barros
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Andebol: Campeãs portuguesas goleadas na Roménia
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Alavarium perdeu a primeira mão na Roménia
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Alavarium, campeão português, sofreu hoje uma pesada derrota na Roménia, frente ao Dunarea
Braila, por 40-21, na primeira mão da terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino,
comprometendo a possibilidade de chegar aos oitavos de final.
 
 Por acordo dos clubes, os dois encontros desta fase disputam-se em Braila, na Roménia, e, a jogar
como anfitrião, o conjunto de Aveiro foi incapaz de contrariar a equipa romena e chegou ao intervalo a
perder por 20-13.
 
 As campeãs portuguesas desperdiçaram ainda quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram,
com Mónica Soares a ser a melhor marcadora do Alavarium, com quatro golos, os mesmos de seis
adversárias e menos três do que Alina Ramona Czezi.
 
 No domingo, às 11:00 locais (9:00 em Lisboa), as duas equipas voltam a encontrar-se no Danube
Sports Hall, em Braila.
 
 22-11-2014 15:19Alavarium goleado na primeira mão da terceira eliminatória da Taça EHF feminina.
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Benfica vence FyllingenBergen na Taça Challenge
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Cláudio Pedroso
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica venceu hoje a formação norueguesa do FyllingenBergen, por 33-32, com o triunfo a ser
garantido com um golo nos últimos segundos por Cláudio Pedroso, em jogo da primeira mão da 3.ª
eliminatória da Taça Challenge de andebol.
 
 Por acordo entre ambas as equipas, o jogo da segunda mão decorrerá no domingo igualmente no
pavilhão "encarnado", onde a formação orientada por Mariano Ortega defenderá, na situação de
visitante, a vantagem de um golo.
 
 O sétimo classificado do campeonato norueguês viajou até Lisboa com a firme disposição de
contrariar o aparente favoritismo do Benfica, finalista vencido da edição de 2010/11 da Taça
Challenge, e ao intervalo vencia por cinco golos (14-19).
 
 O Benfica, com Javier Borragan Fernandez em evidência nas ações de concretização, ao apontar oito
golos, seguido de Cláudio Pedroso, com seis, soube reagir no segundo tempo e a seis minutos do fim
reduziu apenas para um golo de diferença (26-27).
 
 O encontro entrou nos derradeiros segundos com o marcador a registar uma igualdade a 32-32, mas
com a posse de bola a pertencer ao Benfica que, por intermédio de Cláudio Pedroso, desfez o empate
e fez o golo da vitória (33-32).
 
 O Benfica volta a medir forças no domingo com o FyllingenBergen, em jogo da segunda mão da 3.ª
eliminatória da Taça Challenge, em que a condição física, nomeadamente a recuperação do esforço do
jogo de hoje, será decisiva para o desfecho da eliminatória.
 
 22-11-2014 20:59O Benfica volta a medir forças no domingo com o FyllingenBergen, em jogo da
segunda mão da 3.ª eliminatória da Taça Challenge.
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FC Porto vence Ademar León por 29-24 e fica perto da fase de grupos
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Gilberto Duarte (C), do FC Porto, festeja com os adeptos.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto venceu a equipa espanhola do Ademar León por 29-24, em jogo da primeira-mão da
terceira eliminatória da Taça EHF de andebol.
 
 Os comandados de Ljubomir Obradovic foram para o intervalo a perder por 16-15 mas deram a volta
no marcador no segundo temppo, graças a uma boa exibição de Gilberto Duarte e de Mick Schubert. O
central foi autor de 10 golos, o ponta dinamarquês marcou sete.
 
 Os "dragões" vão para o jogo da segunda-mão com uma vantagem de cinco golos. O jogo disputa-se
no próximo sábado, às 17h00 no Palácio Municipal de Deportes de León, em Espanha.
 
 Recorde-se que em 2011, o Ademar León afastou o FC Porto nos oitavos de final da Taça EHF. Nesta
altura o campeão português está en boa posição para chegar à fase de grupos da competição.
 
 22-11-2014 21:29Recorde-se que em 2011, o Ademar León afastou o FC Porto nos oitavos de final da
Taça EHF.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

“Favoritos à vitória” é a mensa-
gem do treinador do ABC para a
partida de amanhã, na capital,
frente ao Belenenses, da 10.ª jor-
nada do campeonato nacional de
Andebol 1. Carlos Resende não
tem dúvidas da maior qualidade
da equipa bracarense, mas espe-
ra que os seus jogadores mante-
nham, em Belém, o nível exibi-
cional dos dois ultimos jogos,
em que venceram Passos Ma-
nuel (37-29) e Benfica (33-27).

“Encaramos este jogo com to-
da a seriedade e responsabilida-
de, e com noção que se estiver-
mos num patamar exibicional de
acordo com aquilo que são as
nossas possibilidades, encara-
mos também com optimismo de
o vencermos. Mas temos de ser
responsáveis naquilo que são as
nossas tarefas”, alertou, ontem,
o técnico academista  na antevi-
são do jogo que está marcado
para amanhã, às 18 horas, no pa-
vilhão Acácio Rosa.

Em quarto lugar no campeona-

to, a um ponto do terceiro (Ben-
fica) e a dois do segundo (Spor-
ting), Resende reconhece que já
“está mais difícil” em chegar ao
primeiro lugar, “depois da vitó-
ria do FC Porto sobre o Sporting
(24-23), na quarta-feira à noite,
em jogo antecipado desta ronda.
No entanto, objectivo de ficar o
melhor posicionado nesta fase
regular mantém-se. 

“Esse resultado não favoreceu
o ABC, nem o Sporting, nem o

Benfica, nem nenhuma equipa
que tenha ambição de terminar
esta fase regular em 1.º lugar.
Mas sobre esse resultado não
podemos fazer nada. O que po-
demos fazer é vencer os nossos
jogos na esperança de lá chegar
e é esse o espírito que temos já
para este próximo jogo com o
Belenenses”, afirmou Carlos
Resende que tem o plantel do
ABC/UMinho todo disponível
para o jogo com o Belenenses.

ABC/UMinho “optimista”
para a visita ao Belenenses
MANTER A ROTA TRIUNFANTE é o objectivo do ABC para o jogo de ama-
nhã, em Lisboa, frente ao Belenenses, da 10.ª ronda do nacional de andebol.

ROSA SANTOS

David Tavares e Carlos Resende confiantes para o próximo jogo do ABC/UMinho
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ABC sente um otimismo
responsável para ganhar

David Tavares e Carlos Resende sentem que se o ABC jogar o que sabe tem condições para ganhar ao Belenenses

Embora não tenha começado a época normalmente 
por razões pessoais e que se prenderam também com 
a renovação contratual com o ABC, David Tavares já se 
sente em forma e completamente entrosado com a equipa 
e com os colegas.

«A época está a correr bem. Para mim começou um 
bocadinho mais tarde, por razões pessoais. Como comecei 
mais tarde, obviamente demorei mais um bocadinho a 
atingir a minha forma normal. No entanto, os jogos têm 
corrido relativamente bem e tenho tentado melhorar de dia 
para dia para ajudar a conseguir os objetivos da equipa 

do ABC», disse o atleta.

Respeitar Belenenses, mas a pensar na vitória
Quanto ao jogo de amanhã frente ao Belenenses, o  ponta-

-direita do ABC entende que se deve respeitar a equipa, 
pela sua qualidade e pela sua história, mas focado na 
vitória. «Normalmente, o Belenenses é uma equipa mais 
complicada em casa. Embora se calhar já não tenha o 
público e a força de outros tempos, ainda é uma equipa 
histórica, que tem apoio dos adeptos. No entanto, nós 
vamos com o objetivo de ganhar o jogo», garantiu.

David Tavares sente-se entrosado

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho desloca-
-se amanhã a Lisboa para 
defrontar o Belenenses, 
em jogo da 10.ª jornada 
da fase regular do cam-
peonato nacional de an-
debol da I Divisão. Com 
o primeiro lugar desta 
fase praticamente entre-
gue aos hexacampeões 
nacionais, resta às outras 
equipas lutar pela melhor 
classificação, amealhando 
o maior número de pon-
tos possíveis.

Entre essas equipas está 
o ABC/UMinho que, ama-
nhã, frente ao Belenen-
ses, apesar de ser fora de 

casa, sente um otimismo 
responsável para vencer 
a partida.

«Encaramos o jogo com 
toda a seriedade, respon-
sabilidade e com a cons-
ciência que, se estivermos 
num patamar exibicional 
de acordo com aqui-
lo que são as 
nossas pos-
sibilidades, 
com otimis-
mo podere-
mos vencer. 
Mas para ter 
esse otimismo, 
temos que ser res-
ponsáveis e estamos com-
penetrados para mais uma 
vitória», começou por afir-

mar Carlos Resende, na 
conferência de antevisão 
do encontro.

Apoio «excecional»
do público vai faltar

O técnico do ABC/UMi-
nho não menospreza a 

questão de jogar fora ou 
no Flávio Sá Leite. 

No entanto, enten-
de que, se a sua 
equipa colocar 
em campo aquilo 
que sabe, tem to-

das as condições 
para vencer. 

«Não me preocupo 
tanto com essa questão 
se o jogo é fora ou den-
tro. A única coisa que me 

preocupa é se estaremos 
naquele patamar exibicio-
nal de acordo com as nos-
sas expetativas, quer de 
cada atleta, quer como 
equipa. Porque, a grande 
diferença é o público que 
não temos. Ou seja, aque-
le apoio excecional que o 
nosso público nos dá, em 
casa. Mas transportamos 
aquela que é a qualidade 
intrínseca da nossa equi-
pa», disse, um otimista 
Carlos Resende.

Até porque, a última des-
locação à Lisboa correu 
bem, mesmo perante um 
ambiente adverso como é 
o pavilhão da Luz, frente 
ao Benfica. 

FRANCISCO DE ASSIS

Para o 
confronto com o Belenenses, o téc-nico do ABC/UMinho tem todos os atle-tas disponíveis

JOGO AMANHÃ EM BELÉM, FRENTE AO BELENENSES
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 Ò andebol

sir 1º MaiO DefrOnta batalha 
nO reGressO à COMPetiçãO 

A equipa masculina da SIR 1º 
Maio inicia a sua participação na 
zona 3 do Campeonato Nacional de 
Seniores Masculinos da II Divisão no 
sábado. A formação de Picassinos 
recebe o Batalha, no pavilhão Nery 
Capucho, pelas 18 horas. 

Na II Divisão Nacional Feminina, 
o clube da Marinha Grande segue 
na frente da Zona 2, depois de nesta 
jornada ter vencido o Cister SA, por 
21-14.

Na próxima jornada, a formação 
marinhense desloca-se à Batalha, 
para defrontar a equipa local. 

No escalão de juniores masculi-

nos, a SIR 1º Maio continua a domi-
nar a II Divisão, ocupando a lideran-
ça da classificação e no próximo do-
mingo mede forças com a Cister SA, 
depois da pausa de uma semana. O 
jogo está marcado para as 10 horas, 
no pavilhão Nery Capucho. A equi-
pa feminina também lidera na Zona 
3 do campeonato, com 15 pontos. 
Depois de folgar no último fim de 
semana, as meninas de Picassinos 
defrontam a Juve Lis no domingo, em 
Leiria. 

Na Zona 4 do Campeonato Na-
cional de Juvenis Femininos da II Di-
visão, a equipa do clube de  Picassi-

nos ocupa o segundo lugar, com dez 
pontos, menos dois que o líder Alca-
nena. No passado fim de semana, 
a formação marinhense folgou, vol-
tando a jogar sábado, no pavilhão 
Nery Capucho, local onde recebe o 
Cister SA, pelas 20 horas. 

Os iniciados masculinos da SIR 
1º Maio, que disputam a Zona 5 da 
II Divisão Nacional, defrontam a D. 
Fuas Roupinho no domingo, na Na-
zaré, enquanto a equipa feminina do 
mesmo escalão defrontou e venceu 
(32-20) o Batalha. Na próxima ron-
da, as meninas de Picassinos deslo-
cam-se ao reduto do Alcanena. ß
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Andebol: Seniores femininos 
do Cister perdem fora

os seniores femininos do Cister perderam 
na deslocação ao reduto do líder siR 1.º maio 
(28-21), averbando, desta forma, a segunda 
derrota consecutiva fora de portas. a equipa 
de abel Ferreira está no 5.º lugar e ainda 
não ganhou como visitante, mas também não 
perdeu em casa. o Cister sport de alcobaça 
regressou este ano às competições seniores, 
após alguns anos de interregno.
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andeBol   vitória sobre a juve lis (26-23) na 1.ª divisão

Juvenis masculinos do Cister sa 
voltam aos triunfos em casa

os juvenis masculinos do Cis-
ter sport de alcobaça regres-
sarm aos triunfos caseiros na 1.ª 
divisão, ao derrotarem a Juve Lis 
(26-23). pedro Figueiredo, com 
11 golos, foi o melhor marcador 
do encontro. a equipa de Rui 
medeiros é agora 7.ª classificada 
na zona 3 e atravessa um bom 
período de forma, uma vez que 
venceu três dos últimos quatro 
jogos caseiros.

Em juvenis femininos, o dom 
Fuas foi impotente para travar 
o JaC alcanena (11-47), enquan-
to os iniciados masculinos do 
clube adiaram o encontro com 
o siR 1.º maio. neste escalão, o 
Cister perdeu no compromisso 
caseiro com a Juve Lis (25-35).

no campeonato regional de 
iniciadas, o dom Fuas levou a 
melhor sobre o Cister sa no 
dérbi (24-23). Em destaque 

na partida estiveram as gole-
adoras de cada uma das equi-
pas: Biana sigismundo marcou 
10 golos para as nazarenas e 
Bruna santos respondeu com 
outros 10 golos para as alco-
bacenses.

Em infantis masculinos, o 
Cister sa perdeu na receção 
ao Batalha (10-20), enquanto 
o dom Fuas foi derrotado no 
terreno do sismaria (35-15).
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