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A1   
Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 61826742

 
12-11-2015 12:48

Andebol: FC Porto vence o Presov

http://www.pt.cision.com/s/?l=534f690f

 
No andebol, o FC Porto venceu ontem Presov por 25-24.
 
 

Página 1



A2   
Sport TV1 - Títulos

 	Duração: 00:03:27

 	OCS: Sport TV1 - Títulos

 
ID: 61827241

 
12-11-2015 09:10

1 1 1

Revista de Imprensa

http://www.pt.cision.com/s/?l=8890c4bb

 
Manchetes dos jornais:
 
- O Jogo.
- Record.
- A Bola.
- Correio da Manhã.
- Diário de Notícias.
- Público.
- AS.
-
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mais Andebol 

O ANDEBOL 1.0 Aguas Santas 
venceu, em Lisboa, o Passos Manuel, 
por 24-21, no fecho da 10,' jornada, e 
ascendeu ao 5.° lugar do 
campeonato. Ao intervalo, a equipa 
de Paulo Faria vencia por 13-11 
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CONFEDERAÇÃO DO DESPORTO 20." GALA 

   

          

          

          

 

Eleita Atleta Feminina do Ano, ginasta Filipa Martins não resistiu a um malabarismo com o desejado prémio para a objetiva de A BOLA 

    

   

RUI RAIMUNDO/ASF 

 

         

Em noite sem estrelas, 
Filipa Martins honrou gala 
Ginasta, treinador Hélio Lucas e Seleção de futebol de praia subiram ao palco Miguel Oliveira 

eleito Atleta masculino do Ano o Cerimónia no Estoril não contou com principais medalhados 

Por 

EDITE DIAS E MIGUEL CANDEIAS 

IGUEL OLIVEIRA e Fi-
lipa Martins foram 
eleitos Atletas do Ano, 
ontem, no Casino do 
Estoril, na tradicional 

Gala da Confederação do Despor-
to de Portugal (CDP). 

Mas, neste 20." aniversário, fo-
ram muito mais notadas as ausên-
cias cio que as presenças, a come-
çar pelo vice-campeão do Mundo 
de Moto3, já a trabalhar na Leopard 
Racing, cm Jerez de La Frontera. 

Grandes figuras do desporto na 
cional como Telma Monteiro 
(judo), Nélson Évora (atletismo), 
Fernando Pimenta (canoagem), 
Rui Costa (ciclismo), Rui Bragan-
ça (taekwondo), Teresa Almeida 
(surf), Marcos Freitas (ténis de 
mesa), João Costa (tiro) eram es  

peradas, mas não estiveram no Sa -
Ião Preto e Prata. 

Neste cinzentismo, destacou-se 
Filipa Martins, nervosa na subida 
ao palco, bem mais difícil aparen-
temente do que a prestação, por 
exemplo, na Universíada de Verão, 
na Coreia do Sul, de onde regressou 
com a medalha de bronze. Aliás, a 

Rui RAMUNDO/ ASF 

Hélio Lucas partilhou o prémio de treinador  

ginasta e a canoista Francisca Laia 
foram as únicas presentes entre as 
nomeadas para Atleta do Ano, eu -
quanto, em masculinos... nem um! 

«Fiquei nervosa quando anun -
ciaram Os nomes todos, porque, 
por um lado queria ganhar, mas 
por outro estava com algum re-
ceio, pois somos todas boas e es - 

PARA A VIDA 

Gostaria de agradecer este 
prémio aos meus familiares. amigos e 
colegas, pois sem eles não o teria 
recebido. É um enorme orgulho e 
quero agradecer este troféu que é um 
reconhecimento do meu trabalho, do 
meu esforço. Um prémio que guardarei 
comigo para a vida 

RUBEN NEVES 
;ovem promessa do ano (GRAVADO) 

tamos a competir pela mesma coi - 
sa», contou. 

«Foi muito gratificante por todo 
o trabalho que tenho vindo a fazer. 
Ainda no mês passado estive no 
Mundial e consegui apurar -me 
para a prova de qualificação para 
os Jogos Olímpicos. No ano passa -
do também tinha sido nomeada e 

TRABALHO NOTÁVEL 

Tenho de agradecer este prémio 
que é um reconhecimento do nosso 
trabalho e esforço. Mas tenho de o 
partilhar com todos aqueles que se 
dedicam à canoagem. Da formaçâo ao 
alto rendimento. Aos atletas de 
canoagem. excelentes profissionais 
que tem feito um trabalho notável 

HELIO LUCAS 
Treinador do ano (com José sonsa) 
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RUI R AIMUNDO /ASI- 
• jrfilt

. 
 

Diretor e administrador de A BOLA presentes 

RUI RAIMUNDWASI- 

&•;3 C441.1.',1? EM' ICILM' 

C 47-4' Cal C WcZ' tIZIM> eeiri 

Foto 'de familia' dos premiados ou seus representantes no palco do salão preto e prata 

RUI RAIMUNDO/ASF 

RUI RAIMUNDWASF 

VENCEDORES E FINALISTAS 
atleta feminina do ano 

h,1 ip:1 Ginastica 
Teresa Almeida Surf 
Francisca Laia Canoagem 
Fu Yu Ténis de Mesa 
~lana Surto Patinagem 
-›  Atleta masculino do Ano 
Miguel Oliveira Motockliszno 
Fernando Pimenta Canoagem 
Nelson Évora Atletismo 
Rui Bragança Taekwondo 
RUI Costa 
4 Jovem promessa 
Ruben  Neves 
Joana Cunha 
João Amorim 
José Souto 
Mnélaie Santos 
4 Treinador do ano 
Helio Lucas  ;IeSt`SOUSa 
João Gançe 
Uno Barruncho 
Mário Hardso  
Rolando Freitaa 
-_eignipa do ano 
Sel. Nac. futebol praia Futebol 
H4 sénior masculino 1000 m Canoagem 
Sel. Nac. sub 20 masculina 

Hóquei em patins 
SeL Nac. sénior masculinaTénis de Mesa 
SeL Mac. Univ. masculina Andebol 

Irmã representou o piloto Miguel Oliveira 

não tive oportunidade de estar por-
que estava na Taça do Mundo na 
Colombia e também não tinha go - 
nho.» Este ano, a atleta do Sport 
Club do Porto subiu ao palco e está 

GRANDES CAMPEÕES 

Desde 2012, a Federação acolheu 
o futebol de praia e este prémio é um 
sinal do trabalho, do desenvolvimento. 
Parabéns aos premiados e aos que não 
foram premiados. Obrigada à CDP por 
premiar atletas e Instituições que 
contribuem para que o desporto em 
Portugal tenha grandes campeões 

HUMBERTO COELHO 
vice-presidente da FPF 

pronta para regressar para o ano: 
«Gostava de voltar, e mesmo que 
não ganhe, espero ter tido uma boa 
classificação no Rio de Janeiro.» 

Antes disso, Filipa deve dispu 
taro test event, em abril. «Quero 
fazer uma boa preparação para me 
qualificar para os Jogos, que são o 
objectivo. Vou tentar aumentar o 
grau de dificuldade nos exercícios 
para ganhar consistência e quan-
do chegar aos Jogos estar na me-
lhor forma possível. Até lá é trei-
nar cada vez mais!», rematou a 
ginasta, que divide o tempo entre 
os treinos, numa média de 4 a 6 ho-
ras diárias, e a Universidade.«As 
horas da faculdade é que não dão 
para reduzir, se não, não passo!» 

Têm  a palavra 

TRABALHAR 

Se vocês estão a ver este vídeo 
é porque fui considerado o atleta do 
ano. Não posso estar, pois estou em 
Jerez a trabalhar com a minha nova 
equipa e a minha novo moto. Obrigada 
a todos os que votaram, à minha 
familia. E, aos nomeados, obrigada por 
fazerem grande o desporto português 

MIGUEL OLIVEIRA 
vice-campeão do unindo (GRAVADO) 

Distinção 
de Mérito 
causa surpresa 
O presidente da Confederação, 
Carlos Paula Cardoso, desvalorizou 
as ausências de muitos campeões, 
exemplificando: «O Miguel está em 
Espanha.,.Calhou mal, há muitos 
atletas em competição fora do 
país. Se as ausências fossem por 
os atletas não estarem de acordo 
em estar aqui, não seria 
prestigiante. O problema é que 
cada vez mais a vida de um atleta 
de alto nivel é uma vida 
profissional e hoje em dia quase 
não há separadores entre épocas», 
considerou. 
No final dos prémios aos atletas e 
treinadores, uma revelação 
surpreendente. E questionada por 
muita gente ligada às diferentes 
áreas do desporto... Carlos 
Cardoso entregou, entusiasmado, 
o Prémio 'Mérito Desportivo' Alto 
Prestigio CDP aos apresentadores 
do evento: Jorge Gabriel e Inês 
Santos. Emidio Guerreiro, 
secretário de Estado do governo 
de gèstâo, também não faltou ao 
encontro anual e teve a honra, uma 
vez mais, de encerrar a cerimónia. 

Carlos Cardoso com Emidio Guerreiro 

-PERSONALIDADES 
DO ANO 

Patrícia Rodrigues (Andebol); Joaquim Patrício 
(Colect. Cultura, Reaeio e Desporto e Campismo e 
Montanhismo); Mundial Univ. voleibol praia 2014 
(FADO); Tiwf Club (Equestre); António Francisco 
(Motoddismo); Joaquim Fernandes (Karaté); 
Fernando Graça (Patinagem); António Cruz (Ativ. 
Subaquáticas); /indicar Contente (Aeromodelismo); 
Anibal Carvalho (Atletismo); Paulo Araújo (Artes 
Mudais); Emiti° Guerreio (AidOMObasmo e 
KarUng); Eugenio Pinheiro (Borre); Rui Marques 
(Bridge); Cámara Mun. Montemor-o-Velho 
(Canoagem); João Correia (Ciclismo); Equipa 'Os 
Setas' (Columbofilia); Isabel Teixeira (Corfebol); 
Tiago Neves (Damas); Manuel Machado (Desp. 
Inverno); Frederico Santos (Esgrima); Domingos 
EstanIslau (Futebol); Telma Monteiro (Judo); Assoc 
Lutas Amadoras Braga (Lutas Amadoras); Rui 
Moreira (Motonautica); Daniel Marques 
(Orientação); António Lopes (Paraquedismo); 
effrnoura• Ida (Pesa Desp.); Carlos Neves (Surno); 
José Braga (Surf);AbMo Costa (Taeinvondo); João 
Sousa (Ténis); Marcos e Freitas e Fernando Bitoque 
(Térds Mesa); João Costa (11ro); António Veiga (Vela); 
Mário Oliveira (Xadrez); Vanessa Fernandes (Triatio) 

r  uteirpl 
Ttiekwondo 
Canoagem 
Patinagem 

Miado 

Canoagem 
Atletismo 

TrLatio 

20.' Gala teve momentos lúdicos 
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POVOA DE VARZIM 
Campeões mundiais 
debatem treino funcional 
Bruno Torres e Leonel Ramalho 
(campeões europeus e mundiais de, 
respetivamente, futebol de praia e 
canoagem), Vítor Paneira (futebol), 
Tiago Leandro (árbitro), Carlos 
Resende (andebol), Vitor Pimenta 
(recuperador físico) e o médico Hugo 
Lopes são os oradores do workshop 
Treino funcional e a sua importância 
no desporto, sábado, no Estádio 
Municipal da Póvoa de Varzim. 
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10 PITERV 

Viadlmir lio& (GR)  

Igor ~PO 
Michai !togo  (2) 
lakub Nrstka  '' 
Domlnik Krcik 
ViactiesiaV 5adovyi  (1) 
Lutos Sarpataky 
Alexandr Radcenko (1) 
Lukas Urban (2) 
Varja Furlan (4) 
Radov-an Pekar 
Tomas Cip (2) 
Alexey  Peskov (4) 
Radoslav Anti (7) 
Ivan lykovIc 
Andrej Petro 

Yoel Morales  (2) 
Gustavo  Rodrigues (2) 
Miguel Martins 
Rui Silva 
Daymam SaNna (2) 
Nuno  Gonçalves 
Ricardo Moreira (1) 
Alexis Hernández (5) 
Hugo Santos (4) 
António Areia (2) 
Nuno Roque (1) 
Michal Nasal (1) 
Jord4n  Pitre 

iCARDO 

PEDRO TRINDADE/ASF 

Gilberto Duarte marcou o golo da vitória nos últimos segundos do jogo, na Eslováquia 

ANDEDOL — UGA DOS CANIPEOES — GR. Ci7: 10R. 
Tatran Sports Arena, em Presov 

TATRAN PRESOV FC PORTO "fr 

14  
Campeao vence 

Alfredo Quintana (GR) 
Hug° Laurentino (GR) 
Dlberto Duarte (5) sem tremer 

Dois pontos decisivos no final o Gilberto 
mantém FC Porto na luta pelo apuramento 

iiitarrnos 
Igor Novalcluc e Mexei Kovaiduc, da Moldavla 

ror 
HUGO COSTA 

O
FC Porto voltou a mos-
trar que não treme nos 
segundos finais e arran-
ja sempre solução. On-
tem, em Presov, o em-

pate a 24 golos era comprometedor 
do desejo de apuramento para a fase 
seguinte da Liga dos Campeões. Com  
seis segundos para se jogar neste en-
contro da 7.° jornada do Grupo C, 
Gilberto Duarte recebeu a bola, fin-
tou um adversário e rematou pica- 

UGA DOS C.AMPECIES 
3 Grupo C-4 7: Jornada 

Tatran Presov (Esq)-FC PORTO 24-25 
Voprodna (Ser)-HC Meshkov &est (File) 14 wee. 
La Rioja (Esi)-Chekhovskie Medvedi  (Rus) 14 oenr. 

IV El) 6 P 
LA MOJA 6 5 O 1 188-158 10 

2 FC PORTO 7 5 O 2 195-189 10 

3 HC Meshkov Brest  6 4 O 2 190-158 8 

4 Chek. Medvedl 6 2 O 4 155-171 4 

9 Volvodina 6 2 O 4 146-166.._4 
e Tatran Presov 7 1 O 6 170-202 • 2 

8: ;amada, 19 noa:. Chek, Medvecii-Vojvodina; 21 nov:. 
FC PORTO-La Moja e HC Meshkov Brest-Tatran Presov 

do para o fundo da baliza, dando vi-
tória tão saborosa como justa, por 
tudo o que a equipa fez na Esiováquia. 

Desde os 6-6, os azuis e brancos 
impuseram parcial de 7-1 a seu fa-
vor, com a defesa e Alfredo Quinta-
na a manietarem os adversários e a 
lançarem contra-ataques. No ata-
que posicional, Alexis, bem solicita-
do, foi respondendo com golos ou li-
vres de sete metros conquistados. 

A toada manteve-se, com o FC 
Porto forte e personalizado até aos 40 
m, chegando a dispor de sete golos 
de vantagem (11-18 aos 37,28 m) 
mas, depois de Gustavo Rodrigues 
marcar o 13-19, o ataque tornou-se 
lento, a estratégia do guarda-redes  

avançado não resultou e, em inferio-
ridade numérica, no espaço de um 
minuto, a vantagem chegou a ape-
nas um golo, 20-21. Dois golos se-
guidos dos porristas tiveram respos-
ta exata dos eslovacos (22-23). Furlan 
empatou (24 - 24) a 43 s do fim, mas, 
nos instantes seguintes, Gilberto en- • 
controu a solução para o triunfo. 
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ANDEBOL 

FC Porto vence 

■ O FC Porto venceu o 
Tetran Presov por 
25-24 na Eslováquia, na 
Liga dos Campeões de 
andebol. Gilberto Duar-
te fez o golo decisivo no 
último segundo do jogo. 
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A9 Mundial de andebol de 2021 será no Egito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/mundial_de_andebol_de_2021_sera_no_egito.html

 
12.11.2015
 
 O de 2023 na Polónia e na Suécia. O Campeonato do Mundo de andebol masculino de 2021 decorrerá
no Egito e o de 2023 terá a organização conjunta da Polónia e da Suécia, anunciou esta quinta-feira a
Federação Internacional de Andebol (IHF). A decisão foi tomada durante o congresso promovido pela
IHF em Sochi, na Rússia. As próximas duas edições do Campeonato do Mundo de andebol decorrerão
em França, em 2017, e na Alemanha e na Dinamarca, em 2019.
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NACIONAL AGUAS 
SANTAS VENCE 
Em jogo que se encontrava 
em atraso da décima jornada 
do campeonato nacional de 
andebol, oÁguas Santas foi a 
Lisboa derrotar o Passos 
Manuel, por 24-21. Com  esta 
vitória e agora com as 12 
equipas com o mesmo 
número de jogos, a formação 
de Paulo Faria passa para o 
quinto lugar, por troca com o 
Madeira SAL/ No fim de 
semana joga-se a 11.a  e última 
jornada da primeira volta. 
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DAVYES 
E COSTA ENATAM 
José Costa e Wilson Davyes, 
na nona jornada da liga 
francesa de andebol, 
somaram os mesmos pontos 
e fizeram o mesmo resultado 
(28-28). O Montpellier do 
ex-pivô benfiquista recebeu 
o Nantes e chegou à igualda-
de a sete segundos do fim. O 
Rennes enfrentou o Nimes - 
o anterior clube de Wilson 
Davyes -, que foi o melhor 
marcador da sua equipa (seis 
golos). —As. 
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Gilberto Duarte, 
que se chega a 
Quintana e Gusta-
vo, marcou o golo 
da vitória 

FC Porto alcança quinta vitória na Champions 
e mantém a porta aberta para passar aos 16 avos de final 

GILBERTO RESOLVEU 
NO 0111110 SEGUNDO 

!4( 

Tem revelado urna grande maturidade no plano internado-
nal e ontem isso voltou a suceder, tornando-se fundamen-
tal para o sucesso portista. Quando o Presov mais apertou 
foi eficaz, segurou a vantagem e mantevea expectativa de 
triunfo. Foi o melhor marcador portista. 

A FIGURA 

= t-f-4:7Wr 
marcar quando 

foi mais 4. -• 9 

30008 

O FC Porto fez ontem o 18.° 
jogo da temporada, sendo 
um de Supertaça, dez de 
Campeonato Nacional e 
sete de Liga dos Campeões. 
Soma 15 vitórias e três 
derrotas 

LIGA DOS CAMPEÕES 

.., O 5 - 7.. JORNADA 
Tratar Prosov-FC Porto 24-25 
Vojvodina-Mostikov Brest 14/11(18h00) 
La Rioja-Medvedi 14/11(18h00) 

CLASSIFICAÇÃO 
V E D M-5 P 

1. Ia Rioja 6 5 0 1 188-158 10 • 
2. FC Porto 7 5 O 2 195 189 10 
3. M. Brest 6 4 O 2 190-158 8 
4. C Medvedi 6 2 O 4 155 171 4 
5. Vojvodina 6 2 O 4 146.166 4 
6. T. Presov 7 1 O 6 170-202 2 

ma JORN A DA a.'  
C. Mecivedi-Voivodlna 19/11 
FC Porto-La Rioja 21/11 
M. Brest-Tratan Presov 21,11 

TRATAR PIREIBOV 
PC T'ORTO 
Tatran Handball Arena 

kbitrolk Igor Covalciuc e Alexei 
Covaickw (Moldávia) 

11140111PRESOV 
IgaChipyria Gr 
~DO* Gr 
'Achai 'Ceve° 3 
jakub Hrstica 
DomloicKtok 
VlachesiAiSecloyl 1 
Lobos Sappataky - 
Alexandr Raikeiko 1 
Lukas 0rban 2 
Vasja Furtan 4 
Peicx Radovan 
Tomas Cip 2 
Alexey Peskov 4 
Radoslay Anti 7 
Ivan Mcovic 
Andrej Petrov 

Treinador: 
Rastislav Trtik 

Ao intervaio1044. 
Marcha.05' 2-2.10' 4-4 ,15 6-7, 20', 7-10. 
25'7-12, 30' 10-14, 35'11-16, 40' 13-18, 
45' 17-19,50' 19-21, 55' 20-23,60' 24-25 

AUGUSTO FERRO 
imo Uma vitória suada na pe-
núltima partida disputada 
fora de casa permitiu ao FC 
Porto manter as possibilida-
des de ficar nos dois primeiros 
lugares do Grupo C da Liga dos  

Campeões, o passe decisivo 
para entrar no play-off que 
dará acesso aos 16 avos de final. 
O Presov deu uma luta tre-
menda e empatou o jogo, de-
pois de ter recuperado de uma 
desvantagem de sete golos. A 
chave da vitória foi um rema-
te de Gilberto Duarte, no últi-
mo segundo. 

O FC Porto regressou de um 
período de ausência de com-
petição com os argumentos 
habituais. Concentrado e sem 
complexos, manteve o mar-
cador equilibrado até aos 13 
minutos, partindo depois 
para uma situação de vanta-
gem. 

Perante um campeão eslova-
co que mostrava as mesmas 
debilidades que revelou no 
Dragão Caixa - o FC Porto ven-
ceu por 33-23 -os portistasfo-
ram ganhando conforto, que 
teve a expressão máxima aos 
11-18, aos oito minutos do se-
gundo tempo. 

Apartir daí, o Presov foi mais 
dinâmico e agressivo a defen-
der. A isso associou-se o me-
lhor momento do guarda-re-
des Igor Chupryna e o jogo  

mudou de tendência. 
Uma série de desacertos dos 

portistas permitiu aos eslova-
cos sonhar em dar a volta ao 

"Grande... grande 
vitória!!! Vamos!!!" 
Gilberto Duarte 
Jogador do FC Porto 

no Facebook 

encontro. E quase o consegui-
ram, pois empataram com 40 
segundos para disputar. 

Depois, o Presov cometeu 
duas faltas a defender. Na se-
quência da cobrança desse se-
gundo livre de nove metros e 
com o apito final prestes a to-
car, a bola chegou a Gilberto 
Duarte. Matou o jogo, quando 
o adversário já nada mais po-
dia fazer. 

Ao FC Porto faltam três jo-
gos. Uma vitória em casa, na 
próxima ronda, frente ao La 
Rioja, no dia 21, pode ser o pas-
so decisivo. 

FC PORTO 
Affredo Quintana Gr 
Hugo Laurentino Gr 
Gilberto Duarte 5 
Rui Silva 
Hugo Santos 4 
Alexis Borges 6 
Curai Mo -ales 2 
Ricardo Moreira 1 
baymaoSalina 
Miguel Martins 
Gustavo Roctrigues 2 
António Areia 2 
Nuno Roque 1 
MichaiKasal 1 
Jordan Pitre 
Nino Gonçalves nj 

Treinador: 
RicardoCosta 
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semáforo 

par Nuns A. Amaral 

Gilberto Duarte 
lio  A equipa de ande- 

bol do F. C. Porto 
contou com o herói 

do costume no jogo de on-
tem com o Tatran Presov. A 

excelente vitória na viagem á 
Eslováquia (25-24) foi con-
sumada com um golo de Gil-
berto e permite aos dragões 
continuar a sonhar com a 
passagem à fase seguinte 
da Liga dos Campeões. 

lefferson 
O lateral-esquerdo 
do Sporting vai 
tentar recuperar da 

lesão muscular sofrida em 
Arouca a tempo de participar 
no dérbi lisboeta da Taça de 
Portugal com o Benfica, mas 
não é certo que o consiga. A 
próxima semana será decisi-
va e Jorge Jesus já não se 
livra de uma dor de cabeça 
que decerto dispensava. 

Joel Rocha 

40 
 Ficou mais difícil a 

vida do Benfica na 
ronda de elite da 

UEFA Futsal Cup, em função 
da derrota sofrida ontem no 
duelo com o Slov-Matic de 
Bratislava (5-4). A equipa 
treinada por Joel Rocha tem 
agora de ganhar hoje ao 
Lokomotiv, por dois golos de 
diferença, para garantir o 

ambicionado apuramento 
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Gilberto Duarte marcou cinco golos, o último dos quais foi decisivo 

1('I)( F. C. Porto vence Tatran Presov e é segundo do Grupo C da Liga dos Campeões 

Gilberto Duarte salva 
dragão no último sopro 
Susana Silva 
desporto@jn.pt  

Um golo de Gilberto Duar-
te, a três segundos do apito 
final, garantiu, ontem, ao F. 
C. Porto a vitória sobre o Ta-
tran Presov, por 25-24, na 
Eslováquia, em jogo da séti-
ma jornada do Grupo C da 
Liga dos Campeões. Os dra-
gões ascenderam à segunda 
posição, com os mesmos 
pontos do líder La Rioja, 
mantendo-se firmes na luta 
pelo play-off de qualificação. 

Na Eslováquia, a partida 
passou por diversas fases. O 
equilíbrio inicial deu lugar 
ao domínio porrista, seguiu-
se, já na segunda metade, a 
recuperação local para cul-
minar no sufoco português. 

O Tatran Presov deu bas-
tante luta aos azuis e brancos 
no começo do jogo, chegan-
do a estar na frente. A partir 
dos 15 minutos, o F. C. Porto 
assumiu o controlo e lenta-
mente foi-se distanciando 
do adversário, vencendo por 
quatro golos ao intervalo (14-
10), vantagem que rapida-
mente aumentou para sete 
no recomeço do encontro. 

Quando a partida parecia 
perfeitamente controlada 
pelos dragões, uma suces-
são de erros e uma grande 
exibição do guardião Igor  

Chupryna potenciaram a re-
cuperação dos eslovacos, 
que lograram empatar 24-24 
a apenas 45 segundos do fi-
nal. Com  posse de bola, os  

portistas valeram-se de um 
livre a seis segundos do final 
e de uma combinação Mi-
guel Martins/Gilberto 
Duarte para saírem com o 
triunfo. 

Tatran Presov 24  
F. C. Porto 25  
Local Arena de Andebol do Tatran, Presov 
(Eslov.)quk3). 
Árbitros Igor Covalciuc e Alexel Covalctuc 
(Macedonia). 
Tal= Primo Vladimir Bom (GR) e Igor 
Chupryna (GR), Michal Kopco (3), Jakub 14rsdra. 
Dominik Krok Viachestav Sadovyl (1), Lubos 
Sarpataky, Alexancir Radcenko (1), Lukas Urban 
(2), Vaso Furlan (4), Radotran Pekar, Tomas Clp 
(2), Alexey Peskov (4), RadoslavAntl (7), Ivan 
Ivkovic e Andrei Petro. ~dor Rastislav Trtik 
rs C. Perle Alfredo Quintana (GR)e Hugo 
Laurentino (GR) Gilberto Duarte (5), Voei Morales 
(2), Gustavo Rodngues (2), Miguel Martins, Rui 
Silva Dayrnaro Salina (1), Nino Gonçalves, 
Ricardo Moreira (1), Alivies Borges (6),  Hugo  Santos 
(4) António Arara (2), Muno Roque (1). Michal 
Kasal (1)e londan Pitre Treinador Ricardo Costa. 
Ao Intervalo 10-14. 

Grupo C 
RESULTADOS 

Tatran Presov 24 - 25 F C Porto 
Voivodina (14'11) Meshkov Brest 
La Rioja (14,11) C Medvedi 

CLASSIFICAÇÃO 
PiO111 F-( 

1 Ia Ilisir le 6 5 0 1 158 

2 F. C Perto 111 1 5 0 2 195-184 

3 Meshlarv 8rest 8 6 4 O 2 190-158 

4 Dielchovskie Medveó 4 6 2 O 4 155-171 

5 Voliodina 4 6 2 O 4 146-166 

latran Presov 2 7 1 0 6 170-202 

PRÓXIMA JORNADA 
C Medvedi (19/11) Voivodina  
F C Porto (21,11) La Roia  
Meshkov Brest (21/11) Tatran Presos  
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Um golo de Gilberto Duarte no últi-

mo lance do jogo ajudou o FC Porto 

a obter uma vitória importante na 

Liga dos Campeões de andebol. O 

lateral esquerdo desfez a igualda-

de a dois segundos do fi m com um 

remate que valeu o sucesso por 

24-25 frente ao Tatran Presov, na 

Eslováquia.

Foi um resultado interessante pa-

ra o objectivo de qualifi cação para 

os play-off s da equipa orientada por 

Ricardo Costa, que luta pelas duas 

vagas disponíveis do Grupo C com 

o Naturhouse la Rioja (Espanha) 

e o Meshkov Brest (Bielorrússia). 

O conjunto portista igualou o Na-

turhouse no comando, com dez 

pontos, embora com um jogo a 

mais do que o clube de Logroño. 

O Meshkov Brest, também com um 

encontro a menos do  que os “azuis 

e brancos”, soma oito pontos.

Esta era uma partida que o FC 

Porto tinha de vencer, perante o úl-

timo classifi cado, que na jornada 

inaugural saiu do pavilhão Dragão 

Caixa com uma derrota pesada (33-

23). E durante muito tempo pare-

ceu que o campeão português iria 

conseguir um triunfo sereno em 

Presov. Os dois pontos pareciam 

perto quando António Areia colo-

cou a vantagem portista em sete 

golos (11-18) na segunda parte.

Só que o Tatran Presov tinha ou-

tras ideias. Liderada pelos sete go-

los de Radoslav Antl, a formação 

local    aproximou-se, encurtou a 

desvantagem e empatou já dentro 

do último minuto (24-24). A última 

posse de bola pertenceu ao FC Por-

to, com o quinto golo de Gilberto 

Duarte a valer a quinta vitória em 

sete jogos disputados.

O pivot cubano Alexis Borges 

também terminou o encontro 

com cinco golos, mais um do que 

o ponta esquerda Hugo Santos, en-

quanto Alfredo Quintana voltou a 

demonstrar a sua utilidade na ba-

liza portista.

Nos seus últimos três jogos, o FC 

Porto vai receber o Naturhouse La 

Rioja e o Vojvodina (Sérvia) e deslo-

car-se ao pavilhão do Chekhovskie 

Medvedi (Rússia).

Triunfo 
do FC Porto 
nos últimos 
segundos

Andebol
Manuel Assunção

Gilberto Duarte decisivo 
para a vitória portista 
sobre o Tatran Presov, na 
Eslováquia, a 5.ª em sete 
jogos na Liga dos Campeões

Página 15



A16

  Tiragem: 79310

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61819378 12-11-2015

KRITCIUK 

Atribuídas por Joio Socorro Views 

diAl RAFAEL 
BENITEZ 
LATA: A relação do trei-
nador do Real com os jo- 

gadores está cada vez mais deteriorada. As 
críticas do espanhol aos futebolistas, duran-
te o jogo como Sevilha, geraram mal-estar. E 
o clássico como Barça vem aí._ [pág. 30] 

GUEDES/NEVES 
OURO: Aos 18 anos, po-
dem repetir o feito (ain-

da) inédito de Luís Figo e Peixe de coincidi-
rem em campo na Seleção Nacional com tão 
tenra idade. Dois talentos que prometem 
muitas alegrias no futuro. [págs.14 a 16] 

GILBERTO 
DUARTE 
PRATA: O lateral-esquer-
do foi decisivo para a vi-

tória da equipa de andebol do FC Porto, ao 
marcar um golo no último segundo. E os 
dragões continuam a aspirar ao apuramen-
to na Liga dos Campeões. [pág. 33] 

z BRONZE: O guarda-re-
des do Sp. Braga leva 502 

minutos sem sofrer golos na Liga NOS. O 
bom momento deixou o russo a sonhar 
com a presença no Europeu do próximo 
ano e com a Premier League. [pág. 23] 
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CAMPEONATO 

Santas triunfa 
El Com Pedro Cruz (6 golos) 
em destaque, o Águas Santas 
venceu (24-21) ontem o Passos 
Manuel, em Lisboa, e ascendeu 
ao 5.? lugar do Campeonato, 
numa partida que encerrou a 
10.a jornada. Sábado há dérbi. o 

P. MANUEL 

João Comédias°  

ÁGUAS SANTAS 

*Paulo Faria 

GLS EXC GLS EXC 

A. MOURA 000 T FERREIRA 41 O O 
JOÃO COSTA 1 O JORGE SOUSA 4. O 
P. SEQUEIRA 11 O PEDRO CRUZ 6 2 
JOÃO LIGEIRO 1 O M. OLIVEIRA 1 O 
R. BARRÃO 3 O RUBEN SOUSA 1 1 • 
JOÃO FERREIRA 2 O H. ROSARIO 1 O 
M. MOURA O O PEDRO PENEDA 4 O 

M. MOREIRA 0 o O JOÃO MONIZ 00 O 
JOÃO CASAL 1 1 PEDRO M. CRUZ 1 O 
D. PIEDADE O O A. VENTURA 5 O 
G. VALERIO 1 O LUIS FRADE 1 1 
R. QUEIRÓS 1 O JOSÉ BARBOSA O 1 
JÚLIO SANTOS O O JUAN COUTO O O 
JORGE PEREIRA O O P CARNEIRO O O 
H. FERNANDES O O 
D. GODINHO O O 

AO INTERVALO: 11-13 
LOCAL:  Pav. Quinta de Marrocos, Lisboa  

ÀRBITROS: Nuno Marques e João Correia 

ANDEBOL 
Jornada 10 

P. MANUEL 21-24 ÁGUAS SANTAS 

AC FAFE 25-25 SP. HORTA 

BENFICA 34-28 ABC 

BELENENSES 25-27 MADEIRA SAD 

AVANCA 19-28 FC PORTO 

MAIA ISMAI 25-42 SPORTING 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D cA4C5 

FC PORTO. 30 10 10 O O 323-229 

O2  BENFICA 28 10 9 O 1 297-237 

02 SPORTING 26 10 8 O 2 339-254 

Oe ABC 24 10 7 O 3 312-292 

4/9  A. SANTAS 22 10 6 O 4 270-263 

Oe MADURA SAD 21 10 5 1 4 277-275 

09  P. MANUEL 17 10 3 1 6 248-285 

AVANCA 15 9 3 O 6 210-242  

MAIA ISMAI 15 10 2 1 7 257-296 

OQ FAFE 14 10 1 2 7 250-294 

BELENENSES 12 10 1 O 9 219-274  

.9  SP. HORTA 12 9 1 1 7 206-267 

Próxima jornada: sábado 

AGUAS SANTAS-MAM ISMAI; SPORTING-BENFICA; 
ABC-AC FAFE; MADEIRA SAD-AVANCA; FC PORTO-P. 
MANUEL; SP. HORTA-BELENENSES 
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O 
O 
O 
O, 
2 
1 
O 

A. QUINTANA® O 
HUGO SANTOS 4 
G. DUARTE 5 
RUI SILVA O 
ALEXIS BORGES 6 
VOEI MORALES 2 
R. MOREIRA 1 

O 
O 
O 
O 
2 
O 

V. BOZIC • O 
A. RADCENKO 1 
VASJA FURIAN 4 
RADOVAN PEKAR O 
ANDREJ PETRO O 
IVAN IVKOVIC O 

Gilberto Duarte desfere 
o tiro certeiro que dá a 
vitória (25-24) ao FC 
Porto na Eslováquia 

Rastislav Trtik 
GLS D(C 

Ricardo Costa 
GLS E)(C 

I CHUPRYNA • O 
RADOSLAV ANTI 7 

V. SADOVYI 1 
LUKAS URBAN 2 
MICHAL KOPCO 4 
ALEXEY PESKOV 4 
TOMAS CIP 1 

H.LAURENTINO O 
D. SALINA 1 
G. RODRIGUES 2 
ANTÓNIO AREIA 2 
NUNO ROQUE 1 
MICHAL USAI 1 
MIGUEL MARTINSO 
JORDAN PITRE O 

AO INTERVALO: 10-14 

LOCAL: Tatran Arena, em Presov, Eslováquia 

ÁRBITROS: Igor Covalciuc e Alexei Covalciuc 
(MOI.) nrrietuV. GilbertoDuarte /21LCV  . CAL e arriscou o remate exterior que deu ^ triunfo 

24 25 
TATRAN PRESOV PC PORTO 

=
NERVOS DE AÇO VENCEM 
NO ÚLTIMO SEGUNDO 

ALEXANDRE REIS 

O FC Porto continua de pe-
dra e cal na Europa e ontem alcan-
çou mais uma vitória (25 -24) im-
portante, em Presov (Eslováquia), 
ascendendo ao 2.9  lugar do Grupo 
C da Champions, em partida ante-
cipada da 7.8  jornada. Com  este 
triunfo, o segundo fora de portas, 
tudo continua em aberto para os 
heptacampeões nacionais quanto 
ao apuramento para a fase seguin-
te, que qualifica os dois primeiros. 

Após 12 minutos de equilíbrio, 
os dragões passaram para o co-
mando das operações a partir des- 

se período, com a defesa a travar o 
ataque do Presov e o ponta es-
querda Hugo Santos (4 golos) a 
demonstrar uma grande eficácia 
nos remates de 7 metros. 

Com vantagens significativas 
(13-7, aos 26 minutos) e (14 -10, ao 
intervalo), assim como um bom 
arranque no início da 2.ª parte (19 - 
13), tudo se complicou no último 
quarto do encontro, com os eslo - 
vacos a encetarem uma forte rea-
ção e a chegarem ao empate (24-
24) no derradeiro minuto. 

Mas os pupilos do treinador Ri-
cardo Costa não vacilaram, de-
monstrando nervos de aço, ao 

LIGA DOS CAMPEÕES —GRUPO C 
7.•  jornada 

T. PRESOV (ESQ) 24-25 FC PORTO (POR) 

VOJVODINA (SER) SÁBADO M. BREST (RIO  

IA RIOJA(ESP) SÁBADO MEDVEDI (RUS) 

CLASSIFICAÇÃO 
P J V E D cm-cs 

O IA RIOJA 10 6 5 O 1 188-158 
• FC PORTO 10 7 5 O 2 195-189 
• M. BREST 8 6 4 O 2 190-158 

C. MEDVEDI 4 6 2 O 4 155-171 

• VONODINA 4 6 2 O 4 146-166 

• T. PRESOV 2 7 1 O 6 170-202 

aproveitarem os últimos 6 segun-
dos e um livre de 9 metros para le-
varem a vitória para a Invicta. 

O lateral esquerdo, Gilberto 
Duarte, assumiu, como é seu tim-
bre, o derradeiro remate com um 
tiro exterior, mesmo sobre o apito, 
do último segundo, provocando 
uma explosão de alegria entre os 
seus companheiros. 

Para além do internacional, de-
cisivo com 5 golos, os destaques 
individuais vão, também, para o já 
citado Hugo Santos (4), para o 
pivô cubano Alexis Borges (6) e 
para o guarda-redes luso-cubano 
Alfredo Quintana, que obteve 
uma eficácia de 31%. 

A 7.' jornada da Champions 
completa -se sábado. o 
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:.: Mundial de 2021 será no Egito e o de 2023 na Polónia e na Suécia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f8ee1732

 
O Campeonato do Mundo de andebol masculino de 2021 decorrerá no Egito e o de 2023 terá a
organização conjunta da Polónia e da Suécia, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de
Andebol (IHF). A decisão foi tomada durante o congresso promovido pela IHF em Sochi, na Rússia. As
próximas duas edições do Campeonato do Mundo de andebol decorrerão em França, em 2017, e na
Alemanha e na Dinamarca, em 2019. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Mundial de andebol de 2021 será no Egito e o de 2023 na Polónia e na Suécia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=96252572

 
LUSA 12 Nov, 2015, 16:18 | Andebol | REUTERS O Campeonato do Mundo de andebol masculino de
2021 decorrerá no Egito e o de 2023 terá a organização conjunta da Polónia e da Suécia, anunciou
hoje a Federação Internacional de Andebol (IHF). A decisão foi tomada durante o congresso
promovido pela IHF em Sochi, na Rússia. As próximas duas edições do Campeonato do Mundo de
andebol decorrerão em França, em 2017, e na Alemanha e na Dinamarca, em 2019. Please enable
JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
 12 Nov, 2015, 16:18|
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"Escaldante" Sporting - Benfica este sábado na Torre da Marinha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a373701b

 
Benfica e Sporting, segundo e terceiro da classificação, respetivamente, defrontam-se pelas 18.30
horas, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, Seixal, em jogo da 11.ª jornada do nacional de
andebol.
 
No topo da classificação permanece o FC Porto com 30 pontos , 10 vitórias em 10 jornadas. Este
sábado, pelas 18.00 horas, os “dragões não deverão ter quaisquer problemas em alcançar de novo,
em casa, uma vitória frente ao Passos Manuel.
 
Relativamente ao jogo grande da ronda 11, o encontro terá lugar no Pavilhão Municipal da Torre da
Marinha, palco habitual do clube local , o Independente Futebol Clube Torrense.
 
Tal como já aconteceu em outras ocasiões, mais uma vez serão os escalões bambis e minis do
Torrense a dar as boas vindas às equipas candidatas ao título deste Campeonato Fidelidade.
 
- See more at: http://www.rtp.pt/noticias/outras-modalidades/escaldante-sporting-benfica-este-
sabado-na-torre-da-marinha_d873297#sthash.PJwlEi6A.dpuf
 
 

Página 21



A22

Egito recebe Mundial de 2021, Polónia e Suécia o de 2023
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=467cf35e

 
12-11-2015 13:51
 
 A decisão foi tomada durante o congresso promovido pela IHF em Sochi
 
 As próximas duas edições do Campeonato do Mundo de andebol decorrerão em França (2017) e
Alemanha e Dinamarca (2019).
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Campeonato do Mundo de andebol masculino de 2021 decorrerá no Egito e o de 2023 terá a
organização conjunta da Polónia e da Suécia, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de
Andebol (IHF).
 
 A decisão foi tomada durante o congresso promovido pela IHF em Sochi, na Rússia.
 
 As próximas duas edições do Campeonato do Mundo de andebol decorrerão em França, em 2017, e
na Alemanha e na Dinamarca, em 2019.
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Miguel Oliveira eleito atleta do ano na Gala do Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: SIC Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e1fee58c

 
10:57 12.11.2015
 
 O piloto Miguel Oliveira, que recentemente se sagrou vice-campeão mundial de Moto3, conquistou
esta quinta-feira pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na Gala da Confederação do
Desporto de Portugal (CDP), marcada pela ausência dos principais nomeados.
 
 Vencedor de seis grandes prémios na categoria de entrada do motociclismo, Miguel Oliveira, que no
domingo terminou a temporada como vice-campeão mundial, estreou-se a vencer na categoria de
Atleta do Ano, depois de ter sido nomeado para o prémio de Jovem Promessa em 2004, com apenas
nove anos.
 
 O piloto de Almada, que não esteve presente na Gala do Desporto, foi o escolhido de uma lista que
incluía o ciclista Rui Costa, vencedor nas últimas três edições e atual campeão nacional de fundo, o
atleta Nelson Évora, campeão europeu de pista coberta do triplo salto e medalha de bronze no
Mundial, Rui Bragança, ouro na categoria -58 kg no taekwondo nos Jogos Europeus de Baku, e o
canoísta Fernando Pimenta, bronze em K1 1.000 no Europeu e no Mundial.
 
 No setor feminino, o prémio da Atleta do Ano foi para a ginasta Filipa Martins, oitava no Europeu no
concurso 'all around', que bateu a patinadora Mariana Souto, campeã mundial e europeia em pares
dança juniores, a canoísta Francisca Laia, medalha de prata em K1 200 nos Mundiais sub-23, Ana
Teresa Almeida, campeã mundial de bodyboard da Internacional Surfing Association, e a mesatenista
Fu Yu, bronze no Europeu.
 
 O galardão de Equipa do ano recaiu na seleção futebol de praia, campeã mundial e europeia. Na
votação, os premiados derrotaram o K4 1.000 que conquistou a prata no Europeu de canoagem e
outras três seleções nacionais: a universitária de andebol masculino, ouro nas Universíadas, a de
hóquei em patins sub-20, bicampeã mundial, e a de ténis de mesa, ouro em Baku2015.
 
 Os feitos da canoagem nacional valeram a Hélio Lucas e José Sousa a distinção de Treinador do Ano,
à frente de Rolando Freitas, selecionador de andebol universitário e de elite, João Ganso, técnico de
Nélson Évora, Mário Narciso, selecionador de futebol de praia, e Lino Barruncho, técnico dos triatletas
João Pereira, Miguel Arraiolos e Melanie Santos, vencedores de várias medalhas internacionais.
 
 O prémio de Jovem Promessa foi para o futebolista Ruben Neves, o mais jovem capitão do FC Porto
na Liga dos Campeões. O mais jovem jogador do Europeu sub-21 foi mais votado do que Joana Cunha
(desporto universitário/taekwondo), prata na categoria de -57 kg nas Universíadas, José Souto
(patinagem), bicampeão mundial de 'solo dance' em juniores, João Amorim (canoagem), campeão
mundial de maratona em C1 júnior, e Melanie Santos (triatlo), bronze no Mundial e Europeu de sub-
23.
 
 Lusa
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Saiba quem são os Atletas do Ano em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/desporto/detalhe/saiba_quem_sao_os_atletas_do_ano_em_portugal.html

 
09:37 . Lusa | FOTO: Luís Manuel Neves/Cofina Media
 
 Miguel Oliveira venceu na categoria masculina. Filipa Martins foi distinguida na categoria feminina
 
 O piloto Miguel Oliveira, que recentemente se sagrou vice-campeão mundial de Moto3, conquistou
hoje pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na Gala da Confederação do Desporto de
Portugal (CDP), marcada pela ausência dos principais nomeados.
Vencedor de seis grandes prémios na categoria de entrada do motociclismo, Miguel Oliveira, que no
domingo terminou a temporada como vice-campeão mundial, estreou-se a vencer na categoria de
Atleta do Ano, depois de ter sido nomeado para o prémio de Jovem Promessa em 2004, com apenas
nove anos.
O piloto de Almada, que não esteve presente na Gala do Desporto, foi o escolhido de uma lista que
incluía o ciclista Rui Costa, vencedor nas últimas três edições e actual campeão nacional de fundo, o
atleta Nelson Évora, campeão europeu de pista coberta do triplo salto e medalha de bronze no
Mundial, Rui Bragança, ouro na categoria -58 kg no taekwondo nos Jogos Europeus de Baku, e o
canoísta Fernando Pimenta, bronze em K1 1.000 no Europeu e no Mundial.
No sector feminino, o prémio da Atleta do Ano foi para a ginasta Filipa Martins, oitava no Europeu no
concurso  all around , que bateu a patinadora Mariana Souto, campeã mundial e europeia em pares
dança juniores, a canoísta Francisca Laia, medalha de prata em K1 200 nos Mundiais sub-23, Ana
Teresa Almeida, campeã mundial de bodyboard da Internacional Surfing Association, e a mesatenista
Fu Yu, bronze no Europeu.
O galardão de Equipa do ano recaiu na selecção futebol de praia, campeã mundial e europeia. Na
votação, os premiados derrotaram o K4 1.000 que conquistou a prata no Europeu de canoagem e
outras três selecções nacionais: a universitária de andebol masculino, ouro nas Universíadas, a de
hóquei em patins sub-20, bicampeã mundial, e a de ténis de mesa, ouro em Baku2015.
Os feitos da canoagem nacional valeram a Hélio Lucas e José Sousa a distinção de Treinador do Ano, à
frente de Rolando Freitas, seleccionador de andebol universitário e de elite, João Ganso, técnico de
Nélson Évora, Mário Narciso, seleccionador de futebol de praia, e Lino Barruncho, técnico dos triatletas
João Pereira, Miguel Arraiolos e Melanie Santos, vencedores de várias medalhas internacionais.
O prémio de Jovem Promessa foi para o futebolista Ruben Neves, o mais jovem capitão do FC Porto na
Liga dos Campeões. O mais jovem jogador do Europeu sub-21 foi mais votado do que Joana Cunha
(desporto universitário/taekwondo), prata na categoria de -57 kg nas Universíadas, José Souto
(patinagem), bicampeão mundial de solo dance  em juniores, João Amorim (canoagem), campeão
mundial de maratona em C1 júnior, e Melanie Santos (triatlo), bronze no Mundial e Europeu de sub-
23.
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Mundial de 2021 será no Egito e o de 2023 na Polónia e na Suécia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/mundial_de_2021_sera_no_egito_e_o_de_2023_na_polonia_e_na_

suecia.html

 
14:08 . Record
 
 A decisão foi tomada durante o congresso promovido pela IHF em Sochi, na Rússia...
 
 Por Lusa - Record
O Campeonato do Mundo de andebol masculino de 2021 decorrerá no Egito e o de 2023 terá a
organização conjunta da Polónia e da Suécia, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de
Andebol (IHF).A decisão foi tomada durante o congresso promovido pela IHF em Sochi, na Rússia.As
próximas duas edições do Campeonato do Mundo de andebol decorrerão em França, em 2017, e na
Alemanha e na Dinamarca, em 2019.
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Renascença - Bola

Branca

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: Renascença - Bola Branca

 
ID: 61826713

 
11-11-2015 10:56

Andebol: Porto venceu na Eslováquia

http://www.pt.cision.com/s/?l=36469aee

 
Andebol: Porto venceu na Eslováquia, a contar para a Champions.
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 61827048

 
11-11-2015 10:39

Andebol: Porto venceu na Eslováquia

http://www.pt.cision.com/s/?l=c7d1ecf8

 
Andebol: Porto venceu na Eslováquia, a contar para a Champions.
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FC Porto vence na Eslováquia e sonha com o apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=582200

 
O FC Porto continua na luta pelo apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões de andebol,
depois de esta quarta-feira ter vencido por 25-24 o Tatran Presov, na Eslováquia. Os heptacampeões
nacionais chegaram a ter sete golos de vantagem, mas viriam a permitir a reação da equipa da casa.
A 30 segundos do final, o marcador assinalava empate a 24 golos, surgindo então o golo que valeu a
vitória aos portistas, marcado por Gilberto Duarte. Os dragões passam a somar 10 pontos em 7 jogos,
em igualdade pontual com o La Rioja, que tem menos um jogo, assim como o terceiro colocado
Meshkov Brest, que tem 8 pontos. Apenas são apurados para os 16 avos de final os dois primeiros
classificados.
 
 11-11-2015
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FC Porto vence e segue na corrida aos 16 avos de final da ´Champions´ de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/fc_porto_vence_e_segue_na_corrida_aos_16_avos_de_final_

da_champions_de_andebol.html

 
11.11.2015
 
 Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim valeu hoje ao FC Porto o triunfo na Eslováquia
frente ao Tatran Presov, por 25-24, e manteve intactas as aspirações de apuramento no Grupo C da
Liga dos Campeões de andebol. Ao intervalo os portistas venciam 14-10 e no segundo tempo
chegaram a liderar por seis golos, mas depois permitiram a reação dos eslovacos, que igualaram a 42
segundos do fim, valendo o tento decisivo de Gilberto Duarte. Com o triunfo, o FC Porto juntou-se aos
espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pontos, mas com um jogo a mais, podendo ainda ser
apanhado pelo Brest, que visita a 14 de novembro o Vojvodina, quinto classificado, com apenas quatro
pontos. Só os dois primeiros de cada grupo avançam para os 16 avos de final.
 
Lusa
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,81 x 18,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61801979 11-11-2015

Andebol
Juniores da Didáxis
só com vitórias no
Torneio de Abertura
As juniores de andebol da AA
Didáxis cumpriram a última
jornada do Torneio de Abertura
fazendo o pleno de vitórias.  
No jogo que estava em atraso e
que concluiu o torneio, a AA Di-
dáxis deslocou-se ao recinto da
Juventude do Mar e  cumpriu o
objectivo. 
No final da primeira parte já as
atletas de Riba de Ave venciam
por 17-10. 
Na segunda parte a Didáxis bai-
xou o ritmo de jogo preocupan-
do-se apenas em manter uma
distância confortável no marca-
dor. No final da partida o resulta-
do foi favorável à AA Didáxis por
29-22. 
Um resultado que permite à AA
Didáxis vencer o Torneio de
Abertura apenas conhecendo o
sabor da vitória. 
De salientar os 10 golos aponta-
dos pela jogadora Diana Oliveira
que terminou o torneio sendo a
melhor marcadora, com uma
média notável de 9,3 golos por
jogo.
No escalão de minis, para atletas
de 9 e 10 anos, o percurso com-
petitivo da Didáxis foi iniciado
este fim de semana com a deslo-
cação à Maia para defrontarem o
Maiastars, a Juventude do Mar e
o AC Vermoim. 

§modalidades
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FC Porto vence e segue na corrida aos 16 avos de final da ´Champions´ de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1bf79326

 
Actualidade
 
 11 | 11 | 2015   21.03H
 
 Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim valeu hoje ao FC Porto o triunfo na Eslováquia
frente ao Tatran Presov, por 25-24, e manteve intactas as aspirações de apuramento no Grupo C da
Liga dos Campeões de andebol.
 
 Ao intervalo os portistas venciam 14-10 e no segundo tempo chegaram a liderar por seis golos, mas
depois permitiram a reação dos eslovacos, que igualaram a 42 segundos do fim, valendo o tento
decisivo de Gilberto Duarte.
 
 Com o triunfo, o FC Porto juntou-se aos espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pontos, mas
com um jogo a mais, podendo ainda ser apanhado pelo Brest, que visita a 14 de novembro o
Vojvodina, quinto classificado, com apenas quatro pontos. Só os dois primeiros de cada grupo
avançam para os 16 avos de final.
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  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco
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AAUAv consagra estudantes
com melhor performance

Homenagem
sentida a
Fábio Freire
Causou arrepio e fez
apelo à comoção. Viram-
se lágrimas e ouviram-se
alguns soluços. A home-
nagem a Fábio Freire
não deixou ninguém in-
diferente. Atleta de Cor-
febol, o jovem malo-
grado perdeu a vida aos
27 anos, num trágico aci-
dente de viação que
aconteceu na passada
sexta-feira. Pedro Sea-
bra, seu treinador, fez um
discurso bastante emo-
tivo. Ficou-se a saber o
quanto Fábio Freire era
especial para toda a co-
munidade estudantil da
Universidade de Aveiro.
Também o atleta de bas-
quetebol, Pedro Seabra,
deixou algumas palavras
e muitas lágrimas. Dedi-
cou-lhe o prémio que vi-
ria a conquistar, como
atleta revelação, tal
como Jorge Castro o fez.
Momentos para mais
tarde recordar. |

Galardoados
Melhor atleta masculino: Jorge Castro (Kickboxing)
Melhor atleta feminino: Ana Margarida Rodrigues (Natação)
Atleta revelação masculino: Pedro Seabra (Basquetebol)
Atleta revelação feminino: Mariana Bonito (Basquetebol)
Melhor treinador: Ulisses Pereira (Andebol feminino)
Melhor colaborador: Diogo Lopes
Melhor equipa masculina: Basquetebol
Melhor equipa feminina: Andebol
Melhor equipa mista: Atletismo
Menção honrosa: Gaspar Araújo (Atletismo)
Parceria do ano: Gabinete de Fisioterapia da UA
Vencedor da Taça UA: Engenharia e Gestão Industrial

Gala A Direcção da Associação Académica da Universidade de Aveiro chamou ao palco os atletas
que mais se destacaram na época desportiva de 2014/2015
Sérgio Loureiro

O edifício central da Reitoria
da Universidade de Aveiro (UA)
abriu as portas para acolher o
a Gala do Desporto da AAUAv,
que serviu para prestar home-
nagem aos estudantes-atletas
que deram o seu contributo
para uma época desportiva,
em que se atingiram “os me-
lhores resultados” e “se alcan-
çou pela primeira vez o pódio
no Troféu Universitário de Clu-
bes, com a subida ao terceiro
lugar”.

André Reis, presidente da Di-
recção da AAUAv, assinou o in-
tróito da brochura distribuída
logo à entrada do magnífico
anfiteatro. Para um domingo,
à noite, os convidados não fal-
taram à chamada. Compare-
ceram e mostraram as respec-
tivas indumentárias de Gala à
medida do evento. Os números
demonstram a magnificência
da época desportiva: ao todo,
foram 15 medalhas de ouro, 32
de prata e 20 de bronze. A nível
internacional, a AAUAv marcou
presença nos Europeus de Bas-
quetebol e Karate.

Campo sintético
e obras no pavilhão

“Foi um feito inédito. Direi
mesmo que estes foram os

melhores resultados desporti-
vos da nossa história”, assina-
lou André Reis. Ao distinguir
“os melhores dos melhores”, o
líder da AAUAv deixou, no final
do seu discurso, três pedidos
com destinatário: o reitor. “An-
siamos pelo dia em que o rel-
vado do estádio universitário
seja uma realidade, pelo início
das obras de melhoramento do
Pavilhão Aristides Hall e pela

criação do regulamento de ob-
tenção da bolsa de mérito des-
portivo”.

Manuel Assunção estava pre-
sente, ouviu e, no momento em
que usou da palavra, respon-
deu assim: “este ano tivemos à
volta de 100 atletas apoiados
pelo estatuto de estudante-atle -
ta. Iremos, brevemente, colocar
um sintético no nosso campo
e temos previsto, para muito

breve, o início da intervenção
no nosso pavilhão”.

O mote estava dado para
uma cerimónia a rigor. Até Ri-
bau Esteves marcou presença,
transmitindo como ideia-cha -
ve o “contém connosco”. “O
único lugar onde sucesso vem
antes do trabalho é no dicio-
nário”, referiu, um dia, Albert
Einstein. Os atletas-estudantes
da UA sabem-no bem. |

Jogadores de Basquetebol da formação universitária de Basquetebol que recebeu o prémio Melhor Equipa Masculina

D.R.
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Atletas universitários
receberam prémios
pela boa performance
Gala da AAUAv | P25
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FC Porto ganha na Eslováquia com golo nos últimos segundos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d7ecfbf0

 
11 DE NOVEMBRO DE 201521:27
 
 Os dragões continuam na luta pelo apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões europeus
de andebol, depois de terem vencido esta quarta-feira, o Tatran Presov, por 24-25. Gilberto Duarte fez
o golo decisivo.
 
 Na Eslováquia, o FC Porto arrancou uma vitória sofrida, frente a um adversário ao qual também já
tinha ganho na primeira volta (33-23). Os azuis e brancos até venciam por 10-14 ao intervalo e
chegaram a uma diferença de 11-18. Porém, depois sentiram muitas dificuldades para segurar o
triunfo. Gilberto Duarte só desfez o empate a três segundos do fim. Em evidência esteve também
Alexis Borges, com seis golos.
 
 Com este triunfo, os dragões colam-se ao La Rioja na liderança do grupo C da Liga dos Campeões da
EHF, com dez pontos. No entanto, os espanhóis têm menos um jogo. Apenas o vencedor do
agrupamento passa à fase seguinte.
 
DN
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FC Porto vence e segue na corrida aos 16 avos de final da Champions de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=798501

 
HOJE às 21:02
 
 Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim valeu hoje ao FC Porto o triunfo na Eslováquia
frente ao Tatran Presov, por 25-24, e manteve intactas as aspirações de apuramento no Grupo C da
Liga dos Campeões de andebol.
 
 Ao intervalo os portistas venciam 14-10 e no segundo tempo chegaram a liderar por seis golos, mas
depois permitiram a reação dos eslovacos, que igualaram a 42 segundos do fim, valendo o tento
decisivo de Gilberto Duarte.
 
 Com o triunfo, o FC Porto juntou-se aos espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pontos, mas
com um jogo a mais, podendo ainda ser apanhado pelo Brest, que visita a 14 de novembro o
Vojvodina, quinto classificado, com apenas quatro pontos. Só os dois primeiros de cada grupo
avançam para os 16 avos de final.
 
 Diário Digital / Lusa
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FC Porto a vencer o Presov
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4880894

 
Após o interregno para as Seleções Nacionais, o FC Porto volta a jogar para a Liga dos Campeões e,
apesar da curta margem de erro, com hipóteses de passar O FC Porto alcançou, em Presov, a quinta
vitória na Champions, frente a um adversário que também venceu na primeira volta, e continua na
corrida à próxima fase da Liga dos Campeões. Os dragões venceram por 25-24, graças a um golo de
Gilberto Duarte no último suspiro do jogo.
 
 2015-11-11T20:13:00Z
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Andebol: FC Porto vence e segue na corrida aos 16 avos da Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2aa19ac9

 
Golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim vale triunfo sofrido.
 
 há 12 minutos
 
 Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim valeu esta quarta-feira ao FC Porto o triunfo na
Eslováquia frente ao Tatran Presov, por 25-24, mantendo intactas as aspirações de apuramento no
Grupo C da Liga dos Campeões de andebol.
 
 Com o triunfo, a equipa portuguesa juntou-se aos espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10
pontos, mas com um jogo a mais, podendo ainda ser apanhado pelo Brest, que visita a 14 de
novembro o Vojvodina, quinto classificado, com apenas quatro pontos.
 
 Só os dois primeiros avançam para os 16 avos de final.
 
Redação
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FC Porto segue na corrida aos ´16 avos´ da ´Champions´ de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7a29a681

 
Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim valeu hoje ao FC Porto o triunfo na Eslováquia
frente ao Tatran Presov, por 25-24, e manteve intactas as aspirações de apuramento no Grupo C da
Liga dos Campeões de andebol. Ao intervalo os portistas venciam 14-10 e no segundo tempo
chegaram a liderar por seis golos, mas depois permitiram a reação dos eslovacos, que igualaram a 42
segundos do fim, valendo o tento decisivo de Gilberto Duarte. PUB Com o triunfo, o FC Porto juntou-se
aos espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pontos, mas com um jogo a mais, podendo ainda
ser apanhado pelo Brest, que visita a 14 de novembro o Vojvodina, quinto classificado, com apenas
quatro pontos. Só os dois primeiros de cada grupo avançam para os 16 avos de final.
 
 Há 36 mins
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Duarte dá triunfo nos últimos segundos ao FC Porto na Liga dos Campeões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Público Online Autores: Manuel Assunção

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ffa956ae

 
Por Manuel Assunção 11/11/2015 - 22:31 Andebol: vitória portista sobre o Tatran Presov, na
Eslováquia, a 5.ª em sete jogos na prova. Foto: EHF Andebol Outras Modalidades Um golo de Gilberto
Duarte no último lance do jogo ajudou o FC Porto a obter uma vitória importante na Liga dos
Campeões de andebol. O lateral-esquerdo desfez a igualdade a dois segundos do fim com um remate
que valeu o sucesso por 24-25 frente ao Tatran Presov, na Eslováquia. Foi um resultado interessante
para o objectivo de qualificação para os play-offs da equipa orientada por Ricardo Costa, que luta
pelas duas vagas disponíveis do Grupo C com o Naturhouse la Rioja (Espanha) e o Meshkov Brest
(Bielorrússia). O conjunto portista igualou o Naturhouse no comando, com dez pontos, embora com
um jogo a mais do que o clube de Logroño. O Meshkov Brest, também com um encontro a menos do
que os "azuis e brancos", soma oito pontos. Esta era uma partida que o FC Porto tinha que vencer,
perante o último classificado, que na jornada inaugural saiu do pavilhão Dragão Caixa com uma
derrota pesada (33-23). E durante muito tempo pareceu que o campeão português iria conseguir um
triunfo sereno em Presov. Os dois pontos pareciam perto quando António Areia colocou a vantagem
portista em sete golos (11-18) na segunda parte. Só que o Tatran Presov tinha outras ideias. Liderada
pelos sete golos de Radoslav Antl, a formação local aproximou-se, encurtou a desvantagem e empatou
já dentro do último minuto (24-24). A última posse de bola pertenceu ao FC Porto, com o quinto golo
de Gilberto Duarte a valer a quinta vitória em sete jogos disputados. O pivot cubano Alexis Borges
também terminou o encontro com cinco golos, mais um do que o ponta-esquerda Hugo Santos,
enquanto Alfredo Quintana voltou a demonstrar a sua utilidade na baliza portista. Nos seus últimos
três jogos, o FC Porto vai receber o Naturhouse La Rioja e o Vojvodina (Sérvia) e deslocar-se ao
pavilhão do Chekhovskie Medvedi (Rússia).
 
Manuel Assunção
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:.: Miguel Oliveira eleito Atleta do Ano na Gala do Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=939a0cd5

 
O piloto Miguel Oliveira, que recentemente se sagrou vice-campeão mundial de Moto3, conquistou
esta quarta-feira pela primeira vez o prémio de Atleta Masculino do Ano na Gala da Confederação do
Desporto de Portugal (CDP), marcada pela ausência dos principais nomeados. Vencedor de seis
grandes prémios na categoria de entrada do motociclismo, Miguel Oliveira, que no domingo terminou
a temporada como vice-campeão mundial, estreou-se a vencer na categoria de Atleta do Ano, depois
de ter sido nomeado para o prémio de Jovem Promessa em 2004, com apenas nove anos. O piloto de
Almada, que não esteve presente na Gala do Desporto, foi o escolhido de uma lista que incluía o
ciclista Rui Costa, vencedor nas últimas três edições e atual campeão nacional de fundo, o atleta
Nelson Évora, campeão europeu de pista coberta do triplo salto e medalha de bronze no Mundial, Rui
Bragança, ouro na categoria -58 kg no taekwondo nos Jogos Europeus de Baku, e o canoísta Fernando
Pimenta, bronze em K1 1.000 no Europeu e no Mundial. No setor feminino, o prémio da Atleta do Ano
foi para a ginasta Filipa Martins, oitava no Europeu no concurso 'all around', que bateu a patinadora
Mariana Souto, campeã mundial e europeia em pares dança juniores, a canoísta Francisca Laia,
medalha de prata em K1 200 nos Mundiais sub-23, Ana Teresa Almeida, campeã mundial de
bodyboard da Internacional Surfing Association, e a mesatenista Fu Yu, bronze no Europeu. O
galardão de Equipa do ano recaiu na seleção futebol de praia, campeã mundial e europeia. Na
votação, os premiados derrotaram o K4 1.000 que conquistou a prata no Europeu de canoagem e
outras três seleções nacionais: a universitária de andebol masculino, ouro nas Universíadas, a de
hóquei em patins sub-20, bicampeã mundial, e a de ténis de mesa, ouro em Baku2015. Os feitos da
canoagem nacional valeram a Hélio Lucas e José Sousa a distinção de Treinador do Ano, à frente de
Rolando Freitas, selecionador de andebol universitário e de elite, João Ganso, técnico de Nélson Évora,
Mário Narciso, selecionador de futebol de praia, e Lino Barruncho, técnico dos triatletas João Pereira,
Miguel Arraiolos e Melanie Santos, vencedores de várias medalhas internacionais. O prémio de Jovem
Promessa foi para o futebolista Ruben Neves, o mais jovem capitão do FC Porto na Liga dos
Campeões. O mais jovem jogador do Europeu sub-21 foi mais votado do que Joana Cunha (desporto
universitário/taekwondo), prata na categoria de -57 kg nas Universíadas, José Souto (patinagem),
bicampeão mundial de 'solo dance' em juniores, João Amorim (canoagem), campeão mundial de
maratona em C1 júnior, e Melanie Santos (triatlo), bronze no Mundial e Europeu de sub-23. Siga-nos
no Facebook e no Twitter.
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:.: Liga dos Campeões: Golo no último segundo dá vitória ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e9a6fc10

 
O FC Porto continua vivo na busca do apuramento para a próxima ronda da Liga dos Campeões,
depois de esta quarta-feira ter vencido por 25-24 na visita ao reduto dos eslovacos do Tatran Presov,
numa partida do Grupo C que ficou resolvida com um golo apontado em cima da buzina, por Gilberto
Duarte. Num jogo no qual ao intervalo venciam por 14-10, os dragões chegaram a deter uma
vantagem de sete golos (18-11) na segunda parte, mas acabaram por ver a formação contrária reagir
e, já dentro do último minuto, empatar a partida a 24. Depois, em cima da buzina, Gilberto Duarte
assumiu o seu "habitual" papel de herói e fez o golo da vitória. Contas feitas, o FC Porto passa a
somar 10 pontos, em igualdade com o Ciudad de Logroño no topo da tabela, sendo que a equipa
espanhola tem um encontro em atraso, assim como o terceiro colocado Meshkov Brest, que no seu
caso tem 8 pontos. Consulte os resultados da prova. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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FC Porto vence o Tatran Presov, e continua na corrida pelo apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/39227/fc_porto_vence_o_tatran_presov_e_continua_na_corrida_pelo_apuramento

 
Os dragões venceram na Eslováquia por 25-24 e mantém em aberto possibilidade de se apurarem
para a fase seguinte da prova Com esta vitória o FC Porto passou a somar 10 pontos em 7 jogos, a
mesma pontuação que o La Rioja, que tem menos um jogo. No terceiro lugar está o Meshkov Brest,
que também tem menos um jogo disputado que a formação portista, e tem 8 pontos. Recorde-se que
para os 16 avos-de-final, apenas são apurados os dois primeiros classificados.
 
 11 Nov, 2015 - 21:25
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FC Porto vence Tatran Presov e continua na corrida pelo apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/39227/fc_porto_vence_tatran_presov_e_continua_na_corrida_pelo_apuramento

 
Os dragões venceram na Eslováquia por 25-24 e mantém em aberto possibilidade de se apurarem
para a fase seguinte da prova Com esta vitória o FC Porto passou a somar 10 pontos em 7 jogos, a
mesma pontuação que o La Rioja, que tem menos um jogo. No terceiro lugar está o Meshkov Brest,
que também tem menos um jogo disputado que a formação portista, e tem 8 pontos. Recorde-se que
para os 16 avos-de-final, apenas são apurados os dois primeiros classificados.
 
 11 Nov, 2015 - 21:25
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FC Porto vence o Tatran Presov, e continuidade na corrida pelo apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/noticia/39227/fc_porto_vence_o_tatran_presov_e_continuidade_na_corrida_pelo_apuramento

 
Os dragões venceram na Eslováquia por 25-24 e mantém em aberto possibilidade de se apurarem
para a fase seguinte da prova Com esta vitória o FC Porto passou a somar 10 pontos em 7 jogos, a
mesma pontuação que o La Rioja, que tem menos um jogo. No terceiro lugar está o Meshkov Brest,
que também tem menos um jogo disputado que a formação portista, e tem 8 pontos. Recorde-se que
para os 16 avos-de-final, apenas são apurados os dois primeiros classificados.
 
 11 Nov, 2015 - 21:25
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FC Porto marca no último segundo e continua na corrida aos 16-avos-de-final da
Champions
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5ecb6963

 
11-11-2015 21:10
 
 Com o triunfo, o FC Porto juntou-se aos espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pontos, mas
com um jogo a mais.
 
 Gilberto Duarte celebra um golo contra do FC Porto
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim valeu hoje ao FC Porto o triunfo na Eslováquia
frente ao Tatran Presov, por 25-24, e manteve intactas as aspirações de apuramento no Grupo C da
Liga dos Campeões de andebol.
 
 Ao intervalo os portistas venciam 14-10 e no segundo tempo chegaram a liderar por seis golos, mas
depois permitiram a reação dos eslovacos, que igualaram a 42 segundos do fim, valendo o tento
decisivo de Gilberto Duarte.
 
 Com o triunfo, o FC Porto juntou-se aos espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pontos, mas
com um jogo a mais, podendo ainda ser apanhado pelo Brest, que visita a 14 de novembro o
Vojvodina, quinto classificado, com apenas quatro pontos. Só os dois primeiros de cada grupo
avançam para os 16 avos de final.
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FC Porto vence e segue na corrida aos 16 avos de final da ´Champions´ de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=830a6141

 
11 de Novembro de 2015, às 21:11
 
 Um golo de Gilberto Duarte a dois segundos do fim valeu hoje ao FC Porto o triunfo na Eslováquia
frente ao Tatran Presov, por 25-24, e manteve intactas as aspirações de apuramento no Grupo C da
Liga dos Campeões de andebol.
 
 Ao intervalo os portistas venciam 14-10 e no segundo tempo chegaram a liderar por seis golos, mas
depois permitiram a reação dos eslovacos, que igualaram a 42 segundos do fim, valendo o tento
decisivo de Gilberto Duarte.
 
 Com o triunfo, o FC Porto juntou-se aos espanhóis do La Rioja no primeiro lugar, com 10 pontos, mas
com um jogo a mais, podendo ainda ser apanhado pelo Brest, que visita a 14 de novembro o
Vojvodina, quinto classificado, com apenas quatro pontos. Só os dois primeiros de cada grupo
avançam para os 16 avos de final.
 
 RBA // PA
 
 Lusa/Fim
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Liga dos Campeões: Golo no último segundo dá vitória ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-11-2015

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/liga_dos_campeoes_golo_no_ultimo_segundo_da_vitoria_ao_fc_por

to.html

 
20:47 . Record
 
 O FC Porto continua vivo na busca do apuramento para a próxima ronda da Liga dos Campeões...
 
 Por Record
O FC Porto continua vivo na busca do apuramento para a próxima ronda da Liga dos Campeões,
depois de esta quarta-feira ter vencido por 25-24 na visita ao reduto dos eslovacos do Tatran Presov,
numa partida do Grupo C que ficou resolvida com um golo apontado em cima da buzina, por Gilberto
Duarte.Num jogo no qual ao intervalo venciam por 14-10, os dragões chegaram a deter uma
vantagem de sete golos (18-11) na segunda parte, mas acabaram por ver a formação contrária reagir
e, já dentro do último minuto, empatar a partida a 24. Depois, em cima da buzina, Gilberto Duarte
assumiu o seu "habitual" papel de herói e fez o golo da vitória.Contas feitas, o FC Porto passa a somar
10 pontos, em igualdade com o Ciudad de Logroño no topo da tabela, sendo que a equipa espanhola
tem um encontro em atraso, assim como o terceiro colocado Meshkov Brest, que no seu caso tem 8
pontos.Consulte os resultados da prova.
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,77 x 3,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61792606 30-10-2015

Andebol 1." Fase Zona 5 (2." jornada): Costa d'Oiro-Vela Tavira, 16-31; 
Zona Azul-CCP Serpa, 30-28; Quatro ao Cubo-Lagoa, 16-24. 
Líder: Zona Azul, 6 pontos. 2.° Vela Tavira, 6. 3.° CCP Serpa, 3 
pontos. Próxima jornada (8/11): CCP Serpa-Costa d'Oiro; Vela 
Tavira-Quatro ao Cubo; Lagoa-Zona Azul. Amanhã a Zona 
Azul e o CCP Serpa disputam a primeira eliminatória da Taça 
de Portugal (Pavilhão de Santa Maria, às 17 e 30 horas). 

Andebol 
nacional 

juvenis 

I' Fase Zona 6 (2." jornada): Zona Azul-NA 
Redondo, 33-17; CCP Serpa-CC Loulé, 43-8; 
Évora AC-Albufeira, 25-11; Costa d'Oiro-AC 
Sines, 22-20. Líderes: Serpa, Zona Azul e 
Évora, 6 pontos. Próxima jornada (31/10): 
Redondo-Costa d'Oiro; AC Sines-CCP Serpa; 
Albufeira-Zona Azul; CC Loulé-Évora AC. 
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  Tiragem: 11000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 11,31 x 10,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 61774089 30-10-2015
ANDEBOL

ACR Nadadouro estreou-se na Batalha
 As equipas masculinas e femininas da 
Escola de Andebol da ACR Nadadouro 
fizeram a sua estreia este fim de se-
mana, no escalão de Minis, no primei-
ro encontro de minis da Associação de 
Andebol de Leiria e que se realizou na 
Batalha. Nos masculinos, para além do 

ACR Nadadouro estiveram presentes o 
Batalha, Cister e o D.Fuas. Nos femininos, 
para além do ACR Nadadouro, estive-
ram presentes o Batalha A e B e o JAC de 
Alcanena. Nos dois escalões cada equipa 
realizou 3 jogos.

Minis da ACR Nadadouro
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Notícias de Fafe   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 23,80 x 20,75 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 61775615 30-10-2015

Números 
r 

9 
Os jogadores do plantei 

principal do ACF que passa-
ram pelas camadas jovens 
do clube: os irmãos Mário 
e Luís Pereira, João Freitas, 
Vítor Ribeiro, João Fernan-
des, Vladimiro Pires, João 
Castilho, Armando Pinto e 
o guardião Hugo Fernan- s  
des. 

Os golos de João 
Fernandes na época 
2015/2016. Além dos 36 
que apontou pelos junio-
res, leva já 20 ao serviço da 
equipa sénior. 

Nos Açores para descolar 
do fundo da tabela 

Em nove jogos no cam-
peonato, o ACF soma 12 
pontos (fruto de uma vitó-
ria, um empate e sete der-
rotas). 

O adversário dos fafen-
ses este sábado, o SC Hor-
ta, é último, com 10 pontos 
em oito jogos. 

Curiosamente, a única 
vitória de ambas as equi-
pas foi sobre o ISMAI. Num 

duelo de aflitos na tabe-
la, importa somar pontos 
na luta pela manutenção. 
SC Horta e Andebol Clube 
de Fafe defrontam-se es-
te sábado, pelas 2lhoras, 
no Pavilhão Desportivo da 
Horta, em jogo da 10.3  jor-
nada. 

Ricardo Castro 

João Fernandes: Atleta do Andebol Clube de Fafe intecra estácio da Seleção Nacional sub-20 

"Estas chamadas são fruto da 
dedicação nos treinos e jogos" 

Ricardo Castro 
despir to@noticiasdefafe.com  

A aposta na prata da casa, 
ainda que sem se generalizar, 
mostra ser cada vez mais re-
al no desporto. Algo que o 
Andebol Clube de Fafe (ACF) 
tem feito ano após ano, ten-
do como prova os nove atle-
tas que, no regresso à L Di-
visão, compõem o plantei em 
2015/2016 (ver quadro ao la-
do). 

João Fernandes é o mais 
jovem a integrar a equipa às 
ordens de José António Silva. 
Com  golos e boas exibições, 
tem correspondido à chama-
da do treinador e foi, na se-
mana passada, convocado 
por Luís Monteiro para o es-
tágio de preparação da Sele-
ção Nacional de sub-20, com 
vista à fase de qualificação 
para o Europeu de 2016, na 
Dinamarca. Em declarações 
ao NF após mais uma chama-
da à equipa lusa, o atleta de 
18 anos diz-se "satisfeito e 
orgulhoso, pois estas chama-
das à seleção são fruto da de-
dicação e empenho nos trei-
nos e nos jogos". 

O jogador fafense inte-
grou a comitiva nacional na 
segunda-feira e viajou on-
tem para a Roménia, congé-
nere que Portugal defronta 
em três jogos de preparação 
(hoje, amanhã e domingo). Na 
seleção, "os treinos têm sido 
duros e intensos mas essa 
exigência é normal devido ao 
nível de competição", expli- 

ca João, que espera três "jo-
gos difíceis" ante uma Romé-
nia com atletas "muito fortes 
a nível físico e com bastante 
qualidade". 

"Tenho a responsabilidade 
de dar tudo em campo" 

Tal como em anos ante-
riores, João é mais um jogador 
da formação do ACF que di-
vide a época entre o escalão 
sénior e o de juniores. Neste 
último, tem estado em parti-
cular destaque. Leva 36 go-
los nos quatro jogos que dis-
putou e é o terceiro melhor  

marcador do campeonato, no 
qual os juniores do Fafe ocu-
pam a 4.3  posição com nove 
pontos, ao fim de cinco jor-
nadas. "Como qualquer atle-
ta, tenho a responsabilidade 
de dar tudo em campo", afir-
ma. Por isso mesmo, João Fer-
nandes não esconde a ambi-
ção. "Treino com o objetivo 
de melhorara nível individual 
e coletivo e espero continu-
ar a ser aposta até ao fim do 
campeonato". 

O lateral-esquerdo sabe 
que, nos seniores, a exigên-
cia da 1.a  Divisão é diferente 
e fala em normais "dificulda- 

des em competir com estes 
adversários". Ainda assim, 
com a primeira volta pres-
tes a acabar, João Fernandes 
não esconde alguma desilu-
são. "Não está a correr como 
desejávamos, mas penso que 
temos vindo a dar boa res-
posta em alguns jogos com 
adversários superiores". Uma 
resposta que, acredita, pode 
dar frutos no final da época. 
"Isto só demonstra que pode-
mos melhorar até ao fim, ob-
tendo uma classificação que 
nos permita continuar a dis-
putar este campeonato no 
próximo ano". 

Pelo compromisso na se-
leção, João Fernandes vai fa-
lhar a deslocação do ACF aos 
Açores, para o jogo com o 
Sporting da Horta, este sá-
bado. Mesmo de longe, con-
fia no êxito da equipa na ilha. 
"Acredito que vão trazer um 
bom resultado para casa". 

O SC Horta inicia um ciclo 
exigente para os fafenses, 
que depois defrontam três 
emblemas do topo da tabela. 
Primeiro, deslocação ao re-
duto do ABC/UMinho, no fe-
cho da primeira volta. A se-
guir, viagem a Lisboa para jo-
gar com o Sporting e, por fim, 
receção ao Benfica - equipas 
que normalmente lutam por 
títulos. "É difícil competirmos 
com estas equipas pois am-
bicionam outro objetivo que 
não o nosso, mas faremos de 
tudo para lhes d if icultarmos a 
realização do mesmo", garan-
te o jovem jogador fafense. 
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João Fernandes na Selecção 
Nacional de Sub-20 
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Associação Desportiva Godim 
(Andebol) - Peso Régua 
Próximos jogos ( fim 
de semana de 30/10, 
31/10 e 01/11/2015 ) 
Andebol clube supra: 
Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 3' Divisão I" Fase Zona 
1 
30/10/2015, 6' feira, 22:00 horas -
Pavilhão Municipal Amarante 
AD Amarante - AD Godim 

Taça Portugal Fidelidade Seniores 
Masculinos 2015/2016 - 1' Elimina-
tória - Zona 1 
01/11/2015, Domingo, 16:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim - AD Amarante 

Iniciados Masculinos - 1' fase -
Série B 
01/11/2015, Domingo, 11:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim -AC Vermoim 

Iniciadas Femininas - 1' fase - Série 
A 
01/11/2015, Domingo, 14:00 horas - 
Pavilhão Municipal Maia 
AD Godim - ABC Braga/Manabola  

Infantis Masculinos - Torneio Aber- 
tura - Série B 
31/10/2015, Sábado, 15:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim - Sport Vila Real Benfica 

Resultados do fim de sema-
na anterior: 
Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 3' Divisão 1' Fase Zona 1 
24/10/2015, Sábado, 21:30 horas -
Pavilhão Municipal Ermesinde 
C P Natação 27 - AD Godim 26 

Iniciados Masculinos - 1' fase - Série B 
25/10/2015, Domingo, 11:00 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim 29 - ABC Braga "A" 28 

Iniciadas Femininas - 1' fase - Série A 
25/10/2015, Domingo, 15:00 horas -
Pavilhão Municipal Maia 
Maiastars 41 - AD Godim 16 

Infantis Masculinos - Torneio Aber- 
tura - Série B 
24/10/2015, Sábado, 16:30 horas 
- Pavilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim 12 - BECA "A" 63 
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g A nona jornada do Campeonato
Fidelidade Andebol 1 terminou este
sábado com a realização de quatro
jogos. 

O SL Benfica acabou por conseguir
vencer na Horta, depois de um jogo
muito disputado. O Sp. Horta entrou
melhor no jogo, saiu na frente e o
Benfica conseguiu restabelecer o
empate, a meio da primeira parte; mas
foi a equipa da casa que saiu para inter-
valo a ganhar por 16-15. No segundo
tempo, o jogo manteve-se muito equili-
brado durante os primeiros quinze
minutos, mas o SL Benfica acabou por
ser mais eficaz, passou para a frente do
marcador e segurou a vantagem até ao
apito final, ganhando por 25-28. O SL
Benfica subiu, assim, ao segundo lugar
da classificação geral, com 25 pontos. 

No Flávio Sá Leite, o ABC
Braga/UMinho impôs ao Sporting CP
a segunda derrota no campeonato, por

tangencial 34-33, resultado decidido
nos segundos finais.

Na Maia, o Águas Santas Milaneza
recebeu e venceu o AA Avanca. Os pri-
meiros quinze minutos foram bastante
equilibrados, mas a partir daí a equipa
da casa passou definitivamente para a
frente do marcador. Ao intervalo, o
Avanca perdia por 18-15. O Águas
Santas Milaneza manteve-se na frente
do marcador durante todo o segundo
tempo e já não permitiu a recuperação
do AA Avanca, que perdeu por 32-25. 

O ADA Maia-Ismai venceu na des-
locação a Lisboa, frente ao Passos
Manuel. A equipa visitante entrou
melhor no jogo e adiantou-se primeiro
no marcador, mas o Passos Manuel
conseguiu recuperar e equilibrar o
resultado, a meio da primeira parte,
sem que, no entanto, tenham sido  sufi-
ciente para dar a volta ao resultado e o
Maia-Ismai conseguiu manter-se na
frente, até ao apito final e venceu por
23-32. 

Maria José Silva

benfica vence na
Horta e salta para a
vice-liderança

CAMPEONATO ANDEbOl 1
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Campeonato naCional de seniores masCulinos 2.ª divisão

sanjoanense quebra no final 
e deixa fugir a vitória

FC PORtO B, 27
SANJOANeNSe/MáRiO Rui LDA, 27

Jogo no Pavilhão Municipal de Gaia.
Árbitros: Mário Ferreira e Pedro Jerónimo.
FC Porto B: Leonel Fernandes, David 
Sousa, Rúben Ribeiro, Rui Ferreira, Nélson 
Almeida, Diogo Silva, Tomas Van-Zeller, 
Henrique Figueiredo, Gonçalo Ferreira, 
Vasco Trindade, Eduardo Mendonça, 
Diogo Coelho, José Gomes, Felisberto 
Landim, Tomás Barbosa.
Treinador: Tiago Gama.
Sanjoanense/Mário Rui Lda: Ricardo 
Gaspar, Pedro Morais, Hélder Santos, 
Fábio Fernandes, Xavier Costa, Hugo 
Terra, Fabian Scheck, Ricardo Pinho, Pedro 
Amorim, Rui Rodrigues, António Brandão, 
Ricardo Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
Ao intervalo: 12-14.

A Sanjoanense vinha para 
este encontro após uma onda 
de resultados negativos e enca-
rava a partida com o FC Porto 
como uma boa oportunidade 
para entrar no trilho dos bons 
resultados.

E porque tradicionalmente 
os jogos entre estes dois clubes 
são sempre muito intensos e 
repletos de momentos espeta-
culares, este não foi exceção. 
A Sanjoanense apareceu com 
uma enorme vontade de mostrar 
serviço e conseguiu manter o 
encontro equilibrado e chegar 
mesmo ao intervalo à frente no 
marcador com uma vantagem 
de dois golos.

Na segunda parte os alvine-
gros mantiveram o mesmo ritmo 
e se não fosse uma quebra no 
final a vitória da Sanjoanense 
seria uma realidade, mas os vi-
sitantes não conseguiram evitar 
o empate dos portistas. 

Com este resultado o con-
junto de Nuno Baptista mantém-
se nos últimos lugares da tabela 
classificativa.

JORNADA 5

Estarreja 24-24 S. Bernardo
Boavista 22-28 FC Gaia

Fermentões 34-23 Modicus Sandim
FC Porto 27-27 Sanjoanense
S. Mamede 32-20 Arsenal

S.P. Oleiros 21-32 Santo Tirso
Marítimo Madeira 34-29 Xico Andebol

 P    J     V   E   D  GM-GS
1 Santo Tirso 15 5 5 0 0 158 129
2 S. Bernardo 13 5 3 2 0 164 139 
3 Sao Mamede 13 5 4 0 1 139 122 
4 Fc Gaia 12 4 4 0 0 107 9 4  
5 Estarreja 11 4 3 1 0 110 9 9  
6 Arsenal 11 5 3 0 2 129 126 
7 Fc Porto ‘B’ 10 5 2 1 2 143 143 
8 Fermentões 9 5 2 0 3 151 145 
9 Mar. Madeira 8 3 2 1 0 83 77
10 Boavista Fc 7 5 1 0 4 126 153 
11 S. P. Oleiros 7 5 1 0 4 111 131 
12 Sanjoanense  6 5 0 1 4 131 148
13 Xico And. 5 5 0 0 5 127 147
14 M. Sandim 5 5 0 0 5 121 147

JORNADA 6

S. Bernardo - SP Oleiros
Gaia - Estarreja

Modicus Sandim - Boavista
Sanjoanense - Marítimo Madeira

Arsenal - FC Porto B
Santo Tirso - S. Mamede

Xico Andebol - Fermentões
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Andebol Torneio de abertura 
no E ntroncamento
ANDEBOL Realiza-se no próximo 
dia 31 , mais um jogo do torneio 
de abertura de andebol do distrito 
de Santarém. O núcleo de andebol 
do Entroncamento vai jogar com 
o CAS de Salvaterra de Magos. O 
jogo tem inicio ás 15h no pavilhão 

Municipal do entroncamento , com 
entradas  gratuitas. O NAE participa 
neste torneio , que antecipa a parti-
cipação no campeonato nacional de 
juvenis da 2.ª divisão, que dá acesso 
á segunda fase e possível acesso à 
1º divisão nacional.
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Os golos do SCH não foram suficientes para vencer o Benfica 

ANDEBOL 

SCH deu luta mas o Benfica levou a vitória 
Três golos ditaram a derrota dos faialenses 

()
Pavilhão da Horta encheu-
-se para apoiar a equipa da 
terra, o Sporting Club da 

Horta (SCH), que jogou sábado 
frente ao Benfica, um jogo a contar 
para a nona jornada do Campeona-
to Fidelidade Andebol 1. 

O Benfica inaugurou o marca-
dor aos 22 segundos, chegando a 
resposta do SCH ao segundo minu-
to do jogo, igualando o marcador a 
um golo. A situação de empate foi 
recorrente e as duas equipas nun-
ca estiveram separadas por mais de 
quatro golos de diferença. 

A equipa faialense fez uma boa 
primeira parte, dando luta aos ver-
melhos e brancos e chegando mes-
mo a ir para o intervalo a vencer 
por 16-15. 

Ao longo da primeira metade 
de jogo, não houve uma clara van-
tagem de uma das equipas, tendo 
as mesmas tido uma performance 
equilibrada, o que é facilmente ve-
rificável na diferença de um único 
que separava as equipas em con-
fronto no final da primeira parte. 

Na segunda parte do encontro foi 
o SCH o primeiro a marcar. O Benfi-
ca ripostou aos três minutos quando 
assinalava uma falta. 

Contudo, o bom desempenho da 
equipa da Eduardo Bulcão, motivado 
pelos gritos de apoio do público, não 
foi suficiente para o SCH inverter a  

situação dos últimos tempos e vencer 
em casa. 

O SCH esteve a vencer até aos 18 
minutos, altura em que o rumo do 
jogo começou a mudar. 

O Benfica conseguiu bater a equi-
pa da casa por 25-28, uma diferença 
de três golos. 

Embora as expetativas para este 
jogo fossem poucas, a equipa faia-
lense esteve à altura do desafio e 
fez um bom jogo dado que a vitó-
ria do Benfica ao SCH não foi tão 
expressiva quanto as do Sporting 
e do Porto. 

O último reforço da equipa faia-
lense, Ramon Oliveira, esteve na 
lista de convocados de Filipe Du-
que e jogou em ambas as partes do 
encontro, tendo mesmo marcado 
o 22° golo da equipa na segunda 
metade do jogo. 

No final da nona jornada, e ain-
da com um jogo em atraso, o SCH 
continua a ser o último da tabela 
classificativa da prova, somando 
10 pontos. 

O Porto continua à frente com 
27 pontos e o Benfica, fruto da vi-
tória deste sábado, isolou-se no se-
gundo lugar com 25 pontos. 

No próximo sábado o SCH de-
fronta o AC Fafe no Pavilhão da 
Horta pelas 21h00, um jogo a con-
tar para a décima jornada. ■ 

Susana Silva 
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ANDEBOL 

Esforço do SCH 
não deu vitória 
°Sporting da Horta foi para o 
intervalo a vencer, mas o Benf loa 
acabou por vencer. > 4 
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