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Seleção pronta para o segundo confronto frente à Estónia
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Publicado em sábado, 4 de janeiro de 2014
 
 Depois do triunfo desta quinta-feira, a seleção nacional conta com o apoio do público que se espera
venha a lotar o Pavilhão Municipal das Travessas, em S. João da Madeira, para voltar a bater a
formação da Estónia.
 
 A seleção nacional sénior masculina de Portugal prepara-se para defrontar este domingo (15 h. - A
Bola TV) a Estónia, em jogo da quarta jornada do grupo 5 da fase de apuramento para o 'play-off' do
Mundial do Qatar 2015. Depois do triunfo conseguido em Polva, jogadores e técnicos portugueses
contam com o inestimável apoio do público para levar novamente de vencida a formação da Estónia e
manter bem aberta a porta para o apuramento para o Mundial.
 A viagem de regresso a terras lusas iniciou-se a meio da manhã desta sexta-feira, e a ligação entre
Polva e Talin foi feita de autocarro. Em Talin, a comitiva lusa embarcou pelas 17.35 horas locais rumo
a Frankfurt, onde estava prevista uma escala de cerca de duas horas. Depois, é o regresso ao Porto
onde o avião vindo de Frankfurt tem chegada prevista para as 22.50 horas. Segue-se uma curta
viagem até São João da Madeira, onde a equipa se concentra com vista ao jogo de domingo.
 Para sábado está prevista a realização de dois treinos. De manhã, entre as 10.30 h. e as 12.30m h. e
de tarde entre as 18.30 h. e 20.30 horas.
 BILHETES À VENDA
 Os bilhetes para o jogo entre Portugal e Estónia custam 3EUR e podem ser adquiridos nos seguintes
locais:
 Sede da Associação de Andebol de Aveiro - das 14h30 às 18h30
 Loja do Sanjoanense - Centro Desportivo - das 09h00 às 12h00 / 14h00 às 17h00
 Sede do Sanjoanense - Pavilhão dos Desportos - das 09h00 às 12h30 /14h00 às 17h30
 Bilheteira de cariz solidário
 A Federação de Andebol de Portugal associa-se à ajuda no tratamento do seu colaborador José
Casaleiro, secretário técnico da Selecção Nacional A Masculina, que actualmente enfrenta uma doença
grave de foro oncológico. A receita proveniente da venda de bilhetes terá um cariz solidário e
reverterá a favor de José Casaleiro, a fim de comparticipar nas despesas e encargos com os
tratamentos.
 Ao assistir ao Po rtugal - Estónia, estará a apoiar Portugal e a contribuir para uma causa nobre.
Contamos consigo!
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Na ressaca do Mundial, é tempo de limar arestas e afinar a pontaria
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Para ultrapassar um desgosto amoroso, nada melhor do que uma nova paixão. É com esta
mentalidade que a Selecção Nacional feminina de andebol encara o próximo campeonato africano da
modalidade, depois de ter sido eliminada nos oitavos-de-final do Mundial do mês passado, na Sérvia.
A Selecção angolana caiu de pé frente à Alemanha, mas no seio do grupo ficou a desilusão e um
amargo de boca, tendo em conta que a equipa chegara aos quartos-de-final no Mundial de 2011, que
se realizou no Brasil.
Embora o andebol angolano não tenha conseguido encerrar o ano de 2013 com chave de ouro, as
jogadoras da Selecção estão plenamente concentradas no campeonato africano da modalidade, que
decorre entre 16 e 25 de Janeiro, na Argélia, e no qual as comandadas de Vivaldo Eduardo são claras
favoritas, depois de terem vencido as últimas oito (!) edições da prova. Angola é, aliás, a mais bem-
sucedida selecção africana de andebol, com um registo impressionante de 11 títulos continentais.
É a pensar unicamente na revalidação deste troféu que a Selecção Angolana define a estratégia para o
africano de Argel, no qual vai defrontar as equipas de Tunisia, Guiné e Congo na fase de grupos.
De forma a melhor preparar a competição que se avizinha, jogadoras e equipa técnica seguiram
ontem viagem para a Sérvia, precisamente o país onde se realizou o Mundial do último mês, para
efetuarem um curto estágio de 12 dias. Durante este período, a equipa angolana efectuará quatro
encontros de carácter particular, dois com a selecção da Argélia, um com a equipa austríaca da Hypo
Niederosterreich, que por oito vezes se sagrou campeã europeia, e um outro frente a uma formação
húngara cujo nome ainda não foi comunicado.
Um dos aspectos que o seleccionador nacional mais tem trabalhado nestes últimos dias de treino está
relacionado com os índices físicos da equipa. Uma coisa é certa: em todos os exercícios, as jogadoras
mostram já ter ultrapassado o desaire sérvio e estar mentalmente preparadas para conquistar o 12.º
título africano.
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Osvaldo Mulenessa falha estreia na selecção sénior
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/

 
O ponta-esquerda Osvaldo Mulenessa é a principal baixa da seleção masculina de andebol que viajou
ontem para a Sérvia, onde vai disputar o estágio pré-competitivo para o Campeonato Africano, que vai
decorrer entre 16 e 25 de janeiro em Argel (Argélia).
O atleta do Kabuscorp do Palanca, que estava prestes a estrear-se nos campeonatos africanos
enquanto sénior, sofreu uma lesão em ambos os tornozelos e não recuperou a tempo para seguir
viagem, ficando de fora dos planos do selecionador nacional Filipe Cruz.
Por seu lado, o pivot Augusto Dinzeia 'Gugu' só se junta ao grupo na próxima segunda-feira por
motivos profissionais. O também pivot Elias António, que atua no clube português ISMAI, só seguirá
viajem na quinta-feira, altura em que já terá o visto para poder embarcar para a Europa de Leste.
A seleção vai disputar na Sérvia cinco particulares de preparação frente às equipas do Spart e
Vojvodina (Sérvia), Pick Szeged e Oroshaza (Hungria) e também do Nexe Nasice (Croácia).
Angola vai participar no Campeonato Africano com vontade de melhorar a última classificação, em
Marrocos 2012, quando ficou em sexto lugar na prova vencida pela Tunísia. A seleção foi colocada no
Grupo B da prova, tendo de defrontar a vice-campeã e anfitriã Argélia, Marrocos, Congo Democrático,
Congo e Nigéria.
 
 

Página 11



A12

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 9,51 x 11,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51622897 04-01-2014

Página 12



A13

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 9,57 x 9,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51622893 04-01-2014

Página 13



A14

  Tiragem: 84905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 17,38 x 11,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51621648 04-01-2014

Página 14



A15

  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 5,10 x 4,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51623053 04-01-2014

Página 15



A16

  
RTP Informação  	Meio: RTP Informação - Grande Jornal

 	Duração: 00:00:41

 	Hora de emissão: 21:53:00
 

ID: 51619545

 
03/01/2014

1 1 1

Seleção Nacional de Andebol derrotou a Estónia

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4b5f93a5-133c-4cb3-a16c-

0643615700ab&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
A Seleção Nacional de Andebol derrotou a Estónia por 17-25.
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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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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.

Página 22



A23

Futebolista   Tiragem: 17740

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 92

  Cores: Cor

  Área: 11,00 x 11,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51570224 01-01-2014

Página 23



A24

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,86 x 16,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51553409 27-12-2013

andeBoL

Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão de Seniores 

Masculinos

sanjoanense, 28
s. Mamede 34

Sanjoanense: Ricardo Gaspar; Eduardo 
Pereira; António Brandão; Eduardo 
Carneiro; Fábio Gonçalves; Emanuel 
Silva; Fábio Cardoso; Daniel Valente; Ale-
xandre Tavares; Hugo Terra; Bruno Pinho; 
Fabian Scheck; Ricardo Pinho; Henrique 
Pinho; Rui Gonçalves; Pedro Amorim.
Treinadores: Pedro Tavares e José Cor-
reia.

Bom jogo da Sanjoanense 
que, apesar de estar a jogar em 
casa, não conseguiu levar de 
vencida a formação visitante. 
Foi uma partida equilibrada 
mas em que foi mais feliz o S. 
Mamede, que saiu de S. João da 
Madeira com uma vitória por 
seis golos de vantagem.

 
Campeonato Nacional 

da 1.ª Divisão de Juniores 
Masculinos

sanjoanense, 32
Leça, 28

Sanjoanense: Rui Costa; Ricardo Pinho; 
Alexandre Duarte; Hélder Fonseca; Paulo 
Reis; João Silva; João Silva; André Resen-
de; Rui Martins; Válter Braga; João Costa; 

Daniel Oliveira; Ricardo Silva; Tiago 
Correia; Emanuel Silva; Fábio Fernandes.
Treinador: Hélder Louro.

Num jogo equilibrado, foi 
a Sanjoanense que esteve me-
lhor e que mais golos marcou, 
acabando por vencer, em casa, 
a formação do Leça.

 
Fase Complementar de 

Juvenis Masculinos

ac. coimbra, 28
sanjoanense, 34

Sanjoanense: João Alves; Diogo Pinto; 
Guilherme Novo; Hélder Fonseca; Ro-
drigo Novo; Miguel Pinho; João Perez; 
Ramiro Pinho; Cláudio Cabral; Pedro 
Morais; Paulo Reis; João Silva.
Treinador: Pedro Neto.

Bom jogo da Sanjoanense 
na sua deslocação a Coimbra, 
vencendo a equipa local numa 
partida bem disputada, e que 
terminou com uma resultado 
equilibrado.

 Fase Apuramento de 
Iniciados Masculinos

sanjoanense, 24
canelas, 26

Sanjoanense: Ramiro Pinho; Paulo 

Bastos; Francisco Silva; Daniel Andrade; 
Gonçalo Fernandes; Guilherme Novo; 
Rodolfo Silva; João Costa; Diogo Santos; 
José Pereira; Alexandre Tavares.
Treinadores: José Fonseca e Rosário 
Gestosa.

O equilíbrio foi nota do-
minante neste encontro, com 
o resultado final a ser bastante 
discutido entre as duas forma-
ção. Contudo, foi mais feliz a 
equipa do Canelas na sua visita 
a S. João da Madeira, conse-
guindo a vitória por apenas 
dois golos de vantagem.

 
Fase Apuramento de 

Juvenis Femininos

sanjoanense, 16
valongo vouga, 22

Sanjoanense: Carla Moreira; Mariana 
Rocha; Maria Tavares; Maria Leite; 
Liliana Brandão; Eulália Silva; Andreia 
Fernandes; Ana Ferreira; Mariana Bran-
dão; Ana Mendes.
Treinadores: Manuel António e Rui 
Andrade.

A jogar em casa, a Sanjoa-
nense não conseguiu contrariar 
o jogo do Valongo do Vouga, 
que saiu de S. João da Madeira 
com uma vitória por seis golos.
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Encontro dE apuramEnto para mundial dE andEbol 2015 disputa-sE nas “travEssas”

Jogo entre portugal-Estónia 
apresentado na oliva creative Factory

O Pavilhão das Travessas vai rece-
ber, no próximo dia 5 de janeiro, o jogo 
Portugal-Estónia, referente à quarta 
jornada do grupo 5 da fase de apura-
mento para o play off do Campeonato 
do Mundo de Andebol. A apresentação 
oficial do encontro realizou-se no pas-
sado dia 23, nas instalações da Oliva 
Creative Factory, um evento que serviu 
também para o selecionador nacional 
Rolando Freitas divulgar a lista dos 18 
jogadores de convocados. Um grupo 
de trabalho que conta com algumas 
ausências por motivos de força maior, 
mas que não causam grandes preocupa-
ções ao técnico português que ironizou 
com a situação. “Tornou a convocatória 
um pouco mais simples porque não 
pudemos optar por alguns jogadores e 
deixei de ter algumas dores de cabeça 
por causa dessas ausências”, referiu 
Rolando Freitas, sublinhado que os 18 

escolhidos “são os melhores jogadores 
para estes quatro jogos”.

Relembrando a importância do 
factor casa, o selecionador apelou à 
presença em massa do publico, con-
tudo, reconhece que Portugal “não 
está numa posição cómoda”. “Temos 
consciência do que podemos fazer e 
que há uma porta aberta neste mundial 
e queremos entrar por ela”, referiu o 
técnico, admitindo que o encontro em 
S. João da Madeira não será fácil para 
Portugal. “A Estónia é uma equipa que 
joga junta há vários anos e que tem 
bastante qualidade, mas neste momento 
não há adversários fáceis na Europa”, 
sublinhou o Rolando Freitas, que na sua 
intervenção relembrou ainda o Mundial 
de Andebol de 2003, em que S. João da 
Madeira acolheu os jogos do grupo D.

Competição também recordada por 
Ulisses Pereira, presidente da Federação 

de Andebol de Portugal, que deixou 
ainda uma palavra de reconhecimento à 
Associação Desportiva Sanjoanense pelo 
trabalho que tem vindo a desenvolver. “ 
É hoje um dos clubes de referência do 
andebol português pelo trabalho que 
tem feito na formação”, sublinhou o 
responsável, pedindo uma grande mol-
dura humana no Pavilhão das Travessas 
no apoio à equipa nacional. “Não é um 
momento fácil e os atletas precisam de 
apoio”, referiu Ulisses Pereira.

Já Miguel Oliveira, vereador do 
desporto da Câmara Municipal de S. João 
da Madeira, agradeceu à Federação de 
Andebol de Portugal pelo facto da cidade 
receber um jogo desta envergadura, 
salientando que a autarquia fará o pos-
sível para ir além das expectativas. “Vai 
ser uma grande jornada de andebol em 
que toda a comunidade se vai envolver, 
referiu o autarca, salientando o papel 

preponderante que a Sanjoanense teve 
em todo o processo. Por sua vez, Ricardo 
Figueiredo, presidente da Câmara Muni-
cipal local, relembrou que a modalidade 
tem uma “longa tradição em S. João 
da Madeira” e que o encontro entre 
Portugal e Estónia “será uma excelente 
forma de começar o ano”. Vamos ven-
cer para dar um novo fôlego a 2014”, 
acrescentou.

No início do próximo ano Portugal 
inicia uma série de quatro jogos em 11 
dias, com o primeiro a realizar-se já no 
dia 2 de janeiro, na Estónia, equipa que 
volta a defrontar, três dias depois, no 
Pavilhão das Travessas, em S. João da 
Madeira.

Na visita à Letónia, a 8 de janeiro, 
cumpre-se a quinta jornada, e dia 12 
Portugal recebe, em Mafra, a Bósnia 
Herzegovina.

Lista de dos 18 
convocados:

Ricardo Candeias (Sporting)
Hugo Figueira (ISMAI)
Fábio Antunes (ABC)
Dario Andrade (Benfica)
Ricardo Moreira (FC Porto)
Pedro Portela (Sporting)
Bruno Moreira (Sporting)
Ricardo Pesqueira (ABC)
José Costa (Benfica)
Gilberto Duarte (FC Porto)
Fábio Magalhães (Sporting)
Nuno Pereira (ABC)
Wilson Davyes (FC Porto)
Jorge Silva (Guadalajara/Esp)
Rui Silva (Sporting)
Tiago Pereira (Benfica)
João Ferraz (FC Porto)
Pedro Spínola (FC Porto). 
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S. Paio Oleiros 
vence Ac Porto 
por 28-23
Num jogo sem nota artistica valeu 
a garra dos atletas do CDC S.Paio 
de Oleiros para dominarem o jogo 
ao longo da primeira parte mas 
os Academistas perto do final da 
mesma anularam os jogadores 
mais experientes a tempo de irem 
para o intervalo com um resultado 
de 12-12. No inicio da segunda 
parte os forasteiros começaram 
melhor e foram dilatando a dife-
rença do marcador até aos 7 golos 
altura em que a tremideira de 
outros jogos voltou e num ápice a 
diferença do marcador quase de-
sapareceu, mas um contra-ataque 
dos academistas falhado acordou 
os Oleirenses da letargia em que 
se encontravam e num forcing final 
ganharam o jogo de forma serena 
e confortável.
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 A marcar o fim de ano, a
secção de Andebol do Clube
Desportivo Feirense está a or-
ganizar pelo oitavo ano con-
secutivo o Torneio Feira Han-
dball Cup, a decorrer nos dias
27, 28, 29 e 30 de Dezembro.

Segundo Manuel Gregório,
coordenador técnico da mo-
dalidade, o torneio que abran-
ge os escalões de Infantis, Ini-
ciados e Juvenis, vai ser reali-
zado na Escola Secundária de
Santa Maria da Feira e espe-
ram-se cerca de 750 atletas. O
objectivo passa por reunir as
melhores equipas portugue-
sas de Andebol. “Este é um
torneio onde juntamos a co-
munidade andebolística de
todo o país para realizar jo-
gos e incentivar os miúdos
nesta fase do campeonato.
Este evento vai passar por sete
pavilhões, entre eles, Maceda,
Arada, Arrifana, São João da
Madeira, Escola Secundaria
da Feira, escola EB 2,3 Fer-
nando Pessoa e Lavandeira.
Neste momento, já estão con-
firmadas cerca de 40 equipas”
– afirma.

No final, serão entregues
prémios de participação a to-
das as equipas e será destaca-
do o melhor jogador, bem
como o melhor marcador de
todo o torneio. As actividades
do primeiro dia começam às
14h00, e nos restantes dias, o
horário é das 9h30 às 20h00,
com acesso gratuito ao públi-

Feirense organiza torneio
com cerca de 700 atletas

co em geral. O evento é reali-
zado com o apoio da Câmara
Municipal de Santa Maria da
Feira, da Feira Viva e da Esco-
la Secundária de Santa Maria
da Feira.

Três anos
de evolução

Manuel Gregório lembra
que a organização do torneio
é o culminar de três anos de
trabalho que tem dado frutos.

Há dois anos o clube conquis-
tou o sétimo clube nacional
em três escalões e, por isso, o
coordenador técnico não es-
quece o esforço da direcção.
“A parte técnica foi funda-
mental, mas sobretudo a for-
ça dos directores tem sido im-
portante para a evolução da
secção e para conquistarmos
bons resultados” – refere.

Como prova da sua dedica-
ção, Manuel Gregório acabou
por ser chamado para um es-

tágio em Agosto com uma
equipa polaca, treinada pelo
seleccionador de Espanha.
“Fizemos uma digressão à
Alemanha e este tipo de expe-
riência reflecte o trabalho que
tem sido feito no Feirense. Só
assim me foi possível receber
o convite para o estágio. Es-
tou no Feirense há sete anos e
sinto que o clube está cada vez
mais perto das pessoas e tem
chamado mais jovens para a
modalidade” – sublinha.

Mais uma vitória
para os iniciados

Sob o comando de Saúl Al-
ves, o CD Feirense disputou a
3ª jornada da fase de apura-
mento para o campeonato na-
cional de iniciados, receben-
do e vencendo o S. Bernardo
por 32-26, ganhando já ao in-
tervalo por 15-13. Num jogo
sempre bem disputado e com
resultado mais equilibrado
na primeira parte, o Feirense
foi mais forte e decidido na se-
gunda parte, dilatando o mar-
cador até ao fim e vencendo
por seis golos de diferença.
Muito bem disputado, este foi
um desafio com poucas adver-
tências e exclusões de parte a
parte. De recordar que nos úl-
timos três anos a formação
azul e branca conquistou dois
sétimos lugares e um oitavo
lugar no seu campeonato na-
cional de iniciados masculi-
nos.

Manuel Gregório destaca a evolução da modalidade no Feirense.
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