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DR

Equipa de juvenis do A.C. Fafe

Juvenis

AC Fafe conquista
torneio em casa
ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves |

O Andebol Clube de Fafe venceu, no passado fim-de-semana,
o Torneio de Natal - Cidade de
Fafe em juvenis, depois de ter
derrotado o ABC/UMinho A na
final da competição. Para a conquista da prova, que se realizou
no Pavilhão Municpal de Fafe, a
formação da casa teve de vencer
a Associação Andebol da Póvoa

de Lanhoso (30-29) e o Águas
Santas por 27-26.
Já os juvenis do ABC A bateram o Xico Andebol (31-28) e o
Fermentões (34-19). A final do
torneio acabou por sorrir ao AC
Fafe, numa partida pautada pelo
equilíbrio e emoção, como o resultado final bem demonstra
(30-28). Em terceiro lugar ficou
o Águas Santas que derrotou o
Xico (quarto classificado); Na
luta pelo quinto posto, a AAPL
levou de vencida o Fermentões.
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Nuno Grilo confia no apuramento
da selecção nacional

+ ausências

A SELECÇÃO DE PORTUGAL enfrenta na próxima quinta-feira o primeiro desafio no apuramento para
o Mundial de 2015. O atleta do ABC, Nuno Grilo, destaca que a equipa está preparada.
ANDEBOL
| Redacção |

O atleta do ABC/UMinho, Nuno
Grilo, é uma das escolhas de Rolando Freitas para os jogos da
selecção nacional. O primeira linha luso já tinha sido incluído
no lote de jogadores que defrontaram Letónia e Bósnia, nos dois
primeiros jogos do apuramento,
e volta agora a fazer parte da lista de Rolando Freitas.
Antes de embarcar para a Letónia, Nuno Grilo abordou o primeiro dos quatro importantes jogos que Portugal tem pela frente.
“São jogos muito importantes
para nós porque queremos muito
conquistar este apuramento”,
começa por assegurar Nuno Grilo. “Temos consciência de que

não vai ser fácil mas vamos fazer tudo para conseguirmos estar
no Mundial”. Sobre a equipa adversária, Grilo confessa que o
grupo já tem um bom conhecimento. “Estas sessões de trabalho que fizemos em Almada já
foram orientadas para o jogo da
Estónia e penso que estamos minimamente preparados. Conhecemos grande parte do jogo do
adversário e agora só esperamos
que corra tudo bem durante a
partida”, vaticinou o lateral da
formação lusa.
Após dois dias de estágio em
Almada, a selecção nacional sénior masculina de Portugal partiu ontem para a Estónia onde na
próxima quinta-feira realiza o
primeiro de quatro importantes
jogos relativos ao grupo 5 de

DR

Nuno Grilo (à direita) na comitiva da selecção nacional que partiu para a Letónia

Passando em revista
aquilo que foram as
escolhas da equipa técnica
para os dois primeiros
jogos frente à Letónia
(casa) e Bósnia
Herzegovina (fora), são
cinco as alterações
forçadas por Rolando
Freitas. Dos jogadores
convocados para essas
duas partidas, ficaram
agora de fora, por lesão,
cinco jogadores - Carlos
Carneiro, Pedro Solha,
João Antunes, Cláudio
Pedroso e Tiago Rocha.
apuramento para o 'play-off' do
campeonato do Mundo - Qatar
2015.
Após a chegada a Talin, a seleção nacional tinha à sua espera
uma longa viagem de autocarro
até Põlva, onde se prevê a chegada para nunca antes das 23 horas locais (menos duas em Portugal Continental).
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Irreverência desequilibrou
Reviravolta A perder ao intervalo, a jovem equipa do São Bernardo acabou
por dar a volta ao resultado, obtendo um triunfo sem mácula
SÃO BERNARDO

RICARDO CARVALHAL

28

S. Mamede
Santo Tirso
Xico Andebol
FC Porto B
Marítimo
Santana
Fermentões
FC Gaia
S. Bernardo
Sanjoanense
Modicus
Infesta
S. Paio Oleiros
Académico

Treinador: Pedro Lagarto.
João Pinho e Américo Rodrigues;
Hélder Carlos (2), Augusto Pereira (3),
Ulisses Ribeiro (5), Tiago Sousa (8),
Ricardo Senos e João Mieiro – sete
inicial – Tiago Portas (3), Tiago Azenha
(1), Diogo Batalha (2), Fernando Marques (4), Filipe Lagarto, Jorge Justino,
Gonçalo Dias e Leandro Rodrigues.

SANTANA

21

Treinador: Manuel Monteiro.
Luís Pereira e Ricardo Gonçalves;
Carlos Costa (2), Daniel Veloso (2)
Gustavo Almeida (2), Tiago Magalhães
(1), Roberto Ferreira (5) e Ivo Martins
(4) – sete inicial – Carlos Piedade (1),
Pedro Rodrigues (1), Daniel Baptista (3),
Edmilson Matos, Marco Mateus e Hugo
Silva.
Pavilhão do São Bernardo, em Aveiro.
Assistência: cerca de 100
espectadores.
Árbitros: Flávio
Carvalho e João Malhado (A.A. Leiria).
Ao intervalo: 9-10.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Carlos Delgado
Num jogo entre duas equipas
cuja aspiração maior será a de
conquistarem a permanência,
não seria lícito esperar um espectáculo de nível elevado.
Acresce o facto do São Bernardo ter uma equipa formada,
na sua grande maioria, por jovens atletas, oriundos dos seus
escalões de formação.
Por tudo isto, não foi de estranhar a forma “atabalhoada”
como a equipa aveirense entrou no jogo, sendo que essa
“precipitação” manteve-se até
ao intervalo, momento em que,
obviamente, perdia por um

2.ª Divisão Masculina
Zona Norte - 14.ª Jornada
Sanjoanense-Modicus
28-24
Santo Tirso-Infesta
33-22
S. Bernardo-Santana
28-21
Académico-S. Mamede
20-30
Fermentões-Xico Andebol 11 Jan.
FC Porto B-S. Paio Oleiros 28 Fev.
Marítimo-FC Gaia
16 Fev.
Classificação
J
14
14
13
13
13
14
13
13
14
14
14
14
13
14

V
12
12
11
9
8
6
6
5
5
4
3
3
3
2

E
1
0
1
0
2
1
2
1
0
0
2
1
0
1

D GM-GS P
1 418-34539
2 432-36238
1 426-30636
4 355-33434
3 378-34431
7 390-37527
5 336-35324
7 340-33424
9 372-39924
10 338-38322
8 340-38522
10 349-40221
10 304-35819
10 318-41619

Próxima Jornada
Santana-Sanjoanense, ModicusAcadémico, S. Mamede-FC Porto
B, Xico Andebol-Marítimo, FC
Gaia-Santo Tirso, S. Paio OleirosFermentões e Infesta-S.
Bernardo.

Os jovens do São Bernardo conseguiram dar a volta ao resultado no segundo tempo

golo (9-10). Excessivamente
impaciente na organização
táctica ofensiva, optando, a
maioria das vezes, por remates
com muito pouca probabilidade de êxito, o São Bernardo
queria fazer depressa e bem.
Mas, como só a primeira destas premissas era cumprida,
acabou, na primeira parte, por
não se impor.

que para este precoce “apagamento” contribuiu muito a
forma intensa com que o São
Bernardo sempre se aplicou.
Na maioria das vezes não o
fazendo bem, é certo, mas ao
pôr muita rapidez desde o iní-

cio acabou por fazer “mossa”
no adversário, que já não teve
forças para reagir a um parcial
de 6-0, à entrada dos últimos
10 minutos. A partir daqui,
com o jogo decidido (23-15), o
São Bernardo baixou de ritmo,

permitindo, assim, que o Santana respirasse um pouco melhor e “abrandasse” a “cavalgada” a que vinha “assistindo”.
Vitória sem mácula obtida
diante de um adversário “certinho”, mas sem “fôlego” para
acompanhar, durante todo o
jogo, a irreverência e a velocidade da juventude do São Bernardo. |

Aveirenses melhoraram
na segunda parte
No segundo tempo tudo foi
diferente, para melhor. Não
tanto por registar grande melhoria nos aspectos já referidos, mas sim, porque, a cerca
de 20 minutos do fim, a equipa do Santana “estoirou” fisicamente. Diga-se, no entanto,
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AGOSTO
Especial Balanço 2013

4

Santa Sé analisa dois possíveis milagres de Irmã Lúcia, tendo o novo postulador para a causa da beatificação da terceira pastorinha de Fátima, Romano Gambalunga, se deslocado ao Carmelo de Santa Teresa.

11

António Silva, emigrante no Luxemburgo, de 39
anos, e natural de Seixo de Gatões (Montemor-oVelho) morre afogado na praia fluvial de Pereira onde se
encontrava com a família.

|

8

Volta a Portugal em Bicicleta passa e anima a Figueira da Foz. Foram vários os entusiastas da modalidade que não quiseram perder a oportunidade de
aplaudir os “bravos do pelotão”.

Incêndios florestais dizimam floresta
e destroem viaturas de várias corporações
Coimbra

2

Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra está a enviar milhares
de cartas a utentes para cobrar taxas moderadoras em
atraso por serviços prestados nos diversos serviços
daquela unidade hospitalar.

6

Peregrina para Fátima
morre no IC2, na zona
de Cernache, colhida por
um automóvel. O condutor
da viatura foge após o acidente, deixando para trás a
vítima mortal e ainda um
ferido ligeiro. A viatura
acaba por ser apreendida no
dia seguinte pela GNR e o
condutor constituído arguido.

Região

17

Câmara de Coimbra
espera por financiamento comunitário para
obra de remodelação da EB1
do Loreto, confirmando-se
a intenção de a transformar
num Centro Escolar, com
jardim-de-infância, correspondendo a um investimento de 1,5 milhões de
euros.

19

Violento incêndio
destrói por completo
prédio onde funcionava, há
mais de 50 anos, o restaurante Casino da Urca, em
Santa Clara, e a habitação
onde residia um casal com
uma filha de 12 meses.

9

SEF identifica seis cidadãos estrangeiros ilegais em acção de fiscalização de rotina realizada a
vários estabelecimentos de
diversão nocturna de Coimbra.

O despiste de um camião espalha parte da
carga que transportava (sucata de ferro) no IP3, junto
ao nó de Penacova.

3

Encerra mais uma edição da Expofacic, Cantanhede, com a organização
a fazer um balanço «extremamente positivo». Certame teve em média 40 mil
visitantes por dia.

5

A Estradas de Portugal
lança concurso público,
com um valor base de 10
milhões de euros, destinado
à conservação de estradas
da rede viária do distrito.

6

João Fabião inicia um
período de greve de
fome, junto à Câmara de
Condeixa, reclamando a
custódia partilhada do filho.

7

Brisa anuncia investimento de 1,5 milhões
de euros em obras de beneficiação e reforço do repavimento da A1 no sublanço
entre Coimbra Sul e Coimbra Norte, numa extensão
total de oito quilómetros.

2

11

Um incêndio de
grandes proporções
no concelho de Penacova
lança o pânico junto das populações e dizimou quatro
carros de bombeiros.

13

Empresário dispara
sobre a mulher e depois suicida-se. Tragédia
aconteceu na localidade de
Alhadas, Figueira da Foz.

14

Seis fogos distintos
num raio de oito
quilómetros ameaçam habitações do concelho de Miranda do Corvo. Chamas
são combatidas por 325
bombeiros.

16

Homem, de 41 anos,
divorciado, é detido
pela PJ por suspeita de atear
24 fogos florestais na zona
de Arganil.

18

Homem morre baleado ao chegar a
casa, na localidade de Lagoa, concelho de Mira.

20

Polícia Judiciária detém recluso no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra depois
de detectar em exames
médicos que regressava
ao Estabelecimento Prisional, com 115 doses de haxixe
e 61 de heroína no organismo.

Desporto

10

Dois fogos consomem vários hectares
de pinhal nas localidades de
Carapinha (Tábua) e Palheirão (Tocha).

21

João Pedro Mendes,
de 21 anos, residente
na Lousã, morre electrocutado quando reparava
linhas danificadas por
um fogo no concelho em
Góis.

2

18

3

19

4

24

7

25

Associação de Andebol
de Coimbra ambiciona
“reanimar” a modalidade
no distrito.
Atletas da Columbófila
Cantanhedense, Hugo
Neto, Florbela Machado e
Alexandre Coutinho, sagram-se campeões nacionais de águas abertas.
Académica, versão
2013/204, apresenta-se
no Fórum Coimbra carregada de ambição para a
época em curso.
Treinador Paulo Silva
está confiante numa
boa prestação da equipa feminina de basquetebol do
Olivais na presente temporada.

12

Futsal da Briosa
parte com ambição
para a nova época.

Académica teve
“galo” na estreia em
Barcelos, perdendo o confronto com o Gil Vicente por
2-0.
“Escolas de futebol”
vão receber 670 mil
euros da Câmara Municipal
de Coimbra nos próximos
três anos.
Académica goleada
pelo Sporting (0-4),
em jogo a contar para a 2.ª
jornada da Liga Zon Sagres.
Atleta do CNM, Carolina Coelho, representa Portugal no Campeonato Mundial de Ginástica,
em Kiev.

26

Estágio de judo da
Académica para todos os clubes e idades
orientado por mestre japonês.

13

Selecção nacional de
basquetebol sofre
pesada derrota (64-85) com
a Estónia, em Coimbra.

28

16

30

Milhares de pessoas
assistiram e aplaudiram os ciclistas na etapa
entre Oliveira do Hospital e
a Serra da Estrela.

Treinador Ricardo
Antunes explica sucesso da natação em Cantanhede.
Florbela Machado,
nadadora da Sociedade Columbófila, bate recorde nacional dos 1.500
metros livres.
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

Arsenal da Devesa
venceu em Gondomar
DR

Arsenal da Devesa terminou o ano de 2013 só com vitórias

O Arsenal da Devesa não
se cansa de colecionar vitórias no campeonato nacional de andebol da terceira divisão, tendo praticamente garantida a presença na segunda fase da

competição.
No passado fim de semana, a jogar em Gondomar,
a jovem equipa bracarense
goleou o conjunto local por
46-28, depois de ao intervalo já vencer por 24-10.

Tal como tem acontecido noutros encontros,
o técnico do Arsenal da
Devesa pôde, aqui, dar
oportunidade a todos os
atletas.
O conjunto bracaren-

se continua assim a somar por vitórias todos os
encontros que disputou,
tanto para o campeonato
como para a Taça de Portugal, onde está nos oitavos de final.
No jogo de Gondomar,
onde Jorge Rodrigues esteve em destaque com os
oito golos que marcou, o
Arsenal alinhou e marcou:
Bruno Silva, Bruno Moura
(3), Jorge Rodrigues (8),
Jorge Pinto (5), Nuno Machado (1), João Costa, Pedro Barbosa, José Costa
(5), Ricardo Saraiva (3),
Romeu Torres (2), Virgílio Pereira (5), João Mendes (2), Carlos Osório (2),
Nuno Silva (4), Jorge Costa
e André Azevedo (6).
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ANDEBOL JOVEM

Torneio de Natal de Fafe
ficou em casa
DR

Presidente da AA Braga com o capitão do AC Fafe

O AC Fafe foi o vencedor do Torneio de Natal – Cidade de Fafe 2013, em andebol jovem e disputado no passado fim de semana, nesta cidade. A prova foi organizada pelo AC Fafe, em colaboração com a Associação de
Andebol de Braga e, para além da equipa local, contou
com a participação das equipas de juvenis do ABC de
Braga, Fermentões, Xico, AAPL e Águas Santas.
Na final da competição, disputada domingo, no Pavilhão Municipal, o AC Fafe bateu o ABC por 30-28 e sagrou-se vencedor do torneio.
Os resultados dos encontros disputados
AC Fafe-AAPL......................................................... 30-29
Xico Andebol-ABC A ............................................. 28-31

ABC A-Fermentões ................................................ 34-19
Águas Santas: AC Fafe.......................................... 26-27
Fermentões-Xico Andebol .................................... 22-33
AAPL-Águas Santas................................................ 22-34
5.º e 6.º lugares
Águas Santas-Fermentões ..................................... 33-35
3.º e 4.º lugares
Águas Santas-Xico ................................................. 33-29
1.º e 2.º lugares
AC Fafe-ABC A ................................................... 30 - 28

Seleção nacional já está na Estónia
Após dois dias de estágio em Almada, a seleção nacional sénior masculina de Portugal já se encontra na
Estónia, onde no dia 2 de janeiro, tem o primeiro de
quatro importantes jogos relativos ao grupo 5 de apuramento para o “play-off” do Mundial – Qatar 2015.
Um dos atletas que faz parte desta comitiva é Nuno
Grilo, do ABC, que antes de embarcar, reconheceu que
estes são «jogos muito importantes para nós porque queremos muito conquistar este apuramento. Temos consciência de que não vai ser fácil, mas vamos fazer tudo
para conseguirmos estar no mundial».
Saliente-se que, devido a lesão, ficaram de fora da convocatória jogadores como Carlos Carneiro, Pedro Solha,
João Antunes, Cláudio Pedroso e Tiago Rocha.
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Madeira SAD
conquista 15.ª
Taça consecutiva

JM

ID: 51569432

Tiragem: 14900

O Madeira SAD conquistou,
em Tavira, no mês de Junho,
a sua 15.ª Taça de Portugal
de Andebol consecutiva, em
seniores femininos. Na final,
a equipa madeirense ultrapassou a ADA Colégio João
Barros, vencendo por números inequívocos: 29-20, com
16-10 ao intervalo. Mais um
troféu para a galeria da “sociedade”, num ano em que a
equipa perdeu a final do
campeonato, contentando-se
com o 3.º lugar, atrás do
campeão Alavarium e precisamente do finalista derrotado da Taça. Destaque,
ainda, para o Sports da Madeira, campeão nacional de
Juvenis femininos.1
Vasco Sousa
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MODALIDADES BALANÇO 2013

A boa notícia Primeiro título mundial da canoagem
ROLAND WEIHRAUCH

A seguir em 2014
12 a 26 Janeiro
Campeonato da Europa de
Andebol (Dinamarca)
28 Janeiro a 8 Fevereiro
Campeonato da Europa de
Futsal (Bélgica)
7 a 23 Fevereiro
Jogos Olímpicos de Inverno
(Rússia)
7 a 16 Março
Jogos Paralímpicos de Inverno
(Rússia)
30 Maio a 1 Junho
Campeonatos da Europa de
Remo (Sérvia)
14 a 24 Agosto
Campeonatos da Europa de
Natação (Alemanha)
20 a 24 Agosto
Mundiais de Canoagem de
Velocidade (Rússia)
24 a 31 Agosto
Mundiais de Remo (Holanda)
30 Agosto a 14 Setembro
Mundial de Basquetebol
(Espanha)
3 a 21 Setembro
Mundial de Voleibol (Polónia)
23 Setembro a 12 Outubro
Mundial de Voleibol feminino
(Itália)
27 Setembro a 5 Outubro
Mundial de Basquetebol
feminino (Turquia)
3 a 7 Dezembro
Mundiais de Natação de
Piscina Curta (Qatar)
7 a 21 Dezembro
Campeonato da Europa de
Andebol feminino (Hungria e
Croácia)

Missy Franklin
Em 2013, a canoagem
portuguesa conquistou
13 medalhas, em várias
especialidades e escalões
etários, em Europeus e Mundiais.
A mais relevante foi a obtida por
Emanuel Silva e João Ribeiro em
K2 500 metros no Mundial sénior
realizado na Alemanha. Pela
primeira vez, Portugal consegue
um título mundial absoluto na
velocidade, a disciplina rainha
da modalidade responsável pelo
único pódio do país nos Jogos de
Londres. É, curiosamente, com
uma tripulação relativamente
improvisada que a medalha de
ouro é alcançada: o parceiro
natural de Emanuel Silva
seria Fernando Pimenta, a
dupla responsável pela prata
olímpica em K1 1000m, mas as
divergências deste último com
a federação fizeram-no abdicar
do evento. João Ribeiro já tinha
sido vice-campeão mundial da
distância em 2010, então numa
dupla com Pimenta. M.A.

A má notícia Fases finais sem Portugal
FERNANDO VELUDO/ NFACTOS

A FIGURA

Portugal teve alguns campeões
do mundo e europeus em 2013
(categoria em que se inclui
o triunfo do Benfica na Liga
Europeia de hóquei em patins),
mas as selecções das principais
modalidades colectivas
(exceptuando o futebol e o futsal)
continuam com dificuldades
em aproximar-se da elite e das
fases finais dos grandes torneios.
O andebol, o mais rotinado
nas grandes competições, não
esteve no Mundial 2013 nem
estará no Europeu 2014 e já está
em desvantagem no apuramento
para o Mundial 2015. A última
presença da selecção aconteceu
no Euro 2006. A de basquetebol,
ausente do Eurobasket 2013,
não vingou no primeiro torneio
de qualificação para a edição
de 2015, mas estará presente
no segundo. Sem lugar no
Europeu 2013, o voleibol – 17.º
na Liga Mundial deste ano – vai
disputar em Janeiro uma vaga no
Campeonato do Mundo de 2014.

A norte-americana Tracy
Caulkins e a australiana Libby
Trickett destacaram-se,
respectivamente, nas edições
de 1978 e 2007 dos Mundiais
de Natação, graças aos cinco
títulos conquistados. Missy
Franklin fez melhor em 2013,
ao ganhar seis medalhas
de ouro em Barcelona, um
recorde para uma atleta
numa edição dos Mundiais. A
americana venceu os 100m
e 200m costas, os 200m
livres e as três estafetas. E,
aos 18 anos, tornou-se já a
nadadora com mais títulos
mundiais em piscina longa
(9). A sua compatriota Katie
Ledecky foi outra das grandes
figuras da competição, ao
conseguir quatro títulos e
dois recordes mundiais. No
sector masculino, destacouse o chinês Sun Yang, que,
tal como Ledecky, esteve
insuperável nos 400m, 800m
e 1500m livres.

LeBron James
Em 2012, depois de
derrotado nas duas
anteriores presenças na final
(uma por Cleveland e outra
por Miami), LeBron James
conseguiu finalmente o seu
primeiro título na NBA. Um
ano depois, voltou a liderar
os Heat a novo triunfo no
campeonato de basquetebol
mais forte do mundo. Tal
como na temporada anterior,
em 2012-13 o extremo foi
considerado o melhor
jogador da fase regular da
NBA e da final da prova. Só
outros dois atletas na história
da competição ganharam
simultaneamente os dois
prémios individuais mais
do que uma vez, Larry Bird
(Boston Celtics: 1983-84 e
1985-86) e Michael Jordan
(Chicago Bulls: 1990-91,
1991-92, 1995-96 e 199798). LeBron James foi o
jogador da sua equipa com
mais pontos (26,6 por jogo),
assistências (7,1) e ressaltos
(8,1). M.A.
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Seleção portuguesa de andebol desfalcada na Estónia rumo ao Mundial2015
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Põlva, Estónia, 30 dez (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol chegou hoje desfalcada à Estónia,
onde, na quinta-feira, vai disputar em Põlva o primeiro de quatro desafios do grupo 5 decisivos no
apuramento para o "play-off" do Mundial2015 do Qatar.
Ao todo, Rolando Freitas não pode contar com cinco jogadores que competiram nas derrotas em casa
frente à Letónia (29-26) e na visita à Bósnia-Herzegovina (31-29), nomeadamente os lesionados Tiago
Rocha, Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes e Cláudio Pedroso.
"Neste momento, não temos margem de erro. Já falhámos dois jogos, já perdemos essas duas
oportunidades de vencer, pelo que só pensamos em ganhar. Queremos continuar a depender apenas
de nós próprios", vinca Ricardo Moreira.
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Tiago Rocha, Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes e Cláudio Pedroso, devido a lesão, não
podem dar o seu contributo à equipa das Quinas.
A seleção portuguesa de andebol chegou esta segunda-feira desfalcada à Estónia, onde, na quintafeira, vai disputar em Põlva o primeiro de quatro desafios do grupo 5 decisivos no apuramento para o
"play-off" do Mundial'2015 do Qatar.
Ao todo, Rolando Freitas não pode contar com cinco jogadores que competiram nas derrotas em casa
frente à Letónia (29-26) e na visita à Bósnia-Herzegovina (31-29), nomeadamente os lesionados Tiago
Rocha, Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes e Cláudio Pedroso.
"Neste momento, não temos margem de erro. Já falhámos dois jogos, já perdemos essas duas
oportunidades de vencer, pelo que só pensamos em ganhar. Queremos continuar a depender apenas
de nós próprios", vinca Ricardo Moreira.
O ponta admite que a seleção lusa vai defrontar uma "equipa difícil, com alguns jogadores
experientes" e que vai "criar muitas dificuldades".
"Mas temos um bom grupo, uma boa equipa, já algo experiente neste tipo de jogos. Temos tudo para
ganhar e, como disse, passar a depender exclusivamente de nós. E, jogo a jogo, vamos conseguir",
completou.
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Desporto
Terminaram este fim-de-semana os Torneios de Natal da CBE - Casa do Benfica do Entroncamento de
Andebol. Para os adeptos da modalidade, tratou-se de mais uma oportunidade para apreciarem a
evolução dos jovens andebolistas no Entroncamento.
No sábado, decorreu a competição do escalão de juvenis, atletas com idades entre os 15 e os 17
anos. A pretexto do torneio, visitaram o Entroncamento as equipas de Évora (Évora Andebol Clube) de
Ponte de Sor, (Grupo Experimental da Ponte de Sor) e da Marinha Grande (SIR 1º de Maio).
O Torneio Quadrangular decorreu num bom ambiente desportivo. Afinal era mais um encontro da
família do Andebol e a família gosta de se divertir quando se encontra. Uma nota de realce para a
presença da televisão da Federação de Andebol de Portugal, FAP TV, que divulgou a nível nacional, o
trabalho que foi realizado no Entroncamento na temporada passada e que continua nesta.
Do ponto de vista desportivo, os juvenis da CBE venceram o torneio com brilho. Em 2º lugar
classificou-se a equipa de Évora tendo ficado em 3º e 4º lugares, respectivamente, as equipas de
Ponte de Sor e da Marinha Grande.
No domingo, o torneio triangular de iniciados, atletas com idades entre os 13 e os 14 anos, contou
com as equipas de Évora (Évora Andebol Clube) e Coimbra (Associação Académica de Coimbra). A
equipa de Évora praticou o melhor andebol e venceu naturalmente o torneio. Em 2º lugar classificouse a equipa da Associação Académica de Coimbra e em 3º a CBE. Atendendo a que a equipa dos
iniciados da CBE é formada na sua quase totalidade por atletas que chegaram ao andebol há menos
de dois meses, o objectivo deste torneio era proporcionar-lhes competição que lhes permitisse evoluir
e esse objectivo foi atingido em pleno.
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A seleção portuguesa chegou esta segunda-feira desfalcada à Estónia, onde, na quinta-feira, vai
disputar em Põlva o primeiro de quatro desafios do grupo 5 decisivos no apuramento para o "play-off"
do Mundial'2015 do Qatar. Ao todo, Rolando Freitas não pode contar com cinco jogadores que
competiram nas derrotas em casa frente à Letónia (29-26) e na visita à Bósnia-Herzegovina (31-29),
nomeadamente os lesionados Tiago Rocha, Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes e Cláudio
Pedroso. "Neste momento, não temos margem de erro. Já falhámos dois jogos, já perdemos essas
duas oportunidades de vencer, pelo que só pensamos em ganhar. Queremos continuar a depender
apenas de nós próprios", vinca Ricardo Moreira. O ponta admite que a seleção lusa vai defrontar uma
"equipa difícil, com alguns jogadores experientes" e que vai "criar muitas dificuldades". "Mas temos
um bom grupo, uma boa equipa, já algo experiente neste tipo de jogos. Temos tudo para ganhar e,
como disse, passar a depender exclusivamente de nós. E, jogo a jogo, vamos conseguir", completou.
Depois do jogo de quinta-feira, Portugal recebe a Estónia no domingo, em São João da Madeira, vai à
Letónia a 8 de janeiro e conclui esta fase a 12 em Mafra frente à Bósnia-Herzegovina. "São jogos
muito importantes, porque queremos muito conquistar este apuramento. Temos consciência de que
não vai ser fácil, mas vamos fazer tudo para conseguirmos estar no Mundial", acrescentou o lateral
Nuno Grilo. Cumpridas duas jornadas, Letónia e Bósnia-Herzegovina lideram com quatro pontos,
enquanto Portugal e Estónia ainda estão a zero. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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30 Dez, 2013, 18:54 / atualizado em 30 Dez, 2013, 18:55
A seleção portuguesa de andebol chegou hoje desfalcada à Estónia, onde, na quinta-feira, vai
disputar em Põlva o primeiro de quatro desafios do grupo 5 decisivos no apuramento para o "play-off"
do Mundial2015 do Qatar.
Ao todo, Rolando Freitas não pode contar com cinco jogadores que competiram nas derrotas em casa
frente à Letónia (29-26) e na visita à Bósnia-Herzegovina (31-29), nomeadamente os lesionados Tiago
Rocha, Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes e Cláudio Pedroso.
"Neste momento, não temos margem de erro. Já falhámos dois jogos, já perdemos essas duas
oportunidades de vencer, pelo que só pensamos em ganhar. Queremos continuar a depender apenas
de nós próprios", vinca Ricardo Moreira.
O ponta admite que a seleção lusa vai defrontar uma "equipa difícil,
com alguns jogadores experientes" e que vai "criar muitas dificuldades".
"Mas temos um bom grupo, uma boa equipa, já algo experiente neste tipo de jogos. Temos tudo para
ganhar e, como disse, passar a depender exclusivamente de nós. E, jogo a jogo, vamos conseguir",
completou.
Depois do jogo de quinta-feira, Portugal recebe a Estónia no domingo, em São João da Madeira, vai à
Letónia a 08 de janeiro e conclui esta fase a 12 em Mafra frente à Bósnia-Herzegovina.
"São jogos muito importantes, porque queremos muito conquistar este apuramento. Temos
consciência de que não vai ser fácil, mas vamos fazer tudo para conseguirmos estar no Mundial",
acrescentou o lateral Nuno Grilo.
Cumpridas duas jornadas, Letónia e Bósnia-Herzegovina lideram com quatro pontos, enquanto
Portugal e Estónia ainda estão a zero.
Carlos Barros
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30 de dezembro de 2013 16:34h
Portugal já está na Estónia, onde na quinta-feira defronta aquela seleção.
O jogador de andebol Ricardo Moreira afiançou esta segunda-feira que a Seleção Nacional não tem
margem de erro no jogo de quinta-feira com a Estónia, da terceira jornada de qualificação para o
Mundial de 2015, no Qatar.
Neste momento podemos dizer que não temos margem de erro nenhuma. Já falhámos dois jogos, já
perdemos essas duas oportunidades de conseguir uma vitória, pelo que neste momento só pensamos
no jogo com a Estónia, começou por dizer, citado pela Federação de Andebol. É um adversário que vai
criar-nos muitas dificuldades a jogar em sua casa. Mas temos um bom grupo, uma boa equipa, já algo
experiente neste tipo de jogos. Temos tudo para ganhar e para passar depende exclusivamente de
nós. E, jogo a jogo, vamos conseguir.
Nuno Grilo está confiante na vitória frente aos estónios. Estas sessões de trabalho que fizemos em
Almada já foram orientadas para o jogo da Estónia e penso que estamos minimamente preparados.
Conhecemos grande parte do jogo do adversário e agora só esperamos que corra tudo bem durante a
partida, vaticinou o lateral da formação lusa.
Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes, Cláudia Pedroso e Tiago Rocha, lesionados, são as
grandes ausências.
Portugal defronta a Estónia a 2 de janeiro, em Polva, às 20h00, em jogo da terceira jornada, e a 5 de
janeiro recebe a equipa adversário, com o jogo a realizar-se em São João da Madeira; às 15h00.
No Grupo 5, Portugal é terceiro, ainda sem pontos ao fim de dois encontros. A Letónia lidera, com
quatro pontos, os mesmos do segundo, a Bósnia. A Estónia é última, também sem qualquer ponto.
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Põlva, Estónia, 30 dez (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol chegou hoje desfalcada à Estónia,
onde, na quinta-feira, vai disputar em Põlva o primeiro de quatro desafios do grupo 5 decisivos no
apuramento para o "play-off" do Mundial2015 do Qatar.
Ao todo, Rolando Freitas não pode contar com cinco jogadores que competiram nas derrotas em casa
frente à Letónia (29-26) e na visita à Bósnia-Herzegovina (31-29), nomeadamente os lesionados Tiago
Rocha, Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes e Cláudio Pedroso.
"Neste momento, não temos margem de erro. Já falhámos dois jogos, já perdemos essas duas
oportunidades de vencer, pelo que só pensamos em ganhar. Queremos continuar a depender apenas
de nós próprios", vinca Ricardo Moreira.
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AC Fafe e ABC discutem final
do Torneio de Natal em juvenis
ANDEBOL
| Redacção |

As equipas do AC Fafe e ABC A discutem hoje o primeiro lugar no Torneio de
Natal de Andebol em juvenis, que está a
decorrer no Pavilhão Municipal de Fafe.
Os dois clubes alcançaram o primeiro
lugar nas séries A e B, respectivamente,
com duas vitórias nos dois jogos realizados. O jogo de apuramento para o terceiro lugar será disputado pelas equipas do

Xico Andebol e Águas Santas. As equipas do AAPL e Fermentões vão disputar
o quinto lugar neste torneio que arrancou sexta-feira e chega hoje ao fim.
Os resultados dos jogos disputados até
ao momento foram os seguintes:
AC Fafe - AAPL
30-29
Xico Andebol -ABC A
28-31
ABC A - Fermentões
34-19
Águas Santas - AC Fafe
26-27
Fermentões - Xico Andebol 22-33
AAPL : Águas Santas
22-34
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Gala anual do ABC de Braga
agendada para 11 de Janeiro
ANDEBOL
| Redacção |

O ABC de Braga realiza a sua Gala
Anual, comemorativa do 80º aniversário
a 11 de Janeiro 2014 . Uma vez mais o
evento vai ter lugar no Restaurante Panorâmico da Universidade do Minho, a
partir das 20 horas. Mais do que o convívio entre todos os academistas e a
confirmação da dinâmica associada à ligação ABC/UMinho, é objectivo reconhecer publicamente os que mais se distinguiram em 2013.
As inscrições estão abertas e a reserva
será confirmada através do pagamento
na secretaria do ABC. Só serão consideradas as reservas até ao final do dia 7 de
Janeiro e naturalmente para a lotação da
sala. O preço único será de 18 euros.
Os sócios do ABC têm a palavra final

até às 23.59 horas de 6 de Janeiro para
procederem as suas escolhas, através do
e-mail geral@abcdebraga.net.
A lista de nomeados para a Gala deste
ano é a seguinte.
Atleta do ano:
Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira,
Humberto Gomes
Equipa do ano:
Iniciados A, Infantis A, Juvenis C
Dirigente do ano:
Alexandre Sousa, Carlos Miranda, Pedro Lobato
Adepto do ano:
Renato Vale, Fernando Areias, Bruno
Barrote
Jogador revelação:
Rui Rolo, Nuno Rebelo, Nuno Sá
Treinador do ano:
Jorge Rodrigues, Gabriel Oliveira e
Nuno Cardoso
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