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Mundial de Andebol 2015
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No apuramento para o Mundial de Andebol 2015, a seleção nacional portuguesa venceu na Estónia por
25-17.
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Fernando Correia analisa a atualidade desportiva
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Fernando Correia analisa a atualidade desportiva com destaque para a Taça de Portugal e para as
movimentações no mercado de inverno.
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Fernando Correia analisa a atualidade desportiva com destaque para a Taça de Portugal e para as
movimentações no mercado de inverno.
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ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

A selecção portuguesa de andebol
venceu, ontem, a sua congénere da Estó-
nia por 25-17, somando os primeiros pon-
tos no play-off de apuramento para o
Mundial do Catar, em 2015. Depois das
derrotas com a Letónia e Bósnia Herze-
govina, a equipa de Rolando Freitas não
podia perder mais pontos e arrancou uma
vitória categórica em Polva, com desta-
que para os quatro golos de Pedro Portela
e Rui Silva, e para uma gran-de exibição
do guarda-redes nacional, Hugo Figueira,
principalmente na segunda parte.

Ao intervalo, a selecção perdia por um
golo, mas à passagem do minuto 38 che-
gou à vantagem mínima. Depois, veio o
acerto defensivo dos portugueses que
catapultou a selecção para um avolumar
da vantagem no marcador. Aos 44 minu-
tos já vencia por 17-12 e à passagem do
minuto 55 ganhava por 24-15.

Num jogo decisivo para as aspirações
nacionais, a selecção mostrou argumentos
para continuar a sonhar com o mundial.
Segue-se mais um jogo decisivo com a
Estónia, desta vez em Portugal (S. João
da Madeira). A selecção tem que ganhar e
esperar que a Bósnia não volte a vencer a
Letónia

Portugal vence Estónia
e mantém esperança
SELECÇÃO NACIONAL venceu na Estónia (17-25) e mantém
intactas as aspirações de apuramento para o mundial.
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FUTEBOL
Taça de Portugal
Oitavos-de-final
AmanhãLeixões-Estoril Praia, Rio Ave-V. Setúbal, FC
Porto-Atlético (18h00-SportTv Live) e Benfica-Gil Vi-
cente (20h15-SportTv 1).
Domingo
P. Ferreira-Desp. Aves, Marítimo, Beira-Mar-Académica
e SC Braga-Arouca (19h15-SportTv 1)

Liga 2 Cabovisão
23.ª Jornada
AmanhãMarítimo B-Tondela (15h00-Marítimo TV)

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores – Série C
15.ª Jornada
Amanhã Oliv. Frades-Tocha, AD Estação-Ac. Viseu,
Leiria e Marrazes-NDS Guarda, Mealhada-Touri-
zense e Tondela-Anadia

Campeonato Nacional 
de Juvenis - Série C
17.ª Jornada
Domingo Marinhense-Académica, Beira-Mar-Naval,
Ac. Viseu-NDS Guarda, Sp. Covilhã-Repesenses e U.
Leiria-Anadia

Campeonato Nacional 
de Iniciados - Série C
17.ª Jornada
Domingo Repesenses-Avanca, Taboeira-UD Olivei-
rense, AD Sanjoanense-Feirense, O Crasto-Lusitano
FC e Gondomar-Ac. Viseu

Futebol feminino
Nacional de Promoção-Série B
10.ª Jornada
Domingo Murtoense-MD Eirolense, Pasteleira-Sou-
sense, Esmoriz-Viseu 2001 e Vila FC-Canelas 2010

Nacional de Promoção-Série C
10.ª Jornada
Domingo Esperança Atlético-Belenenses M. Grande,
Guarda Unida-Cadima, Seia FC-Lordemão FC e Atl.
Ouriense B-União Ferreirense

AF Viseu - Divisão de Honra 
14.ª Jornada
Domingo Carregal do Sal-Mortágua, GD Parada-Moi-
menta da Beira, Nespereira FC-Ferreira de Aves, Cas-
tro Daire-Mangualde, Sport Clube Paivense-Sernance-
lhe, Oliv. Frades-Sampedrense, Sátão-Fornelos e Pe-
nalva Castelo-Resende

AF Viseu - 1.ª Divisão Norte 
11.ª Jornada
Domingo Alvite-Arguedeira, UD Vilamaiorense-ADCR
Lamelas, Os Ceireiros-GDCP Oliv. do Douro, Sp. La-
mego-Campia, Vouzelenses-Sezurense e Tarou-
quense-GDC Roriz

AF Viseu - 1.ª Divisão Sul 
11.ª Jornada
Domingo S. Cassurrães-Viseu e Benfica, Moimenta
Dão-Farminhão, Lajeosa do Dão-Molelos, Nandufe-
Canas Senhorim, Nelas-Vila Chã de Sá e Repesenses-
Cabanas de Viriato

AF Guarda - Juniores
10.ª Jornada
Amanhã CD Gouveia-Trancoso, SC Sabugal-Guarda
Unida e F. Algodres-Pinhelenses

AF Guarda - Juvenis
10.ª Jornada
Domingo Guarda Unida-Pinhelenses, Trancoso-Sp.
Mêda, Figueira CTL-GD Foz Côa, NDS Guarda-Seia FC
e AD São Romão-CD Gouveia

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional - Série A
11.ª Jornada
Amanhã GDR Lameirinhas-Freixieiro, Covão Lobo-Pi-
ratas de Creixomil, CS São João-CRECOR e Paredes-
Gualtar 
Domingo Unidos Pinheirense-ACDSC Cabeçudense,
Viseu 2001-Cohaemato e ACR Vale de Cambra-AJAB
Tabuaço

3.ª Divisão Nacional - Série B
11.ª Jornada
Amanhã ACD Azagães-SC Sabugal, Leões Valboen-
ses-Prodeco CS Covões, Cruzeiro Santana-AA Leça e
Feirense-Sp. Moncorvo, ACRD Rio de Moinhos-Sange-
mil, Sp. Lamego-Lamas Futsal e Gondomar FC-ABC
Nelas

AF Viseu - Seniores
9.ª Jornada
Amanhã CB SJ da Pesqueira-São Martinho de Mou-
ros, CB Castro Daire-CB Viseu, Inter Futsal Tarouca-
CB Moimenta Beira, Sever-Pedreles e Viseu 2001 B-
Armamar.

AF Viseu - 1.ª Div. Feminina
10.ª Jornada
Amanhã Unidos da Estação-Naval de Viseu, Castro
Daire-Lusitano FC, CB Mortágua-Penedono e CB SJ
da Pesqueira-ADR Carbelrio

AF Viseu - Juniores
12.ª Jornada
Hoje Gigantes Mangualde-CS Sever
Amanhã GD S. João Pesqueira-Viseu 2001
Domingo Casa Benfica Viseu-ABC Nelas, AJAB Ta-
buaço-Académica Viseu, Armamar FC-Casa Benf.
Moimª.Beira

AF Viseu - Juvenis
12.ª Jornada
Amanhã Armamar-Sp. Lamego, Viseu 2001-CB SJ da
Pesqueira, Ribeiradio-ABC Nelas e CB Sernancelhe-
CB Viseu

AF Viseu - Benjamins
6.ª Jornada
Domingo CP Vila Nova Paiva-Gigantes SM, Sp. La-
mego-ABC Nelas e Viseu 2001-ASSCR Gumirães

BASQUETEBOL
1.º Camp. Nacional da 1.ª Divisão masc-
Zona Norte - Grupo Centro-Norte
Amanhã ACERT/Signum-Salesianos (20h15 – Pav.
Municipal de Tondela) 

ANDEBOL
Camp. Nac. Juvenis Masc.
1.ª Divisao-1.ª Fase/Zona 2
17.ª Jornada
Amanhã NA Penedono-Gondomar Cultural, Dragon
Force/FC Porto-AC Lamego, EA Moimenta da Beira-
Colégio dos C arvalhos, GC Tarouca-ABC Andebol
SAD "B" e Boavista FC -Salgueiros 08

Agenda desportiva
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A seleção portuguesa no início do jogo da Estónia

Portugal ganhou on-
tem em Polva, na Estó-
nia, por 25-17, e mantém-
-se na corrida para a quali-
ficação para os “play-offs” 
de acesso ao Mundial de 
andebol de 2015.

A perder ao intervalo por 
um golo, a seleção lusa 
conseguiu inverter a ten-
dência do jogo e ganhou 
por claros 25-17, o que lhe 
dá os primeiros dois pon-
tos no grupo 5 de qualifi-
cação, quando estão dispu-
tadas três jornadas.

No outro jogo do dia, 
a Bósnia-Herzegovina ba-
teu por 27-26 a Letónia e 
soma por vitórias os três 
jogos disputados.

A meio do calendário do 
grupo, a Bósnia-Herzego-
vina comanda, com seis 
pontos, seguida da Letó-
nia, com quatro, de Por-
tugal, com dois, e da Es-
tónia, que ainda não pon-
tuou.

A próxima jornada é já 
no domingo, com Portu-

Portugal vence na Estónia
ANDEBOL: APURAMENTO PARA O MUNDIAL

gal a receber a Estónia e 
a Letónia a ser anfitriã da 
Bósnia-Herzegovina.

Campeonato terá 
play-offs em 2014/15

A segunda fase do cam-
peonato português de an-
debol de 2014/15 será 
disputado no sistema de 
“play-offs”, com as meias-
-finais e a final a serem dis-
putados à melhor de cinco 
encontros, informou a Fe-

deração portuguesa.
Na próxima época, os 

oito primeiros classifica-
dos qualificam-se para os 
quartos de final, que se-
rão disputados à melhor 
de três jogos.

Os quatro últimos clas-
sificados da fase regu-
lar vão disputar uma 
fase de manutenção, em 
sistema de todos con-
tra todos a duas voltas, 
com os clubes a inicia-

rem esta ronda com me-
tade dos pontos conse-
guidos até ali, sendo que 
os dois últimos descem 
de divisão.

Esta temporada, os seis 
primeiros classificados 
disputam uma segunda 
fase de apuramento do 
campeão, em sistema de 
todos contra todos, a duas 
voltas, com os seis últimos 
a lutarem pela manutenção 
da mesma forma.

FAP
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Venha lá 2014
Terminado o ano de 2013 importa fazer uma retrospetiva 

do ano que findou, realçando as conquistas, com destaque 
natural para as figuras portuguesas associadas a esses 
êxitos, quer seja em contexto nacional ou internacional.

Um dos factos mais marcantes do ano foi a vitória de 
João Sousa no Ténis, vimaranense de 24 anos, o primeiro 
português a vencer uma prova do ATP World Tour, sendo 
o seu primeiro título profissional sénior, tendo atingido 
o 77.º lugar do ranking ATP.

Como figuras do ano não podemos esquecer Cristiano 
Ronaldo onde as suas exibições, quer no seu clube ou 
na seleção, marcaram o seu desempenho sendo consi-
derado por muitos como o melhor jogador do mundo e 
que aspira a vencer a Bola de Ouro, em eleição a realizar 
brevemente pela FIFA. 

Ronaldo marcou no ano que agora finda 69 golos, 
batendo todos os records registados até ao momento, 
sendo ainda determinante no apuramento da seleção na-
cional portuguesa no caminho para o mundial de futebol 
a realizar no Brasil, no próximo mês de junho. 

Destaque também para a Canoagem com Emanuel Silva 
e João Ribeiro, a conquistarem o título de Campeões do 
Mundo de K2 500m, um título há muito perseguido pela 
canoagem portuguesa sendo a primeira medalha de ouro 
em campeonatos do mundo absolutos.

Outro atleta em evidência foi o ciclista Rui Costa, na-
tural da Póvoa de Varzim, que conquistou o Campeonato 
Mundial de Estrada que decorreu em Florença, sendo 
que Portugal ganhava, pela primeira vez, um campeão 
do mundo no ciclismo. A juntar a este título mundial há 
a salientar a vitória em 2 etapas que conseguiu na Volta 
a França, a mais prestigiada competição velocipédica 
internacional.

No Atletismo saliência para Sara Moreira, a fundista 
portuguesa sagrou-se campeã europeia dos 3000 metros 
em Pista Coberta, depois do 2.º lugar nos Europeus de 
2010 e do 3.º em de 2012, ambos nos 5000 metros. 
Desta vez não deu hipótese e venceu com autoridade no 
evento realizado na Suécia. Figura do atletismo nacional 
há vários anos, Sara Moreira é uma atleta capaz de brilhar 
em pista, estrada e crosse.

Ainda digno de registo foi a vitória de Carlos Sá, na-
tural de Barcelos, praticante de atividades de montanha 
nas mais diversas vertentes, tais como trailer e ultrama-
ratonista, ao vencer a Badwater, a ultramaratona mais 
dura do mundo, que se realiza nos EUA. Uma palavra 
de elogio para os treinadores portugueses, Fernando 
Santos e Carlos Queirós que à frente das equipas que 
orientam apuraram as seleções da Grécia e Irão para o 
mundial de futebol.

Realce também para a Universidade do Minho ao 
conquistar o Campeonato Europeu de Universitário de 
Andebol que se realizou em Katovice, na Polónia, ao 
vencer na final uma Universidade da Croácia. O atleta, 
Tiago Pereira conseguiu ainda o troféu de melhor jogador 
do torneio. 

Digno de registo é ainda o 1.º lugar alcançado pela 
academia minhota como “a melhor universidade europeia 
de desporto universitário em 2013”, conforme ranking 
da EUSA.

No que ao Desporto Escolar diz respeito o realce vai 
para a bracarense Mariana Silva, da EB de Tadim que nas 
Universiades Escolares conquistou a medalha de Bronze 
na modalidade de Xadrez

Venha lá então 2014, com a perspetiva de novas con-
quistas e saborearmos novas vitórias, embora os tempos 
se apresentem muito difíceis!

OPINIÃO

LUÍS COVAS
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O Mundial é a prova de selecções por excelência. Durante aquele período, os melhores procuram o
título de campeão do planeta. É a elite das elites, mas antes há um processo de qualificação que deixa
grande parte dos candidatos pelo caminho. No futebol, Portugal estreou-se em 1966 e terá no Brasil a
sexta participação. No hóquei em patins, a presença é cativa, enquanto basquetebol (0), rugby (1) e
andebol (3) são modalidades em que cada possibilidade de presença é sempre vista com grande
expectativa.
 
 O voleibol surge a meio caminho entre o rugby e o andebol e conta com duas presenças. A estreia
aconteceu em 1956, em Paris, com um 15.º lugar entre as vinte selecções presentes - a
Checoslováquia foi campeã, Israel, Bélgica, Coreia do Sul, Cuba e Áustria ficaram atrás de Portugal e
havia um total de quinze equipas europeias. Já neste milénio, em 2002, o cubano Juan Díaz fez
história ao conduzir a selecção ao oitavo lugar. Por esta altura, o Mundial era aberto a 24 equipas mas
só onze viajavam da Europa até à Argentina.
 
 Os próximos três dias serão decisivos para a possibilidade de Portugal marcar presença na terceira
fase final. Polónia, Rússia e Itália já estão apuradas e falta encontrar seis vagas. Depois de duas
rondas iniciais que ajudaram a filtrar o melhor do joio, restam vinte equipas com esperanças de
chegar à fase final.
 
 Portugal é uma delas e está incluída no grupo J, com Sérvia, Eslovénia e Macedónia. "É difícil, mas
não impossível", prevê Hugo Silva, antecipando os três jogos por disputar em Nis, cidade sérvia que
vai acolher os seis jogos do grupo a partir de hoje e até domingo. O sucessor do italiano Flavio
Gulinelli reconhece que a Sérvia é, naturalmente, a grande favorita a seguir para o Mundial da Polónia
(3 a 21 de Setembro). "É uma escola fenomenal de voleibol e dela saem atletas de grande gabarito e
entram outros de nível idêntico. E a jogar em casa vai querer resolver o mais rápido possível a
questão do apuramento."
 
 O sonho de Portugal pode permanecer intacto apesar da superioridade da Sérvia.
 
Rui Pedro Silva
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Campeonato terá play off em 2014/15 - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3612837

/

 
Federação anunciou esta quinta-feira que, alteração ao modelo da prova. Para lá da mudança na
segunda fase, também as meias finais e finais terão novidades: passam a ser disputadas à melhor de
cinco
 
 A segunda fase do campeonato português de andebol de 2014/15 será jogada no sistema de play off,
com as meias-finais e a final a serem disputados à melhor de cinco encontros, informou hoje a
Federação portuguesa (FAP).
 
 Na próxima época, os oito primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final, que serão
disputados à melhor de três jogos.
 
 Os quatro últimos classificados da fase regular disputarão uma fase de manutenção, em sistema de
todos contra todos a duas voltas, com os clubes a iniciarem esta ronda com metade dos pontos
conseguidos até ali, sendo que os dois últimos descem de divisão.
 
 Esta temporada, os seis primeiros classificados disputam uma segunda fase de apuramento do
campeão, em sistema de todos contra todos, a duas voltas, com os seis últimos a lutarem pela
permanência da mesma forma.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treino do Marítimo, 9h30, Santo António.
• Treino do Nacional, 15h30, Choupana (Aberto).
• Treino do Marítimo B, 10h, Santo António.
VOLEIBOL
• André Ferreira Rosa (CS Marítimo) em Estágio na
Selecção Nacional de Juniores, Vila Nova de Gaia, até
domingo.
NATAÇÃO
• Laura Abreu (CD Nacional) em estágio na Selecção

Nacional, em Rio Maior, até 2.ª feira.
TÉNIS-DE-MESA
• Estágio Regional de Ano Novo, 9h30/12h30, Pav.
Bartolomeu Perestrelo, até hoje.
ANDEBOL
• Os madeirenses João Ferraz e Pedro Spínola (FC
Porto) integram Selecção Nacional Sénior, até dia 12.
TODO-O-TERRENO
• Edição 2014 da Africa Eco Race, pelo continente
africano, até dia 11.
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Messines acolhe 1º Encontro de Desporto Adaptado em fevereiro - Jornal do Algarve
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Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/messines-acolhe-1o-encontro-de-desporto-adaptado-em-fevereiro/

/

 
A Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines realiza, a 24 e 25 de fevereiro, o 1º Encontro de
Desporto Adaptado da Casa do Povo de Messines. Com a presença de grandes personalidades do
desporto adaptado em Portugal, nomeadamente José Pavoeiro e Humberto Santos, presidentes da
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e do Comité Paralímpico de Portugal,
respetivamente, o encontro desdobrar-se-á pela Casa do Povo de Messines, escola básica 2º e 3º ciclo
João de Deus e piscinas municipais de Silves. O primeiro dia será dedicado à formação para agentes e
técnicos desportivos, com parte teórica e prática. Neste dia serão apresentadas algumas modalidades
tais como: andebol, goalball, mergulho adaptado e voleibol sentado, como também haverá momentos
analíticos dedicados à atualidade portuguesa do desporto adaptado. O segundo dia será dedicado a
prática de vários desportos adaptados com a participação das instituições que ajudam as pessoas com
deficiência. A Federação de Andebol de Portugal, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência
Intelectual, Disable Divers Internacional - Portugal e Instituto Português do Desporto e Juventude
associam-se a esta iniciativa solidária. JA
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Portugal derrotou ontem em Polva,
na Estónia, a seleção local por 25-17,
e mantém-se na corrida para a quali-
ficação para o play-off de acesso ao
Mundial de 2015.

A perder ao intervalo por um
golo, a seleção lusa inverteu a ten-
dência do jogo e somou os primei-
ros dois pontos no Grupo 5 de quali-
ficação, disputadas que estão três
jornadas. Também ontem, a Bósnia-
Herzegovina bateu a Letónia (27-26).

Andebol. Portugal vence
e soma primeiros pontos

Pontos

6
pontos soma a Bósnia-Herzegovina, que conta

por vitórias os três jogos disputados. A meio do

calendário do grupo, os bósnios comandam, com seis

pontos, segue-se a Letónia, com quatro, Portugal, com

dois, e a Estónia, que ainda não pontuou. Portugal

recebe a Estónia, domingo, em São João da Madeira.
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Portugal ganha na Estónia e continua na corrida para o Mundial de andebol
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URL: http://noticias.pt.msn.com/portugal-ganha-na-est%c3%b3nia-e-continua-na-corrida-para-o-mundial-de-andebol-1

/

 
actualizado: Thu, 02 Jan 2014 22:36:14 GMT
 
 Portugal ganhou hoje em Polva, na Estónia, por 25-17, e mantém-se na corrida para a qualificação
para os "play-offs" de acesso ao Mundial de andebol de 2015.
 
 LUSA 2012
NUNO ANDRE FERREIRA/LUSA
 
A perder ao intervalo por um golo, a seleção lusa conseguiu inverter a tendência do jogo e ganhou por
claros 25-17, o que lhe dá os primeiros dois pontos no grupo 5 de qualificação, quando estão
disputadas três jornadas.
No outro jogo do dia, a Bósnia-Herzegovina bateu por 27-26 a Letónia e soma por vitórias os três
jogos disputados.
A meio do calendário do grupo, a Bósnia-Herzegovina comanda, com seis pontos, seguida da Letónia,
com quatro, de Portugal, com dois, e da Estónia, que ainda não pontuou.
A próxima jornada é já no domingo, com Portugal a receber a Estónia e a Letónia a ser anfitriã da
Bósnia-Herzegovina.
FB // NFO
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RankingPortugal só com uma equipa na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/01/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/153075/portugal-so-com-uma-equipa-na-taca-ehf

/

 
Novo ranking europeu ditou a presença de um representante português na segunda competição
europeia mais importante e dois na Challenge
 
 07:33 - 03 de Janeiro de 2014 | Por
 
 Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da temporada 2014/15 e passa
a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu, anunciou a Federação de
Andebol de Portugal (FPA).
 
 A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça
EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
 
 Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante. Na Liga dos Campeões, Portugal mantém a presença de um
clube.
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Depois de duas derrotas compro-

metedoras, Portugal conseguiu fi -

nalmente pontuar na qualifi cação 

para o Campeonato do Mundo de 

andebol de 2015. O triunfo obtido na 

Estónia (17-25), a outra nação que no 

arranque para este terceira jornada 

tinha zero pontos, melhorou as pers-

pectivas portuguesas, num Grupo 5 

dominado pela Bósnia-Herzegovina, 

que soma o máximo de pontos.

A formação de Rolando Freitas 

ocupa o terceiro lugar, com dois 

pontos. A Bósnia chegou aos seis, 

porque derrotou (27-26) em casa a 

Letónia, que tem quatro. A Estónia 

está na última posição. O problema 

para Portugal é que somente o ven-

cedor de cada um dos cinco grupos 

avança para o play-off .

Para manter a possibilidade de es-

tar presente na fase fi nal do Qatar, 

no próximo ano, a equipa lusa tem 

que esperar um tropeção da Bósnia, 

ser perfeita nas últimas três rondas 

(a disputar nos próximos dias) e dar 

a volta às desvantagens nos confron-

tos directos.

A vitória no jogo realizado em Pol-

va foi construída na segunda parte. 

Ao intervalo, a vantagem, tangen-

cial (10-9), pertenceu à Estónia, que 

aproveitou os primeiros minutos 

após o descanso para aumentá-la até 

aos 12-10. Mas os 11 minutos seguin-

tes foram dominados por Portugal, 

que obteve oito golos sem resposta, 

um parcial que colocou o marcador 

em 12-18 a 15 minutos do fi m e pôs 

um ponto fi nal na discussão do re-

sultado.

Dez jogadores diferentes da selec-

ção nacional — que não pôde contar 

com os lesionados Carlos Carneiro, 

Pedro Solha, João Antunes, Cláudio 

Pedroso e Tiago Rocha — apontaram 

golos, com os melhores concretiza-

dores a serem o central Rui Silva e o 

ponta-direita Pedro Portela, com os 

dois atletas sportinguistas a marca-

rem quatro vezes cada um.

Os livres de sete metros merece-

ram nota negativa para Portugal, 

que falhou cinco dos seis de que 

dispôs. Uku-Tanel Laast não errou 

nenhum dos sete da Estónia.

Portugal recebe a Estónia no do-

mingo, em São João da Madeira. 

Portugal fez 
o que tinha 
de fazer com 
a Estónia

Andebol
Manuel Assunção

Selecção nacional 
ganhou pela primeira 
vez no apuramento 
para o Mundial
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/

 
A seleção nacional de Andebol venceu na Estónia por 25-17.
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ENSINO SUPERIOR
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

A Universidade do Minho atin-
giu o topo do ranking da Euro-
pean University Sports Associa-
tion (EUSA) que consagra a me-
lhor academia entre as mais de
400 que participaram nos cam-
peonatos europeus universitá-
rios.

O prémio vai ser entregue no
próximo mês de Abril e dá à
UM/Associação Académica da
Universidade do Minho a lide-
rança nas 17 competições orga-
nizadas pela EUSA.

O ano de 2013 fica marcado
como o mais importante da his-
tória da Universidade do Minho
ao nível do desporto, depois de
nos últimos quatro anos ter fica-
do no pódio: terceira classifica-
da em 2010, segunda em 2011 e
2012. 

Vinte anos após o lançamento
dos serviços desportivos que
mobilizam mais de 10 mil pes-
soas em Braga e Guimarães, e
após a organização de oito even-
tos mundiais, a UMinho atingiu
o topo da Europa, tendo sido de-
cisivos os títulos no andebol
masculino (Katowice), o segun-
do lugar do futsal feminino (Má-
laga), bem como as excelentes
prestações das equipas de tae-
kwondo (4.º lugar - Moscovo),
futsal masculino (6.º - Málaga),
futebol masculino (7.º - Alme-
ria), voleibol feminino (7.º - Ni-
cósia) e voleibol de praia mascu-
lino (7.º - Porto). 

A mediática projecção despor-

tiva da UM/AAUM está também
assente em vários títulos indivi-
duais, com especial destaque pa-
ra o taekwondo, onde foi alcan-
çada uma medalha de ouro (Jú-
lio Ferreira, aluno de Arquitectu-
ra na categoria -74Kg) e seis de
bronze (Rui Bragança, Medici-
na, -58Kg; João Ferreira, En-
genharia de Comunicações, -
68Kg; Beatriz Fernandes, Eco-

nomia, -67Kg; Ana Coelho, En-
genharia Biomédica, -49Kg;
Ana Rita Lopes, Enfermagem, -
57Kg; e José Fernandes, Medi-
cina, -74Kg).

José Mendes, vice-reitor da
UMinho, entende que este su-
cesso vai muito além do feito
agora alcançado, explicando que
os louros obtidos não são obra
do acaso. “Este sucesso assenta,

à partida, numa profunda con-
vicção que nós temos de que a
prática desportiva, quer em ter-
mos de lazer, quer da competi-
ção, é tributário da formação in-
tegral dos nossos estudantes.
Tendo isto como pano de fundo,
foram criadas as condições para
que as pessoas pratiquem des-
porto e as equipas possam com-
petir ao mais alto nível nas com-

petições nacionais e internacio-
nais. Naturalmente que os títulos
alcançados nos trazem imensa
satisfação, mas o que mais nos
importa é termos mais de 50 por
cento dos estudantes a pratica-
rem exercício físico e desporto
de competição”, diz.

UMinho: máquina de títulos
DESPORTO está sempre em alta rotação na Universidade do Minho. Depois de um terceiro lugar em 2010, o segundo em 2011 
e 2012, o lugar mais alto do ranking da EUSA em 2013 foi ocupado pela UM/AAUM. José Mendes, vice-reitor, fala de um sucesso
que não surge do acaso, mas na ideia de que a prática desportiva faz parte da formação integral dos estudantes.

NUNO GONÇALVES

José Mendes, vice-reitor da UMinho, fala do desporto como um complemento fundamental na formação dos estudantes

José Mendes, vice-reitor
“Não há nenhuma
cedência em termos 
da qualidade da
formação académica”

O projecto desportivo assumido pela UMinho
para os seus atletas assemelha-se, em pequena
escala, ao modelo norte-americano. José Men-
des recusa a ideia de que este tenha revolucio-
nado a organização desportiva no ensino supe-
rior, mas admite que, sendo pioneiro a nível na-

cional, o TUTORUM - Programa de Apoio Tutorial
aos Estudantes Atletas de Alta Competição, abre
horizontes para que a universidade possa conti-
nuar a habitar num patamar de excelência
digno de registo. 

No fundo, este programa consiste na criação
de um sistema de apoio tutorial aos estudantes
de alto rendimento desportivo matriculados na
UMinho assente na figura do docente responsá-
vel pelo seu acompanhamento. Na sua essência,
contou com a participação da Reitoria, Conselho
Académico, Serviços Académicos e dos Serviços
de Acção Social. “Este programa visa prestar au-
xílio aos estudantes na resolução de problemas

motivados pela participação em competições,
estágios, treinos, de forma que estes possam
conciliar a actividade académica com a exigente
prática desportiva de alta competição”, explica o
vice-reitor.

No entanto, a permanência neste programa
não é eterna nem há lugar a facilitismos. Os
abrangidos devem obter a aprovação a 50 por
cento dos créditos em que estiverem matricula-
dos. “Não há nenhuma cedência em termos da
qualidade da formação académica. Há, isso sim,
um trabalho exaustivo de compatibilização de
horários entre os deveres académicos e os trei-
nos e competições”, diz José Mendes.

§programa TUTORUM

Quando os jovens entram
para a universidade, isto é,
já na iminência de atingi-
rem o escalão sénior, há
atletas preparados para
competir ao mais alto
nível. O vice-reitor explica
que, no caso da UMinho, 
o futsal e andebol concen-
tram a excelência e o alto
desempenho de alunos
que podem jogar todos 
os fins-de-semana, tanto
no ABC, como no Sp. Bra-
ga/AAUM, este ano com
resultados que lhes per-
mite andarem no topo da
tabela classificativa. 
“No fundo, conseguimos
ter atletas a competir ao
mais alto nível nas com-
petições nacionais e tam-
bém a representarem 
a UMinho nas provas
universitárias”, diz.

+ mais
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ENSINO SUPERIOR
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

Apesar de o desporto na Univer-
sidade do Minho ser, há vários
anos, uma referência para a co-
munidade académica nacional, a
já badalada criação de uma li-
cenciatura nessa área não passou
de abordagens superficiais. 

Para o vice-reitor, o facto de a
universidade atingir o topo no
ranking da European University
Sports Association não altera,
em nada, a ideia já formada so-
bre o assunto. “São coisas distin-
tas. Na verdade, nunca esteve

em cima da mesa, de forma mui-
to madura, ou seja, já definitiva,
a criação do curso de desporto.
Ventilou-se, mas nunca houve
um projecto completamente de-
senvolvido, definido e inequívo-
co, isto é, no sentido de se criar
algo que depois tenha estudantes
e saídas profissionais”, revela.

Para José Mendes, a lógica do
sucesso desportivo é a prática
alargada por parte dos estudan-
tes comuns. No fundo, a obten-
ção de sucessos desportivos não
está subjacente ao facto de o es-
tudante ser da área do desporto.
“Pode haver um ou outro caso,

mas genericamente, são estu-
dantes de qualquer curso. Por is-
so, acho que são duas realidades
completamente distintas. É natu-
ral que as pessoas tendam a fa-
zer uma ligação, mas na minha
opinião, que obviamente não
vincula a UMinho, parece-me
que fazer mais cursos de despor-
to de graduação, ao nível de uma
licenciatura, são projectos de
elevado risco no sentido de lan-
çar mais graduados no mercado
de trabalho, onde este não tem
capacidade de os absorver. Se al-
gum dia a UMinho abraçasse es-
sa área faria muito mais sentido

apostar em pós-graduações que,
sabemos, têm investimentos me-
nos pesados, podem incidir em
mercados bem identificados e
são mais facilmente estudados e
mobilizados. Por isso, apostar
num curso de formação inicial
de desporto não faz sentido. To-

dos sabemos que o país está en-
charcado de cursos desses. É
preciso, por um lado, termos os
pés bem assentes no chão e, por
outro, percebermos que o suces-
so desportivo da universidade
não tem que se cruzar com uma
licenciatura em desporto”, diz.

“Licenciatura é projecto 
de elevado risco”
JOSÉ MENDES garante que o sucesso desportivo da Universidade do Minho
“não tem que se cruzar com a criação de uma licenciatura em desporto”.

NUNO GONÇALVES

Equipa de andebol masculino sagrou-se campeã europeia em Katowice - Polónia

NUNO GONÇALVES

Futsal feminino conquistou título de vice-campeão europeu em Málaga - Espanha
NUNO GONÇALVES

UMinho/AAUM tem conseguido excelentes prestações no taekwondo

“Criação de condições para a prática
desportiva custa dinheiro”

Os sucessivos cortes no financiamento do ensino superior em Portugal,
onde a tutela, com o emagrecimento dos orçamentos, coloca constantes en-
traves ao funcionamento normal do dia-a-dia das universidades, podem
pôr em causa vários projectos da UMinho, nomeadamente o desportivo.
“Os cortes podem pôr em causa tudo. Nós temos um orçamento e realiza-
mos um conjunto de actividades, umas mais prioritárias que outras. Consi-
deramos que as desportivas são importantes, embora comportem, em va-
lores orçamentais, uma fatia muito reduzida do que é a actividade ‘core’ da
universidade. Havendo cortes substanciais, é natural que se façam sentir
também no desporto”, explica José Mendes, lembrando os custos inerentes,
primeiro à construção, agora à manutenção das infra-estruturas desporti-
vas. “A criação de condições para a prática desportiva custa dinheiro. É um
investimento para nós, mas é preciso ter as verbas necessárias para tal. Os
cortes preocupam-nos genericamente, mas numa situação de redução do
orçamento é claro que esta actividade teria que sofrer, evidentemente, co-
mo todas as outras”.

§cortes orçamentais

“Podemos garantir que não vamos
desaparecer do mapa”

O sucesso não é só internacional. Este ano, nos Campeonatos Nacionais
Universitários, a UM/AAUM conquistou 125 medalhas. José Mendes reforça
a ideia de que este sucesso “não é uma coisa episódica, que de um ano para
o outro aparece e logo desaparece”. “Este é um trabalho de fundo, de sus-
tentabilidade, de anos contínuos de sucesso e isso é o mais importante. Não
sabemos se para o ano seremos primeiros, segundos ou terceiros. Não pode-
mos assegurar isso porque os outros também trabalham. Ninguém pode
garantir o primeiro lugar em nada, muito menos no desporto. Mas pode-
mos garantir que não vamos desaparecer do mapa. Andamos no topo, inde-
pendentemente do lugar, porque há um trabalho sustentado, quase auto-
-suficiente. Não precisamos de fazer um grande esforço financeiro, quase
que criar uma máquina artificial, para atingir o sucesso. O desporto está, de
tal forma, enquadrado nas nossas actividades normais que, se houvesse um
corte, nada disto desapareceria. Temos uma actividade bastante sustentá-
vel e isso, para nós, é muito importante”, conclui o vice-reitor.

§estabilidade
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SUCESSO DESPORTIVO É PILAR NA FORMAÇÃO

UMINHO: MENTE SÃ
EM CORPO SÃO 
Págs.  20 e 21
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Andebol: Portugal vence na Estónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=677495

/

 
HOJE Ã s 21:25
 
 Portugal derrotou a Estónia por 25-17 em Polva e manteve a esperança de alcançar a qualificação
para o Mundial 2015.
 
 Portugal esteve a perder por um golo ao intervalo mas conseguiu reverter a desvantagem,
alcançando uma importante vitória no Grupo 5.
 
 A Bósnia-Herzegovina lidera com seis pontos, mais dois que a Letónia. Portugal tem dois e a Estónia
nenhum.
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Campeonato português de andebol terá play-offs em 2014/15
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=677494

/

 
HOJE Ã s 21:19
 
 A segunda fase do campeonato português de andebol de 2014/15 será disputado no sistema de play-
offs, com as meias-finais e a final a serem disputados ? melhor de cinco encontros, informou hoje a
Federação portuguesa (FAP).
 
 Na próxima época, os oito primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final, que serão
disputados à melhor de três jogos.
 
 Os quatro últimos classificados da fase regular vão disputar uma fase de manutenção, em sistema de
todos contra todos a duas voltas, com os clubes a iniciarem esta ronda com metade dos pontos
conseguidos até ali, sendo que os dois últimos descem de divisão.
 
 Esta temporada, os seis primeiros classificados disputam uma segunda fase de apuramento do
campeão, em sistema de todos contra todos, a duas voltas, com os seis últimos a lutarem pela
manutenção da mesma forma.
 
 Diário Digital/Lusa
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Portugal com apenas uma equipa na Taça EHF de andebol em 2014/15
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=677493

/

 
HOJE Ã s 21:17
 
 Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da temporada 2014/15 e passa
a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu, anunciou hoje a Federação
de Andebol de Portugal (FPA).
 
 A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça
EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
 
 Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante.
 
 Na Liga dos Campeões, Portugal mantém a presença de um clube.
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Campeonato português de andebol terá "play-offs" em 2014/15
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/campeonato-portugues-de-andebol-tera-play-offs-em-201415=f848604

/

 
Lisboa, 02 jan (Lusa) -- A segunda fase do campeonato português de andebol de 2014/15 será
disputado no sistema de "play-offs", com as meias-finais e a final a serem disputados à melhor de
cinco encontros, informou hoje a Federação portuguesa (FAP).
 
 Na próxima época, os oito primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final, que serão
disputados à melhor de três jogos.
 
 Os quatro últimos classificados da fase regular vão disputar uma fase de manutenção, em sistema de
todos contra todos a duas voltas, com os clubes a iniciarem esta ronda com metade dos pontos
conseguidos até ali, sendo que os dois últimos descem de divisão.
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Portugal com apenas uma equipa na Taça EHF de andebol em 2014/15
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/portugal-com-apenas-uma-equipa-na-taca-ehf-de-andebol-em-201415=f848606

/

 
Lisboa, 02 jan (Lusa) -- Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da
temporada 2014/15 e passa a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu,
anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FPA).
 
 A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça
EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
 
 Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante.
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Portugal só com uma equipa na Taça EHF - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3612813

/

 
Novo ranking europeu ditou a presença de um representante português na segunda competição
europeia mais importante e dois na Challenge
 
 Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da temporada 2014/15 e passa
a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu, anunciou a Federação de
Andebol de Portugal (FPA).
 
 A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça
EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
 
 Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante. Na Liga dos Campeões, Portugal mantém a presença de um
clube.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treinos do Marítimo, 9h30, Santo
António, e 16h, Barreiros.
• Folga do plantel do Nacional.
• Treino do Marítimo B, 9h30, Santo
António, seguido de Conf. Imprensa.
TÉNIS-DE-MESA
• Estágio Regional de Ano Novo,
9h30/12h30, Pav. Bartolomeu Peres-
trelo, até amanhã.
VOLEIBOL
• André Ferreira Rosa (CS Marítimo)
em Estágio na Selecção Nacional de
Juniores,Vila Nova de Gaia, até do-
mingo.
ANDEBOL
• Os madeirenses João Ferraz e
Pedro Spínola (FC Porto) integram
Selecção Nacional Sénior. Hoje, com
a Estónia, 20h, em Polva.
TODO-O-TERRENO
• Edição 2014 da Africa Eco Race,
pelo continente africano, até dia 11.

Página 36



A37

Modalidades - Andebol - Andebol: Portugal vence na Estónia e mantém-se na corrida
aos play-off
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-portugal-estonia-apuramento-mundial/52c5de26e4b0dd63cdc17109.html

/

 
Portugal derrotou esta quinta-feira a Estónia, em Polva, por 25-17, e mantém-se na corrida aos play-
off de acesso ao Mundial de andebol de 2015. A Seleção Nacional conquistou os primeiros dois pontos
no Grupo 5 ao fim de três jornadas. A Bósnia-Herzegovina comanda, com seis pontos, seguida da
Letónia, com quatro, de Portugal, com dois, e da Estónia, que ainda não pontuou. A próxima jornada é
já no domingo, com Portugal a receber a Estónia e a Letónia a ser anfitriã da Bósnia-Herzegovina.
 
 há 40 minutos
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Modalidades - Andebol - Andebol: segunda fase do campeonato será disputada em
play-offs
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL:
http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-andebol-play-offs-liga-campeonato-alteracoes-taca-ehf-taca-

challenge/52c5e16ae4b0cc2072179869.html

/

 
A segunda fase do campeonato português de andebol de 2014/15 será disputado no sistema de play-
offs. As meias-finais e a final vão ser jogadas à melhor de cinco encontros, enquanto os quartos de
final, entre os oito melhores classificados da fase regular, apuram as equipas que conseguirem duas
vitórias. A federação informou ainda que os quatro últimos classificados da fase regular vão disputar
uma fase de manutenção, em sistema de todos contra todos a duas voltas, com os clubes a iniciarem
esta ronda com metade dos pontos conseguidos até ali. Os dois últimos descerão de divisão. Esta
temporada, os seis primeiros classificados disputam uma segunda fase de apuramento do campeão,
em sistema de todos contra todos, a duas voltas, com os seis últimos a lutarem pela manutenção da
mesma forma. De acordo com o organismo, Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça
EHF a partir da temporada 2014/15 e passa a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo
ranking europeu. A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional
terá acesso à Taça EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante. Na Liga dos Campeões, Portugal mantém a presença de um
clube.
 
 há 27 minutos
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Portugal consegue primeiro triunfo no apuramento para o Mundial de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Público Online

Autores: Manuel Assunção

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/portugal-consegue-primeiro-triunfo-no-apuramento-para-o-mundial-de-andebol-1618246

/

 
Depois de duas derrotas comprometedoras, Portugal conseguiu finalmente pontuar na fase de
qualificação para o Campeonato do Mundo de Andebol de 2015. O triunfo obtido na Estónia (17-25), a
outra nação que no arranque para este terceira jornada tinha zero pontos, melhorou as perspectivas
da selecção nacional, mas esta continua a correr por fora numa Grupo 5 dominado pela Bósnia-
Herzegovina, que soma o máximo de pontos. A formação de Rolando Freitas ocupa a o terceiro lugar,
com dois pontos. A Bósnia chegou aos seis, porque derrotou (27-26) em casa a Letónia, que tem
quatro. A Estónia está na última posição. O problema para Portugal é que somente o vencedor de cada
um dos cinco grupos avança para a ronda de play-offs. Para manter a possibilidade de estar presente
na fase final do Qatar no próximo ano, a equipa lusa tem que esperar um tropeção da Bósnia, ser
perfeita nas últimas três rondas (a disputar nos próximos dias) e dar a volta às desvantagens nos
confrontos directos. A vitória no jogo realizado em Polva foi construída na segunda parte. Ao intervalo,
a vantagem, tangencial (10-9), pertenceu à Estónia, que aproveitou os primeiros minutos após o
descanso para aumentá-la até aos 12-10. Mas os 11 minutos seguintes foram dominados por Portugal,
que obteve oito golos sem resposta, um parcial que colocou o marcador em 12-18 a 15 minutos do
fim e pôs um ponto final na discussão do resultado. Dez jogadores diferentes da selecção nacional -
que não pôde contar com os lesionados Carlos Carneiro, Pedro Solha, João Antunes, Cláudio Pedroso e
Tiago Rocha - apontaram golos, com os melhores concretizadores a serem o central Rui Silva e o os
sportinguistas Rui Silva e o ponta-direita Pedro Portela, com os dois atletas sportinguistas a marcarem
quatro vezes cada um. Os livres de sete metros mereceram nota negativa para Portugal, que falhou
cinco dos seis de que dispôs. Uku-Tanel Laast não errou nenhum dos sete da Estónia. Portugal recebe
a Estónia no domingo, em São João da Madeira.
 
 02/01/2014 - 20:13
 
Manuel Assunção
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:.: Portugal vence na Estónia e continua vivo - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=860880

/

 
A Seleção Nacional venceu na Estónia por 25-17, em partida da 3.ª jornada do grupo 5 de qualificação
para o playoff de acesso ao Mundial'2015. Portugal registou o primeiro triunfo nesta fase e mantém as
aspirações em chegar à próxima fase, ocupando neste momento o 3.º lugar - continua a não depender
de si, pois apenas se apura o líder. A equipa das quinas perdia ao intervalo (9-10) mas logrou uma
segunda parte de excelente nível, nomeadamente a nível defensivo, permitindo apenas sete golos ao
adversário. Pedro Portela e Rui Silva, ambos com quatro tiro certeiros, foram os melhores marcadores
de Portugal. GRUPO 5 1.º Bósnia, 6 pontos/3 jogos 2.º Letónia, 4/3 3.º Portugal, 2/3 4.º Estónia, 0/3
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Uma equipa portuguesa na Taça EHF em 2014/2015 - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=860892

/

 
Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da temporada 2014/2015 e
passa a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu, anunciou esta quinta-
feira a Federação de Andebol de Portugal (FAP). A partir da próxima época, apenas o segundo
classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça
de Portugal disputarão a Challenge. Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português
na Taça EHF, naquela que é a segunda competição europeia mais importante. Na Liga dos Campeões,
Portugal mantém a presença de um clube. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Portugal vence na Estónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=134420

/

 
02-01-2014 20:07
 
 Triunfo por 25-17 foi o primeiro da selecção nacional de andebol no Grupo 5 de apuramento para o
play-off do Mundial do Qatar do próximo ano.
 
 Portugal alcançou a primeira vitória no Grupo 5 de apuramento para o Mundial do Qatar de 2015. Na
Estónia, a equipa portuguesa treinada por Rolando Freitas venceu por 25-17.
 
 Ao intervalo Portugal perdia por 10-9, mas uma segunda parte de boa qualidade permitiu à equipa
das quinas a reviravolta no marcador. Destaque para Rui Silva e Pedro Portela, os melhores
marcadores, ambos com quatro golos.
 
 A selecção nacional de andebol volta a jogar frente à Estónia, no próximo domingo. No dia 8 defronta
a Letónia e quatro dias depois segue-se a Bósnia.
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Portugal com apenas uma equipa na Taça EHF de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=707028&tm=46&layout=158&visual=49

/

 
02 Jan, 2014, 21:25
 
 A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça
EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
 
 Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante.
 
 Na Liga dos Campeões, Portugal mantém a presença de um clube.
 
Carlos Barros
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Uma equipa portuguesa na Taça EHF em 2014/2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Uma-equipa-portuguesa-na-Taca-EHF-em-2014-2015.aspx

/

 
02-01-2014
 
 Anúncio feito pela Federação de Andebol de Portugal...
 
 Por Record
 
 Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da temporada 2014/2015 e
passa a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu, anunciou esta quinta-
feira a Federação de Andebol de Portugal (FAP). A partir da próxima época, apenas o segundo
classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça
de Portugal disputarão a Challenge. Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português
na Taça EHF, naquela que é a segunda competição europeia mais importante. Na Liga dos Campeões,
Portugal mantém a presença de um clube.
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Campeonato português de andebol terá "play-offs"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/02/campeonato_portugu_s_de_andebol_.html

/

 
02 de janeiro de 2014 21:15h
 
 Os oito primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final, que serão disputados à melhor
de três jogos.
 
 A segunda fase do campeonato português de andebol de 2014/15 será disputado no sistema de
"play-offs", com as meias-finais e a final a serem disputados à melhor de cinco encontros, informou
hoje a Federação portuguesa (FAP).
 
 Na próxima época, os oito primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final, que serão
disputados à melhor de três jogos.
 
 Os quatro últimos classificados da fase regular vão disputar uma fase de manutenção, em sistema de
todos contra todos a duas voltas, com os clubes a iniciarem esta ronda com metade dos pontos
conseguidos até ali, sendo que os dois últimos descem de divisão.
 
 Esta temporada, os seis primeiros classificados disputam uma segunda fase de apuramento do
campeão, em sistema de todos contra todos, a duas voltas, com os seis últimos a lutarem pela
manutenção da mesma forma.
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Portugal com apenas uma equipa na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/02/portugal_com_apenas_uma_equipa_n.html

/

 
02 de janeiro de 2014 21:52h
 
 Na Liga dos Campeões, Portugal mantém a presença de um clube.
 
 Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da temporada 2014/15 e passa
a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu, anunciou hoje a Federação
de Andebol de Portugal (FPA).
 
 A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça
EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
 
 Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante.
 
 Na Liga dos Campeões, Portugal mantém a presença de um clube.
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Portugal vence e continua na corrida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/02/portugal_vence_e_continua_na_cor.html

/

 
02 de janeiro de 2014 20:59h
 
 Bósnia-Herzegovina comanda, com seis pontos, seguida da Letónia, com quatro, de Portugal, com
dois, e da Estónia, que ainda não pontuou.
 
 Portugal ganhou hoje em Polva, na Estónia, por 25-17, e mantém-se na corrida para a qualificação
para os "play-offs" de acesso ao Mundial de andebol de 2015.
 
 A perder ao intervalo por um golo, a seleção lusa conseguiu inverter a tendência do jogo e ganhou
por claros 25-17, o que lhe dá os primeiros dois pontos no grupo 5 de qualificação, quando estão
disputadas três jornadas.
 
 No outro jogo do dia, a Bósnia-Herzegovina bateu por 27-26 a Letónia e soma por vitórias os três
jogos disputados.
 
 A meio do calendário do grupo, a Bósnia-Herzegovina comanda, com seis pontos, seguida da Letónia,
com quatro, de Portugal, com dois, e da Estónia, que ainda não pontuou.
 
 A próxima jornada é já no domingo, com Portugal a receber a Estónia e a Letónia a ser anfitriã da
Bósnia-Herzegovina.
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Campeonato português de andebol terá "play-offs" em 2014/15
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/campeonato-portugues-de-andebol-tera-play-offs-em-201415=f763536

/

 
Lisboa, 02 jan (Lusa) -- A segunda fase do campeonato português de andebol de 2014/15 será
disputado no sistema de "play-offs", com as meias-finais e a final a serem disputados à melhor de
cinco encontros, informou hoje a Federação portuguesa (FAP).
 
 Na próxima época, os oito primeiros classificados qualificam-se para os quartos de final, que serão
disputados à melhor de três jogos.
 
 Os quatro últimos classificados da fase regular vão disputar uma fase de manutenção, em sistema de
todos contra todos a duas voltas, com os clubes a iniciarem esta ronda com metade dos pontos
conseguidos até ali, sendo que os dois últimos descem de divisão.
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Portugal com apenas uma equipa na Taça EHF de andebol em 2014/15
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/portugal-com-apenas-uma-equipa-na-taca-ehf-de-andebol-em-201415=f763537

/

 
Lisboa, 02 jan (Lusa) -- Portugal vai ter apenas uma equipa a participar na Taça EHF a partir da
temporada 2014/15 e passa a ter representação dupla na Challenge, devido ao novo ranking europeu,
anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FPA).
 
 A partir da próxima época, apenas o segundo classificado do campeonato nacional terá acesso à Taça
EHF, enquanto o terceiro e o vencedor da Taça de Portugal disputarão a Challenge.
 
 Este ano, Benfica e Sporting representaram o andebol português na Taça EHF, naquela que é segunda
competição europeia mais importante.
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Portugal ganha na Estónia e continua na corrida para o Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/portugal-ganha-na-estonia-e-continua-na-corrida-para-o-mundial-de-andebol=f763535

/

 
Polva, Estónia, 02 jan (Lusa) - Portugal ganhou hoje em Polva, na Estónia, por 25-17, e mantém-se
na corrida para a qualificação para os "play-offs" de acesso ao Mundial de andebol de 2015.
 
 A perder ao intervalo por um golo, a seleção lusa conseguiu inverter a tendência do jogo e ganhou
por claros 25-17, o que lhe dá os primeiros dois pontos no grupo 5 de qualificação, quando estão
disputadas três jornadas.
 
 No outro jogo do dia, a Bósnia-Herzegovina bateu por 27-26 a Letónia e soma por vitórias os três
jogos disputados.
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  Tiragem: 11662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 16,77 x 14,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51585790 01-01-2014
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Sport TV Live  	Meio: Sport TV Live - Revista do Ano

 	Duração: 02:40:51

 	Hora de emissão: 15:03:00
 

ID: 51607629

 
27/12/2013

1 1 1

Revista do Ano

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=054cde45-84b3-402b-8d0f-

5539700d38a0&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Revista do Ano:
 
- ciclismo;
- canoagem;
- vela;
- hóquei em patins;
- ténis;
- andebol;
- voleibol;
- NHL;
- fórmula 1;
- automobilismo;
- motociclismo;
- golfe;
- surf;
- natação;
- futebol americano;
- futsal;
- futebol de praia;
- basquetebol;
- atletismo;
- triatlo;
- rugby;
- judo;
- UFC;
- boxe.
 

Página 52



 
/

 
Repetições: Sport TV Live - Revista do Ano , 2013-12-27 15:03
 Sport TV Live - Revista do Ano , 2013-12-28 18:22
 Sport TV1 - Revista Desportiva do Ano , 2013-12-29 09:35
 Sport TV Live - Revista do Ano , 2013-12-29 16:33
 Sport TV Live - Revista do Ano , 2013-12-30 19:33
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