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I DIVISÃO
| Carlos Costinha Sousa | 

Foi verdadeiramente por milési-
mos de segundo que a equipa do
ABC/UMinho não conquistou
um triunfo na recepção ao Ben-
fica, em jogo da 19.ª jornada do
Campeonato Distrital de Ande-
bol da I Divisão.

O empate a 26 golos foi o re-
sultado final, mas em cima do si-
nal sonoro que assinala o fim do
encontro, os academistas conse-
guiram marcar o golo que daria
a vitória, não tivesse sido anula-
do precisamente por esse sinal
sonoro. Foram momentos de
grandes emoções no Pavilhão
Flávio Sá Leite, mas o remate fi-

nal do jovem Carlos Martins não
chegou a tempo de assegurar o
triunfo para os academistas.

Por milésimos de segundo o jo-
go não teve outro resultado final,
mas pode dizer-se que face a tu-
do o que decorreu dentro das
quatro linhas, o empate tem que
se considerar justo. O Benfica
esteve durante largo tempo na

frente do marcador, mas nos mi-
nutos finais o ABC conseguiu
inverter o rumo dos aconteci-
mentos e empatou o jogo, dis-
pondo ainda, a três segundos do
fim, de uma ocasião para mar-
car. A jogada estudada correu de
forma exemplar, o golo surgiu,
mas já foi em cima do apito final
e o empate prevaleceu mesmo.

Triunfo escapou por milésimos de segundo
A CONHECIDA EXPRESSÃO POPULAR ‘por uma unha negra’ aplica-se de forma concreta ao jogo de ontem entre ABC/UMinho
e SL Benfica. O empate foi o resultado final, mas foi por milésimos de segundo que o triunfo escapou aos academistas.

ROSA SANTOS

ABC/UMinho dispôs do último ataque do jogo quando faltavam três segundos para o fim, mas faltaram milésimos para o sucesso

Carlos Resende
(Tr. ABC/UMinho)
“Empate acaba por
não ser muito mau”
“Na primeira parte não estive-
mos ao nosso nível, nomeada-
mente na finalização e no se-
gundo tempo tivemos uma
recuperação fantástica. Voltámos
a entrar no jogo, o Benfica teve
cada vez mais dificuldades. Tive-
mos o mérito de conseguir anu-
lar todas as vantagens que o
Benfica foi conseguindo cons-
truir. Não foi um jogo muito con-
seguido da nossa parte, tivemos
muita entrega, mas não foi mui-
to mais do que isso, mas frente
ao Benfica, mesmo tendo as bai-
xas que tem neste momento -
mas isso são contingências do
jogo -, empatar acaba por não
ser um resultado muito mau.”
“Temos que reconhecer que não
era o resultado que esperáva-
mos, contudo, nesta fase da épo-
ca este empate poderá quase ser
considerado como uma vitória.
Esperámos não ter mais outro
empate até ao final da época.
Para nós, esta divisão de pontos
pode ser considerada uma vitó-
ria. O desporto é assim. Houve
jogos em que na parte final, cla-
ro que com alguma sorte e enge-
nho conseguimos ganhar alguns
jogos, mas também já os perde-
mos noutras alturas. Agora é con-
tinuar a trabalhar pelos objecti-
vos de conseguirmos chegar aos
lugares que permitem o acesso
às competições europeias.”

Jorge Rito
(Tr. SL Benfica)
“Na segunda parte
não estivemos bem”
“Na segunda parte perdemos
por um parcial de 5-0. Tivemos
muitas situações de inferiorida-
de numérica. Pelo que fizemos
não merecíamos ter perdido
pontos. Estivemos 59 minutos na
frente do jogo. Fizemos um tra-
balho muito sério. Estivemos
competentes no ataque e na de-
fesa a nível organizativo. O Ben-
fica saíria daqui naturalmente
vencedor se tudo tivesse corrido
dentro da normalidade nos mi-
nutos finais do jogo.”

§cabinas

Sporting lidera
ABC/UMinho a dois
pontos do primeiro
O empate na recepção ao Benfica
não era o resultado desejado,
uma vez que não permitiu qual-
quer aproximação do ABC/UMi-
nho às equipas que estão à sua
frente na tabela classificativa.
Os academistas estão agora a
quatro pontos do primeiro classi-
ficado Sporting, a dois do segun-
do e terceiro classificados, Porto
e Benfica, e viu o Águas Santas
aproximar-se, diminuindo para
três os pontos de diferença.
Na próxima ronda, e até ao final
desta primeira fase do campeo-
nato, o objectivo academista
continua a ser tentar conquistar
a vitória em todos os jogos, de
forma a garantir um lugar classi-
ficativo que permita assegurar o
apuramento para disputar as
competições europeias na próxi-
ma temporada.

§comentário
I DIVISÃO       JORNADA 19

1. Sporting 19 16 1 2 599 470 52
2. FC Porto 19 15 1 3 552 433 50
3. SL Benfica 19 15 1 3 583 451 50
4. ABC/UMinho 19 14 1 4 558 439 48
5. Ág. Santas 19 13 0 6 549 508 45
6. Sp. Horta 19 8 0 11 489 527 35
7. Madeira SAD 18 6 1 11 454 530 31
8. Belenenses 19 6 0 13 435 475 31
9. P. Manuel 19 6 0 13 483 531 31

10. AC Fafe 19 4 2 13 472 571 29
11. ISMAI 19 4 1 14 472 576 28
12. Avanca 18 2 0 16 390 525 22

ABC/UMinho, 26; SL Benfica, 26
AC Fafe, 26; Avanca, 22
Madeira SAD, 27; FC Porto, 29
Passos Manuel, 21; Belenenses, 20
ISMAI, 15; Sporting, 40
Sp. Horta, 18; Ág. Santas, 24

Avanca - Sp. Horta
Belenenses - AC Fafe
FC Porto - Passos Manuel
SL Benfica - ISMAI
Ág. Santas - ABC/UMinho
Sporting - Madeira SAD

J V E D M S P

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Sorteio para ajudar José Casaleiro
No intervalo da partida, enquanto as equipas estavam recolhidas aos bal-
neários, os responsáveis do ABC/UMinho realizaram o sorteio de uma ca-
misola da selecção nacional portuguesa de andebol. O feliz contemplado
com a camisola foi um dos que participou nesta iniciativa solidária orga-
nizada pelos academistas que teve como objectivo, com a venda das rifas
para o sorteio, angariar dinheiro para ajudar José Casaleiro no momento
menos bom que actualmente atravessa na sua vida.

§iniciativa solidária

ROSA SANTOS

Capitão Humberto Gomes entregou a camisola ao feliz contemplado

ABC/UMINHO 26
Humberto Gomes (GR), Carlos Martins (2),
Nuno Rebelo (4), Pedro Seabra (3), Ricar-
do Pesqueira (2), Nuno Grilo (10), Fábio
Vidrago (3). Jogaram ainda Hugo Rocha,
Carlos Siqueira, Diogo Branquinho, Ema-
nuel Ribeiro, Vasco Areias, Bruno Dias, To-
más Albuquerque e João Pinto (2).
Treinador: Carlos Resende.

SL BENFICA 26
Álamo (GR), Tiago Pereira (2), Elledy Se-
medo (14), José Costa (7), Inácio Carmo,
Dario Andrade (2), António Areia (1), Da-
nil Chernov, Hugo Lima, João Pais, Paulo
Moreno, Miguel Moreira, Ivo Santos, Gon-
çalo Valério, Miguel Espinha e Álvaro Ro-
drigues.
Treinador: Jorge Rito.

Árbitros: Duarte Santos e Ricardo Fonseca.

Intervalo: 9-13
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ANDEBOL

Europeu foi
para a França
AFrança sagrou-se campeã
da Europa de andebol, ao vencer
na final a Dinamarca, anfitriã
e detentora do título, por41-32,
numa competição disputada
emHernin. A seleçãogaulesa
somao seu 3º título, depois
de 2006e2010. AEspanha
ficou em3ª aobatera Croácia.
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Andebol - Modalidades - Andebol: Benfica empata e deixa Sporting isolado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/andebol-modalidades-campeonato-nacional-sporting-benfica/52e437d3e4b0809552626ef3.html

/

 
O Benfica empatou este domingo frente ao ABC (26-26), e deixou fugir o Sporting, agora isolado no
topo da classificação, com mais dois pontos que encarnados e que o FC Porto. Resultados da 19ª
jornada: Sábado, 25 jan: Passos Manuel-Belenenses, 21-20 Fafe-Avanca, 26-22 Maia/ISMAI-Sporting,
25-40 Madeira SAD-FC Porto, 27-30 Domingo, 26 jan: ABC/UMinho - Benfica, 26-26 Sporting da Horta
- Águas Santas, 18-24 Jogo em atraso da 15ª jornada: Madeira SAD-Avanca, 25-24 Classificação dos
primeiros: Sporting, 52 pontos; FC Porto, 50; Benfica, 50; ABC, 48; Águas Santas, 45
 
 há 8 horas
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A festa francesa na Dinamarca, que junta o título europeu ao olímpico

A França acabou com as dúvidas so-

bre quem é a melhor selecção mun-

dial de andebol da actualidade. Na 

fi nal do Campeonato da Europa, dis-

putada em Herning, estavam frente 

a frente os vencedores das últimas 

quatro edições da competição, mas 

apesar de estar a jogar na casa do ini-

migo, os franceses não deram qual-

quer hipótese aos dinamarqueses. 

Com o triunfo por 41-32, a França 

passa a ser a segunda selecção com 

mais troféus europeus, a seguir à Su-

écia, que conta com quatro, mais um 

do que os gauleses.

Os 14 mil adeptos, quase todos 

dinamarqueses, que assistiram no 

Jyske Bank Boxen ao jogo decisivo 

da 11.ª edição do Campeonato da 

Europa, tiveram o privilégio de as-

sistir à fi nal da prova com mais golos 

marcados. Até à partida de ontem, 

nenhuma selecção tinha festejado 

mais de 40 golos na fi nal e a equipa 

vencida nunca tinha marcado mais 

de 31. No total, os 73 golos marcados 

por franceses e dinamarqueses ultra-

passam, em larga margem, o anterior 

máximo: em 2002, a Suécia derrotou 

a Alemanha numa partida com 64 

golos (33-31).

Números à parte, a superiorida-

de francesa nunca esteve em causa. 

Com um início de jogo perfeito, os 

bleus marcaram nos primeiros sete 

remates que fi zeram à baliza dina-

França fez a festa 
na casa do inimigo 
e detentor do título

marquesa e, aos oito minutos, já ven-

ciam por 7-2.

Com decorrer do tempo, a van-

tagem foi aumentando. A meio da 

primeira parte, a França já vencia 

por 12-4 e, apenas depois de ter uma 

desvantagem de 10 golos (8-18), os 

dinamarqueses conseguiram esboçar 

uma pequena reacção. O resultado 

ao intervalo, favorável aos france-

ses por 23-16, deixava, no entanto, 

poucas dúvidas sobre quem seria o 

vencedor fi nal.

Em desespero, os dinamarqueses 

trocaram de guarda-redes, colocan-

do no banco Niklas Landin, uma das 

estrelas da Dinamarca, mas nem as-

sim conseguiram travar Nikola Ka-

rabatic (considerado o MVP do tor-

neio), Valentin Porte, Michael Guigou 

e companhia. Sem acusar a pressão 

de jogar no terreno do rival, os actu-

ais campeões olímpicos mantiveram 

o domínio na segunda parte e volta-

ram a ter 10 golos de vantagem (35-

25). Guigou foi o melhor marcador 

da fi nal, com 10 golos, enquanto na 

selecção nórdica, destacou-se Mikkel 

Hansel, com nove.

Na luta pelo último lugar do pódio, 

a Espanha, que foi derrotada pelos 

franceses nas meias-fi nais, bateu a 

Croácia, por 29-28. Os actuais campe-

ões do mundo, que nunca venceram 

o Europeu, já ganhavam ao intervalo, 

por 16-13.

Ontem, fi cou também a saber-se 

que o croata Domagoj Duvnjak, esco-

lhido para o “sete” ideia do Europeu, 

foi eleito o melhor jogador do mundo 

de 2013. O jogador do Hamburgo, de 

25 anos, venceu a Liga dos Campeões 

de 2013 e sucede ao francês Daniel 

Narcisse. Duvnjak é o segundo croata 

a merecer esta distinção, depois de 

Ivano Balic ter ganho o prémio em 

duas ocasiões (2003 e 2006).

 REUTERS/CLAUS FISKER

Andebol
David Andrade

A selecção francesa é 
campeã europeia após 
derrotar, sem grandes 
dificuldades, a Dinamarca, 
por claros 41-32

Página 14



A15

  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 27,28 x 25,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52013653 27-01-2014

Página 15



A16

  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 27,14 x 9,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52013681 27-01-2014

Página 16



A17

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 21,36 x 27,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52004401 26-01-2014

Página 17



A18

Benfica empata frente ao ABC (26-26)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=456085

/

 
Em partida transmitida por A BOLA TV, o Benfica empatou no Flávio Sá Leite, em Braga, diante do
ABC, falhando a aproximação ao Sporting no topo do campeonato nacional de andebol.
Os leões tinham vencido facilmente na véspera o ISMAI, abrindo quatro pontos de vantagem sobre o
Benfica. Os encarnados acabaram por não vencer, à imagem do que vem sucedendo com as equipas
que visitam o Flávio Sá Leite, pelo que a liderança fica agora a dois pontos.
Na luta pelo sexto lugar, o último que dá acesso ao Grupo A da segunda fase, o Sporting da Horta
perdeu na receção ao Águas Santas (18-24), permitindo a aproximação ao Madeira SAD, que bateu o
Avanca por 25-24.
 Resultados:
Sábado:
Passos Manuel - Belenenses, 21-20
Fafe - Avanca, 26-22
Maia-ISMAI - Sporting, 25-40
Madeira SAD - FC Porto, 27-30
Domingo:
ABC - Benfica, 26-26
Sporting da Horta - Águas Santas, 18-24
Madeira SAD - Avanca, 25-24 (em atraso da 15.ª jornada)
 Classificação:
 1. Sporting 19 jogos/ 52 pontos
 2. FC Porto 19 / 50
 3. Benfica 19 / 50
 4. ABC 19 / 48
 5. Águas Santas 19 / 45
 6. Sp. Horta 19 / 35
 7. Madeira SAD 19 / 34
 8. Belenenses 19 / 31
 9. PassosManuel 19 / 31
10. Fafe 19 / 29
11. ISMAI 19 / 28
12. Avanca 19 / 23
 
 

Página 18



A19

França é campeã europeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=456054

/

 
A França é campeã europeia de andebol, depois de ter derrotado a Dinamarca, na final deste domingo,
por 41-32.
É a terceira vez que a seleção gaulesa vence o título europeu, depois de 2006 e 2010. A Dinamarca, a
jogar em casa, também tinha a oportunidade de alcançar o terceiro título.
No jogo de atribuição dos terceiros e quartos lugares, a Espanha venceu a Croácia por 29-28.
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Andebol
ABC/UMinho recebe
hoje o Benfica
a pensar no regresso
aos triunfos

Hoje à tarde, às 15 horas, a equi-
pa do ABC/UMinho recebe, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, a forma-
ção do Benfica numa partida em
que quer regressar aos triunfos
depois do resultado negativo
averbado na última jornada
frente ao Sporting.
Ao intervalo do jogo, o clube
academista vai sortear uma ca-
misola da selecção nacional nu-
ma iniciativa solidária que pre-
tende ajudar José Casaleiro.
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Andebol: França campeã europeia pela terceira vez, ao bater anfitriã Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=681583

/

 
HOJE Ã s 18:04
 
 A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã europeia de andebol, ao bater na final a
anfitriã Dinamarca, que defendia o cetro conquistado em 2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do ranking dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
 
 Diário Digital / Lusa
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Andebolista sérvio Domagoj Duvnaj eleito melhor jogador de 2013 e do Europeu2014
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=681604

/

 
HOJE Ã s 20:24
 
 O central da seleção croata de andebol Domagoj Duvnaj foi hoje eleito melhor jogador de 2013, numa
votação promovida pela Federação Internacional da modalidade.
 
 Duvnaj foi também considerado o melhor jogador do campeonato da Europa de andebol, que
terminou hoje em Herning, na Dinamarca, com a vitória da França sobre o país anfitrião (41-32, na
final), depois de a Croácia ter falhado o terceiro lugar do pódio, ao perder com a Espanha por 29-28.
 
 No setor feminino, o prémio de melhor jogadora de 2013 foi atribuído à sérvia Andrea Lekic pela
Federação Internacional de Andebol (IHF).
 
 Diário Digital com Lusa
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França campea europeia de andebol pela terceira vez, ao bater anfitriã Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=681583

/

 
HOJE Ã s 18:04
 
 A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã europeia de andebol, ao bater na final a
anfitriã Dinamarca, que defendida o cetro conquistado em 2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na ??ustria, e isolaram-se no segundo
lugar do ranking dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
 
 Diário Digital / Lusa
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Andebol: Liga (19.ª jornada) - Resultados e classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/andebol-liga-19-jornada-resultados-e-classificacao=f852729

/

 
DB // PFO
 
 Lusa/fim
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Andebolista sérvio Domagoj Duvnaj eleito melhor jogador de 2013 e do Europeu2014
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/andebolista-servio-domagoj-duvnaj-eleito-melhor-jogador-de-2013-e-do-europeu2014=f852722

/

 
Herning, Dinamarca, 26 jan (Lusa) - O central da seleção croata de andebol Domagoj Duvnaj foi hoje
eleito melhor jogador de 2013, numa votação promovida pela Federação Internacional da modalidade.
 
 Duvnaj foi também considerado o melhor jogador do campeonato da Europa de andebol, que
terminou hoje em Herning, na Dinamarca, com a vitória da França sobre o país anfitrião (41-32, na
final), depois de a Croácia ter falhado o terceiro lugar do pódio, ao perder com a Espanha por 29-28.
 
 No setor feminino, o prémio de melhor jogadora de 2013 foi atribuído à sérvia Andrea Lekic pela
Federação Internacional de Andebol (IHF).
 
 

Página 25



A26

França campea europeia de andebol pela terceira vez, ao bater anfitriã Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/franca-campea-europeia-de-andebol-pela-terceira-vez-ao-bater-anfitria-dinamarca=f852709

/

 
Herning, Dinamarca, 26 jan (Lusa) -- A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã
europeia de andebol, ao bater na final a anfitriã Dinamarca, que defendida o cetro conquistado em
2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do "ranking" dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
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Benfica empata em Braga - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3652745

/

 
Clube da Luz chegou a ter uma vantagem de seis golos, mas não conseguiu aproveitar o empate na
19ª jornada do Nacional de andebol
 
 O Benfica foi a Braga empatar com o ABC (26-26), este domingo. Em jogo a contar para a 19ª
jornada do campeonato nacional, o Benfica esteve a vencer até ao último minuto, quando Nuno Grilo,
ex-Benfica, empatou o jogo, com um livre de sete metros.
 
 Com este resultado, as águias descem ao terceiro lugar, agora com 50 pontos, os mesmos do FC
Porto. O ABC, por sua vez, continua em quarto, com 48 pontos, mantendo-se invictos em casa, esta
temporada. O Sporting segue na liderança.
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França campeã da Europa - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3652556

/

 
Dinamarca arrasada, em casa, pela seleção gaulesa
 
 A França reconquistou o título europeu de andebol masculino, ao bater na final do campeonato que
decorreu na Dinamarca, a seleção anfitriã, por 41-32.
 
 Num jogo em que os campeões olímpicos estiveram melhor em todos os aspetos, ao país nórdico, que
entrou em campo como campeão em título e com a particularidade de ter chegado ao jogo decisivo
como a única seleção que não tinha sofrido qualquer derrota neste campeonato, nem o forte apoio de
mais de 16 mil espetadores serviu de incentivo, pois o encontro ficou resolvido bem cedo, como se
comprova nos 13-4 que os franceses tinham imposto ainda antes do oitavo minuto estar cumprido
 
 Para o terceiro posto, a Espanha, campeã do mundo, bateu a Croácia, por 29-28.
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Andebol - Modalidades - Andebol: Sporting não cede na frente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/andebol-modalidades-campeonato-nacional-sporting/52e437d3e4b0809552626ef3.html

/

 
O Sporting venceu no terreno do Maia/Ismai e manteve a liderança do Nacional de andebol. Na
segunda posição está para já o FC Porto, que bateu o Madeira SAD, à espera do resultado do Benfica,
que apenas joga domingo para a 19ª jornada. Resultados da 19ª jornada: Sábado, 25 jan: Passos
Manuel-Belenenses, 21-20 Fafe-Avanca, 26-22 Maia/ISMAI-Sporting, 25-40 Madeira SAD-FC Porto,
27-30 Domingo, 26 jan: ABC/UMinho - Benfica, 15:00 (A Bola TV) Sporting da Horta - Águas Santas,
18:00 (19:00 horas de Lisboa Classificação dos primeiros: Sporting, 52 pontos; FC Porto, 50; Benfica,
48; ABC, 46; Águas Santas, 42
 
 há 5 horas
 
 

Página 32



A33

Modalidades - França - Andebol: França é a campeã da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://maisfutebol.iol.pt/modalidades-franca-campea-europa-andebol/52e54e3be4b0204885eb3bcd.html

/

 
A França é a campeã da Europa de andebol, depois de ter batido na final a Dinamarca, país
organizador, por 41-32. Foi a segunda final mais desequilibrada de sempre, depois de a Suécia ter
batido a Rússia, no Palácio de Cristal do Porto, por 34-21, em 1994. Também nunca se tinham
marcado 41 golos numa final. A Dinamarca voltou a perder uma final, depois de no ano passado ter
caído na final de Barcelona perante a Espanha. O último título dos vikings tinha-se registado em 2012,
na Sérvia, frente à seleção local. É o terceiro título dos gauleses. Só a Suécia tem mais: quatro.
 
 há 3 horas
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França é campeã europeia de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/franca-e-campea-europeia-de-andebol-1621198

/

 
A França sagrou-se neste domingo campeã da Europa de andebol, ao vencer na final da 11.ª edição a
Dinamarca, anfitriã e detentora do título, por 41-32, numa competição disputada em Herning. A
selecção gaulesa soma, assim, o seu terceiro título, depois dos arrebatados em 2006 e 2010, e passa
a ser a segunda selecção com mais troféus europeus, a seguir à Suécia, que conta actualmente com
quatro. A França venceu não só com uma margem folgada, de nove golos, como se tornou na primeira
selecção a ultrapassar a barreira dos 40 golos numa final de um campeonato da Europa de andebol.
Como melhores marcadores, da parte dos gauleses sobressaíram Michael Guigou, com 10, e Valentin
Porte, com nove, enquanto, na selecção nórdica, destacaram-se Mikkel Hansel, com nove, e Hans
Lindberg, com seis. A selecção gaulesa dominou a partida e ao intervalo já vencia por sete golos (23-
16). Na partida para decidir o terceiro lugar do pódio, a Espanha, campeã do mundo em título, bateu a
Croácia por 29-28, com o resultado de 16-13 ao intervalo.
 
 26/01/2014 - 19:06
 
Lusa
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:.: Benfica empata em casa do ABC - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=864980

/

 
O Benfica tropeçou este domingo na visita ao reduto do ABC, empatando a 26 golos, em partida da
jornada 19 do campeonato nacional de andebol. Os encarnados até estiveram em boa posição para
vencer, mas deixaram escapar uma vantagem que chegou a ser de seis golos. A equipa da Luz, que
assim desce ao 3.º posto, agora com 50 pontos, até teve o melhor marcador da partida (Elledy
Semedo, com 14 tentos), mas não conseguiu o triunfo que valeria a subida ao segundo posto. Do lado
bracarense, equipa que se mantém em 4.º (com 48 pontos) Nuno Pereira foi o melhor marcador, com
10 golos. Consulte os resultados e a classificação. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: Domagoj Duvnjak eleito melhor jogador do Europeu - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=865013

/

 
O central da seleção croata Domagoj Duvnjak foi este domingo eleito melhor jogador de 2013, numa
votação promovida pela Federação Internacional de Andebol. Duvnjak foi também considerado o
melhor jogador do campeonato da Europa de andebol, que terminou este domingo em Herning, na
Dinamarca, com a vitória da França sobre o país anfitrião (41-32, na final), depois de a Croácia ter
falhado o terceiro lugar do pódio, ao perder com a Espanha por 29-28. No setor feminino, o prémio de
melhor jogadora de 2013 foi atribuído à sérvia Andrea Lekic pela Federação Internacional de Andebol
(IHF). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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França conquista Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=136938

/

 
26-01-2014 19:06
 
 Gauleses bateram na final a anfitriã Dinamarca.
 
 A França conquistou este domingo o seu terceiro título de campeã europeia de andebol, ao bater na
final a anfitriã Dinamarca, que defendida o ceptro conquistado em 2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do "ranking" dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
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França campeã europeia de andebol pela terceira vez, ao bater anfitriã Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: RTP Online

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=712412&tm=46&layout=158&visual=49

/

 
26 Jan, 2014, 18:15 / atualizado em 26 Jan, 2014, 18:20
 
 A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã europeia de andebol, ao bater na final a
anfitriã Dinamarca, que defendida o cetro conquistado em 2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do "ranking" dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
 
Lusa
 
 

Página 41



A42

França campea europeia de andebol pela terceira vez, ao bater anfitriã Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Sapo Online

URL:
http://noticias.sapo.pt/internacional/artigo/franca-campea-europeia-de-andebol-pela-terceira-vez-ao-bater-anfitria-

dinamarca_17221484.html

/

 
26 de Janeiro de 2014, 18:04
 
 A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã europeia de andebol, ao bater na final a
anfitriã Dinamarca, que defendida o cetro conquistado em 2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do "ranking" dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
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Capitã da seleção angolana promete título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/26/capit_da_sele_o_angolana_prome.html

/

 
26 de janeiro de 2014 22:43h
 
 A seleção sénior feminina de Angola, 11 vezes campeã africana, perdeu o título para a Tunísia.
 
 A capitã da seleção sénior feminina de andebol angolana, Natália Bernardo, prometeu hoje, em
Luanda, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a conquista do campeonato africano que será
disputado em Angola em 2016.
 
 Em declarações à imprensa, após a chegada da Argélia, onde a seleção participou no Campeonato
Africano de Andebol e obteve o terceiro lugar, Natália Bernardo garantiu "muito trabalho " para que
Angola alcance "uma boa classificação" no próximo Campeonato do Mundo.
 
 A seleção sénior feminina de Angola, 11 vezes campeã africana, perdeu o título para a Tunísia e
conformou-se com a medalha de bronze, além do apuramento para o Mundial de 2015 na Dinamarca.
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França campeã europeia pela terceira vez
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/26/fran_a_campe_europeia_pela_terc.html

/

 
26 de janeiro de 2014 18:14h
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
 
 A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã europeia de andebol, ao bater na final a
anfitriã Dinamarca, que defendida o cetro conquistado em 2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do "ranking" dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
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Sérvio Domagoj Duvnaj eleito melhor jogador de 2013 e do Europeu2014
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/26/andebolista_s_rvio_domagoj_duvna.html

/

 
26 de janeiro de 2014 20:07h
 
 No setor feminino, o prémio de melhor jogadora de 2013 foi atribuído à sérvia Andrea Lekic pela
Federação Internacional de Andebol (IHF).
 
 O central da seleção croata de andebol Domagoj Duvnaj foi hoje eleito melhor jogador de 2013, numa
votação promovida pela Federação Internacional da modalidade.
 
 Duvnaj foi também considerado o melhor jogador do campeonato da Europa de andebol, que
terminou hoje em Herning, na Dinamarca, com a vitória da França sobre o país anfitrião (41-32, na
final), depois de a Croácia ter falhado o terceiro lugar do pódio, ao perder com a Espanha por 29-28.
 
 No setor feminino, o prémio de melhor jogadora de 2013 foi atribuído à sérvia Andrea Lekic pela
Federação Internacional de Andebol (IHF).
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França campea europeia de andebol pela terceira vez, ao bater anfitriã Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: SIC Notícias Online

URL:
http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2014/01/26/franca-campea-europeia-de-andebol-pela-terceira-vez-ao-bater-anfitria-

dinamarca?service=print

/

 
Herning, Dinamarca, 26 jan (Lusa) -- A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã
europeia de andebol, ao bater na final a anfitriã Dinamarca, que defendida o cetro conquistado em
2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do "ranking" dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
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Andebol: Liga (19.ª jornada) - Resultados e classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/andebol-liga-19-jornada-resultados-e-classificacao=f766798

/

 
DB // PFO
 
 Lusa/fim
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Andebolista sérvio Domagoj Duvnaj eleito melhor jogador de 2013 e do Europeu2014
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/andebolista-servio-domagoj-duvnaj-eleito-melhor-jogador-de-2013-e-do-europeu2014=f766791

/

 
Herning, Dinamarca, 26 jan (Lusa) - O central da seleção croata de andebol Domagoj Duvnaj foi hoje
eleito melhor jogador de 2013, numa votação promovida pela Federação Internacional da modalidade.
 
 Duvnaj foi também considerado o melhor jogador do campeonato da Europa de andebol, que
terminou hoje em Herning, na Dinamarca, com a vitória da França sobre o país anfitrião (41-32, na
final), depois de a Croácia ter falhado o terceiro lugar do pódio, ao perder com a Espanha por 29-28.
 
 No setor feminino, o prémio de melhor jogadora de 2013 foi atribuído à sérvia Andrea Lekic pela
Federação Internacional de Andebol (IHF).
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França campea europeia de andebol pela terceira vez, ao bater anfitriã Dinamarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/franca-campea-europeia-de-andebol-pela-terceira-vez-ao-bater-anfitria-dinamarca=f766780

/

 
Herning, Dinamarca, 26 jan (Lusa) -- A França conquistou hoje o seu terceiro título de campeã
europeia de andebol, ao bater na final a anfitriã Dinamarca, que defendida o cetro conquistado em
2012, por 41-32, em Herning.
 
 Os gauleses repetiram os títulos de 2006, na Suíça, e 2010, na Áustria, e isolaram-se no segundo
lugar do "ranking" dos Europeus, a um troféu da Suécia.
 
 A Espanha, campeã mundial em título, conquistou a medalha de bronze, ao bater a Croácia por 29-
28.
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Sporting cilindra Maia-ISMAI (40-25) e segue na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=455914

/

 
O Sporting não deu qualquer hipótese no terreno do Maia-ISMAI, vencendo por claros 40-25. Os leões
continuam assim na liderança do campeonato, decorridas 19 jornadas.
Destaque para Pedro Portela e Bruno Moreira, que estiveram em evidência na finalização. O primeiro
marcou nove golos e o segundo seis.
Dois pontos atrás do Sporting na classificação está o FC Porto, que venceu no terreno do Madeira SAD
por 30-27.
Este domingo entra em ação o Benfica, no terreno do ABC. Em caso de vitória, os encarnados
recuperam o segundo lugar. A partida tem transmissão em direto em A BOLA TV, às 15 horas.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Que melhor resposta uma equipa
poderá dar após uma derrota?
Na opinião de Carlos Resende a
resposta a essa questão é fácil:
“não há nada melhor que uma
excelente vitória a seguir a uma
derrota”. É com este espírito que
o ABC/UMinho vai entar em
campo, amanhã, na recepção ao
Benfica, em jogo da 19.ª jornada
da primeira fase do campeonato.

O treinador academista refere
que a equipa quer apagar a ima-
gem deixada no último jogo e
evitar os erros cometidos, re-
gressando aos triunfos já ama-
nhã, contra o Benfica.

“Queremos regressar às vitó-
rias por vários motivos. Precisa-
mos de pontos para continuar
bem classificados neste campeo-
nato, jogamos em casa e contra
um adversário que tem um exce-
lente valor. Mas mais importante
é regressar às boas exibições.
Nós tivemos um mau jogo e
agora queremos voltar ao que
somos, representamos e o que
temos vindo a trabalhar”, consi-
derou Carlos Resende, acrescen-
tando que “não há nada melhor

que uma excelente vitória a se-
guir a uma derrota. Os nossos
objectivos continuam os mes-
mos. Não somos pior equipa do
que aquela que eramos antes da
derrota. Acredito que temos va-
lor para ter uma boa exibição
contra o Benfica já no próximo
domingo”.

Nuno Grilo reafirma as pala-
vras do treinador, demonstrando
que a união desta equipa faz a

força e declara categoricamente
que o objectivo é o triunfo.
“Queremos vencer. Queremos
que o primeiro jogo deste ano
em casa seja com o melhor re-
sultado possível”, referiu o joga-
dor, lembrando ainda, no entan-
to, o último jogo: “o jogo com o
Sporting não correu bem a nin-
guém. Não era o resultado que
queríamos, mas tendo em conta
o que fizemos não pudemos tra-

zer um resultado melhor. Já le-
vámos o puxão de orelhas que tí-
nhamos que levar, mas já traba-
lhámos e corrigimos para jogar
bem contra o Benfica e garantir
o triunfo”.

O ABC/UMinho recebe ama-
nhã o Benfica, a partir das 15
horas, e os responsáveis acade-
mistas esperam um Pavilhão Flá-
vio Sá Leite cheio para apoiar a
equipa neste jogo.

“Melhor resposta será um bom triunfo”
UM REGRESSO AOS TRIUNFOS no jogo de amanhã contra o Benfica, é a melhor resposta que, segundo Carlos Resende, o ABC/UMinho
pode dar depois do desaire do último jogo. Nuno Grilo defende que os erros foram escalpelizados e não serão repetidos.

ROSA SANTOS

Carlos Resende e Nuno Grilo afirmaram que o plantel do ABC/UMinho quer regressar às vitórias já no jogo de amanhã, com o Benfica

+ iniciativa
No intervalo do jogo com o
Benfica, o ABC/UMinho vai
proceder ao sorteio de
uma camisola da selecção
nacional portuguesa de
andebol utilizada por Ri-
cardo Pesqueira nos últi-
mos jogos da equipa na-
cional. Esta iniciativa tem
em vista o apoio a José Ca-
saleiro, secretário técnico
da Federação Portuguesa
de Andebol, que está a
lutar contra uma doença
de foro oncológico.
As rifas têm um custo
simbólico de um euro e
podem ser adquiridas
junto dos responsáveis
academistas.
O ABC/UMinho demonstra,
assim, mais uma vez o seu
cariz solidário e o apoio
que dá a este tipo de
causas.
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FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho recebe 
amanhã, às 15h00, o SL 
Benfica, em jogo da 19.ª 
jornada do Campeonato 
Nacional de Andebol. De-
pois da “amarga” derrota 
na ronda anterior diante 
do Sporting, o ABC está 
a cerrar fileiras para reto-
mar os trilhos das vitórias. 
Por isso, além do esforço 
e qualidade dos jogadores, 
a direção do ABC resolveu 
abrir as portas aos sócios 
e a alunos da Universida-

de do Minho. O ojetivo é 
claro, “empurrar” a equipa 
para a vitória e manter-se 
invicta em casa.

Mais-valia do público 
e jogo solidário

Aliás, o treinador Carlos 
Resende, também valoriza, 
e muito, a presença dos 
adeptos. «O público tem 
sido uma tremenda mais-
valia para o ABC. Voltar 
a encher o pavilhão seria 
fantástico. Julgo que uma 
cidade como Braga já me-
recia encher um pavilhão 

como o 
Sá Leite. 
Até pelo com-
portamento da equipa, o 
ABC já merece um Sá Leite 
completamente cheio. Os 
atletas merecem e agrade-
cem», referiu o técnico.

Uma vez mais, o jogo 
tem caráter solidário. A 
camisola «vitoriosa» de Ri-
cardo Pesqueira vai estar 
em sorteio. As rifas cus-
tam um euro e o resulta-
do das vendas reverte a 
favor de José Casaleiro, 
a passar por um momen-

ABC quer um grande jogo 
e vitória sobre o Benfica

Treino do ABC com muita aplicação para marcar e para defender

FRANCISCO DE ASSIS

PARTIDA É AMANHÃ, ÀS 15H00, GRATUITA PARA SÓCIOS

to difícil.

Não cometer erros
e jogar para vencer

Na conferência de im-
prensa de antevisão da par-
tida, o técnico do ABC deu 
a entender que, a derrota 
frente ao Sporting deveu-
-se sobretudo a um mau 
jogo de toda a equipa. «Foi 
um jogo com muitos erros. 
Embora não seja por aca-
so que o Sporting esteja na 

liderança, houve  muito 
demérito nosso. Por 
isso, diante do Ben-
fica queremos fazer 
uma excelente exibi-
ção e obter uma boa 

vitória», disse,
Por seu turno, Nuno 

Grilo também reconhece 
um «mau jogo» da equi-
pa» frente ao Sporting e 
promete o máximo em-
penho para vencer o pri-
meiro jogo de 2014 em 
casa. «Temos que corrigir 
os erros. O jogo não cor-
reu bem a ninguém. Já le-
vámos os puxões de ore-
lhas que tínhamos que le-
var e estamos a trabalhar 
para jogar bem e ganhar 
ao Benfica», disse o late-
ral esquerdo. 

Depois da 
derrota diante do Sporting, o ABC cerra fileiras e chama adeptos para vencer o Benfica
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ANDEBOL: I DIVISÃO

AC Fafe recebe Avanca
Para hoje estão agendados quatro jogos: Madeira 

SAD-FC Porto (17h00), AC Fafe-Avanca (18h00), Passos 
Manuel-Belenenses (18h00) e Maia/ISMAI-Sporting 
(18h30).
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção masculina
treina no Sá Leite

A seleção masculina da Associação de Andebol de 
Braga tem uma sessão de trabalho no dia 27 de ja-
neiro, a partir das 20h00, no pavilhão Flávio Sá Leite, 
em Braga, para a qual estão convocados os seguintes 
atletas: Xico: João Campos e Afonso Mendes.

AC Fafe: José Lemos, João Torgal, Moisés Costa, 
Tiago Ventura, Paulo Oliveira e Francisco Oliveira.

Callidas: José Gabriel Faria
Fermentões: Francisco Ribeiro, Luís Cunha e Ale-

xandre Matos.
ABC: Filipe Costa, Mauro Queirós, Oleksandr Nekru-

shets, Hugo Manso, José Sá, Alexandre Pinheiro, José 
Miguel Macedo, Francisco Silva e João Nuno Pontes.

A.A.P.L.: João Fernandes e Eduardo Vieira.
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Fair play no Europeu - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3642558

/

 
Parece estranho, mas é mesmo assim no andebol: tudo por culpa de uma resina que está na bola de
jogo
 
 Para além de jogos e golos espetaculares, o Europeu de andebol que se está a realizar na Dinamarca
tem momentos interessantes, como o da habituação à... bola que passa por todos os jogadores, numa
espécie de aquecimento coletivo. Só visto.
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Paulo Jorge Pereira brilha com a Tunísia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3651532

/

 
Treinador de andebol português levou a Tunísia à vitória no Campeonato Africano das Nações
 
 Paulo Jorge Pereira, ex-treinador do FC Porto, ao serviço de quem venceu um campeonato nacional,
uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, levou este sábado a seleção feminina de andebol da Tunísia
à conquista do Campeonato Africano das Nações.
 
 Na final, a formação tunisina bateu a o Congo, por 23-20, numa partida que foi sempre muito
equilibrada.
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Sporting e FC Porto vencem - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3651723

/

 
Leões mantêm liderança do campeonato
 
 Sporting e FC Porto venceram os jogos da 19ª jornada do Nacional da I Divisão de andebol. Os leões
mantêm a liderança no campeonato e o FC Porto não cedeu na perseguição, numa altura em que a
primeira fase se aproxima do seu final.
 
 Os leões deslocaram-se à Maia, onde bateram com toda a facilidade o ISMAI, por 25-40, enquanto os
dragões suaram para trazer os três pontos do Funchal, onde acabaram por ultrapassar o Madeira SAD,
por 27-29, depois de estarem a perder na segunda parte.
 
 Para esta ronda e em jogos importantes para a manutenção, o Fafe derrotou o Avanca, por 26-22, e
o Passos Manuel venceu o Belenenses, por 21-20.
 
 O jogo mais emotiva desta jornada realiza-se este domingo em Braga, onde o ABC recebe o Benfica.
A jornada encerra com o Sporting da Horta-Águas Santas.
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:.: Águia  prova no ABC - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=864682

/

 
Autor: A.R./P.G. O clássico de amanhã entre ABC e Benfica vai captar as atenções da 19.ª ronda do
Campeonato, pois trata-se de um duelo entre equipas do topo. A turma bracarense (4.ª na tabela)
ainda não perdeu em casa, podendo mesmo igualar pontualmente as águias (2.ª), em caso de vitória.
O treinador do ABC, Carlos Resende, pede uma boa exibição:"A derrota com o Sporting está
ultrapassada. Espero que seja um bom jogo num pavilhão cheio. Queremos ajudar José Casaleiro [o
secretário federativo debate-se com doença oncológica] e vamos sortear, com rifas a 1 euro, a
camisola do pivô Ricardo Pesqueira, de maneira a obter mais fundos para o tratamento. Já João
Castro, adjunto do Benfica, disse que a sua equipa "tem trabalhado bem e vai lutar para ganhar o
jogo". A jornada inicia-se hoje, com o Sporting a defender a liderança na deslocação ao reduto do
Maia ISMAI. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
 
 

Página 67



A68

:.: Sporting goleia Maia (40-25) e segue na liderança - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=864831

/

 
O Sporting venceu fora de portas o Maia ISMAI por claros 40-25 e segue na liderança do campeonato
nacional de andebol, decorridas 19 jornadas. Já o FC Porto continua na perseguição aos leões e,
graças ao triunfo deste sábado sobre o Madeira SAD (30-27), na Região Autónoma, ascendeu
provisoriamente ao 2.º lugar, ultrapassando o Benfica, que só joga no domingo. Siga-nos no Facebook
e no Twitter.
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França é Dinamarca na Final do Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/01/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=712079&tm=46&layout=158&visual=49

/

 
24 Jan, 2014, 19:14 / atualizado em 24 Jan, 2014, 22:21
 
 A França tornou-se esta sexta-feira na primeira finalista do Campeonato da Europa masculino de
andebol, que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, ao vencer a Espanha, por 30-27. O outro
finalista vai ser a Dinamarca, detentora do troféu, depois de derrotar a Croácia, por 29-27.
 
 Num encontro muito equilibrado, a França só conseguiu destacar-se nos cinco minutos finais, depois
do marcador ter estado empatado 25-25, eliminando assim na meia-final a atual campeã do mundo.
 
 Dinamarca, detentora do troféu,  qualificou-se tabeém para a final do Europeu de andebol, depois de
derrotar a Croácia, por 29-27.
 
Carlos Barros
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Sporting goleia Maia (40-25) e segue na liderança
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25-01-2014
 
 Dragões bateram o Madeira SAD por 30-27...
 
 Por Record
 
 O Sporting venceu fora de portas o Maia ISMAI por claros 40-25 e segue na liderança do campeonato
nacional de andebol, decorridas 19 jornadas. Já o FC Porto continua na perseguição aos leões e,
graças ao triunfo deste sábado sobre o Madeira SAD (30-27), na Região Autónoma, ascendeu
provisoriamente ao 2.º lugar, ultrapassando o Benfica, que só joga no domingo.
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Uma "rosca" fantástica do dinamarquês Mikkel Hansen
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/

 
25-01-2014
 
 Por Record
 
 v a r  i p l  =  $ ( " # i f r P l a y e r X L 8 6 4 7 6 9 " ) ;  i f  ( i p l . l e n g t h    0 )  {  i f
(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('msie')  = 0) ipl.attr("height", "265"); ipl.attr("src",
"http://www.record.xl.pt/CofinaVideos/?s=Rec&i=http://spvd.i.xl.pt/EZDwegZKKnmlzZz1p3Ii.jpg&w=
310&h=255&f=http://spvd.v.xl.pt/EZDwegZKKnmlzZz1p3Ii.mp4"); var iwr = ipl.closest( ".ad-image-
wrapper" ); if (iwr.length   0) iwr.attr("class", ""); } O dinamarquês Mikkel Hansen apontou um dos
melhores golos do Europeu de andebol, com uma "rosca" de enorme qualidade diante da Áustria.
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"Título será recuperado em 2016"
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 O próximo Africano das Nações disputa-se em Angola dentro de dois anos.
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol terminou o Africano das Nações em terceiro lugar,
após vencer hoje a Argélia por 30-22, e apurou-se para o Mundial2015, a disputar-se na Dinamarca.
Apesar do título perdido para a
 
 Tunísia, o treinador-adjunto Edgar Neto afirmou que Angola vai recuperar o troféu em 2016, previsto
para Luanda.
 
 "Foi um jogo difícil. Hoje estivemos mais concentrados. A baliza esteve bem, melhor que sexta-feira
frente à Tunísia (30-31). Com essa juventude, em 2016 seremos campeões de novo. Tenho certeza,
em casa, o título será recuperado", reforçou o coadjutor de Vivaldo Eduardo.
 
 Durante a competição, Angola venceu na fase preliminar o Congo (33-18), Guiné Conacry (44-14) e
Tunísia (25-19).
 
 Nos quartos-de-final, eliminou os Camarões (28-23) e perdeu nas meias-finais frente à Tunísia (30-
31) e hoje na decisão do terceiro lugar bateu a Argélia por 30-22.
 
 O próximo Africano das Nações disputa-se em Angola dentro de dois anos.
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 No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares, a Islândia venceu a Polónia por tangencial 8-27.
 
 Estão encontrados os finalistas do 11.º Campeonato da Europa Dinamarca 2014 que encerra as
portas no próximo domingo. Esta tarde, a França afastou a Espanha, campeã do Mundo em título, da
final do Europeu e, pouco depois, a Dinamarca fez valer o fator casa e acabou pro vencer a Croácia
depois de chegar ao intervalo a perder por 13-15.
 
 Mas a tarde de muito e bom andebol começou mais cedo, com a realização do jogo que colocou frente
a frente Islândia e Polónia, em jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares. Os polacos dominaram
todo o primeiro tempo, chegaram a ter várias vantagens de quatro golos, e foram mesmo para o
intervalo a ganhar por 13-16. Já no segundo tempo a Polónia parecia ter o jogo controlado, entrou nos
cinco minutos finais a vencer por um (24-25), a dois minutos do fim ainda mantinha a vantagem (26-
27) mas o que faltava disputar da partida acabou por ser suficiente para a Islândia, com um parcial de
2-0, vencer o jogo e assegurar o quinto lugar.
 
 Na primeira das duas semi-finais disputadas na tarde desta sexta-feira começou melhor a França que,
aos 12 minutos, tinha já cinco golos de vantagem (7-2). A reação da Espanha foi ténue até aos 24
minutos (12-9) mas foi muito intensa nos seis minutos finais do primeiro tempo em que os espanhóis
rubricaram um parcial de 05, indo para o descanso a vencer por 12-14. Resultado que não espelhava
o domínio manifestado pelos franceses em grande parte do primeiro tempo. Na segunda parte foi a
vez dos franceses arrancarem com um parcial de 6-2 que khes permitiu passar ao minuto 37 com foid
golos de vantagem (18-16). A partir daí, o encontro foi muito equilibrado mas nunca mais os
espanhóis chegaram à vantagem. O melhor que conseguiram foi empates sucessivos desde o 20-20
(43 m.) até ao 25-25 (53 m.). Os sete minutos finais foram da equipa da França que teve no ponta
Luc Abalo (8 golos) o maestro de uma grande orquestra.
 
 Na segunda meia-final do dia, a Dinamarca fez valer o fator casa. A primeira parte foi muito
equilibrada mas os croatas, com uma excelente prestação defensiva, foram para o intervalo a vencer
por 13-15. Puxados por uma verdadeira multidão (cerca de 14 mil espetadores) que nunca os deixou
adormecer, os jogadores da Croácia encetaram nos minutos iniciais do segundo tempo uma forte
reação, que os levou ao empate a 17 aos 38 minutos. A partir daí, e para desespero do técnico da
Croácia Goluza, que não escondeu a sua insatisfação por muitas das decisões da dupla de arbitragem,
a Dinamarca nunca mais deixou o comando do marcador, entrando nos cinco minutos finais a vencer
por 27-25. Mesmo com dupla superioridade numérica, os croatas não consguiram chegar ao empate e,
após o apito final, foi grande a festa dos dinamarqueses que, em comunhão com o seu público,
comemoraram efusivamente a passagem à final.
 
 Ander Magnunsen (8 golos) e Marko Koplajar (6 golos) foram eleitos os MVP de cada equipa.
 
 A final do campeonato da Europa - Dinamarca 2014, bem como o jogo de atribuição dos 3.º e 4.º
lugares, realiza-se este domingo.
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As seleções masculina e feminina de Angola foram eliminadas nas meias-finais do campeonato
africano de andebol, que decorre em Argel, capital da Argélia.
A seleção masculina perdeu com a anfitriã Argélia, por 23-27, enquanto a Tunísia, seleção detentora
do título, venceu o Egito por 22-20.
Na competição feminina, Angola, detentora do título, perdeu por apenas um golo com a Tunísia (30-
31). Na outra meia-final, a República Democrática do Congo venceu a Argélia por 28-23.
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Europeu: Dinamarca junta-se à França na final
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A Dinamarca, seleção anfitriã do Europeu de andebol, qualificou-se para a final, ao derrotar a Croácia
por 29-27.
Na final de domingo, os dinamarqueses vão defrontar a França, que venceu a Espanha por 30-27.
Dinamarca e França terão, ambas, a oportunidade de conquistar um terceiro título europeu. A
Dinamarca venceu a competição em 2008 e 2012 e a França em 2006 e 2010.
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Europeu: França vence Espanha (30-27) e garante lugar na final
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A França é a primeira seleção finalista do Europeu de andebol, que está a decorrer em Herning, na
Dinamarca, ao derrotar a Espanha por 30-27.
Num encontro muito equilibrado, a superioridade francesa só veio ao de cima nos últimos cinco
minutos.
A França espera agora pelo jogo da anfitriã Dinamarca, frente à Croácia, para saber quem defronta na
final de domingo.
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CAMADAS JOVENS
| Redacção | 

Em mais um fim-de-semana de
acção, as equipas da Didáxis
continuaram a mostrar a sua
qualidade e a boa forma actual,
conquistando triunfos nos esca-
lões juvenil e iniciado.

As iniciadas da Didáxis cum-
priram a última jornada da pri-
meira fase do campeonato com
uma vitória clara sobre o Maias-
tars por 42-30.

Já a equipa de juvenis cumpriu
a penúltima jornada com a rece-
ção ao vizinho AC Vermoim,
tendo registado mais uma vitória
esclarecedora por 34-11.

II DIVISÃO NACIONAL
| Carlos Costinha Sousa | 

Dez jogos, dez vitórias e uma
cada vez maior manifestação de
qualidade, eficácia e domínio no
Campeonato Nacional da III Di-
visão. Assim se começa a classi-
ficar a prestação do Arsenal da
Devesa nesta competição.

A equipa bracarense conquis-
tou o seu 10.º triunfo em dez jo-
gos disputados no campeonato e
segue sem qualquer oposição na
liderança da prova, tendo confir-
mado a conquista do primeiro
lugar nesta primeira fase. Faltam
disputar dois jogos nesta fase e
os bracarenses querem fazer o
pleno de triunfos nesta fase da
competição.

Andebol

III DIVISÃO             JOR. 11

Arsenal, 30; Boavista, 24

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. Arsenal 10 10 0 0 375 241 30
2. Boavista 10 7 1 2 275 226 25
3. Salgueiros 08 12 5 1 6 234 279 23
4. Lusitanos 10 4 1 5 258 269 19
5. Gondomar 9 4 1 4 236 266 18
6. Amarante 11 2 0 9 223 277 15
7. Godim 10 2 0 8 231 274 14

J V E D M S P

JUVENIS MASC.     JOR. 11

Godim, 22; AAPL, 37
SVR Benfica, 25; Afifense, 36
Callidas, 17; ABC C, 19

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. AAPL 10 10 0 0 304 176 30
2. Afifense 9 7 0 2 270 194 23
3. ABC C 11 4 1 6 214 248 20
4. SVR Benfica 9 4 1 4 209 234 18
5. Callidas 9 4 0 5 203 205 17
6. Xico B 9 3 0 6 201 212 15
7. Godim 11 1 0 10 225 257 13

J V E D M S P

JUNIORES FEM.     JOR. 11

Maiastars, 39; Chaves, 23
Vermoim, 31; Barrosas, 14

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. Maiastars 11 11 0 0 309 175 33
2. Vermoim 11 7 0 4 233 216 25
3. Chaves 11 4 0 7 254 277 19
4. Barrosas 11 0 0 11 152 280 11

J V E D M S P

JUVENIS FEM.        JOR. 12

Didáxis, 34; Vermoim, 11

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. Maiastars 11 10 0 1 386 232 31
2. Didáxis 11 9 0 2 351 203 29
3. Juvemar 11 6 0 5 255 261 23
4. Fafe 11 3 0 8 236 289 17
5. Vermoim 12 0 0 12 138 381 12

J V E D M S P

INICIADOS MASC.    JOR. 6

SVR Benfica, 25; Fafe B, 15
ABC B, 25; Afifense, 20

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. Afifense 6 4 0 2 195 145 14
2. Godim 5 4 0 1 163 117 13
3. ABC B 6 3 0 3 170 134 12
4. SVR Benfica 5 3 0 2 112 104 11
5. Fafe B 6 0 0 6 77 217 6

J V E D M S P

INICIADOS MASC.    JOR. 7

ABC A, 41; Fafe A, 18
Callidas, 17; Xico, 26
Fermentões, 24; AAPL, 21

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. ABC A 7 6 1 0 246 136 20
2. Fafe A 7 5 0 2 214 176 17
3. Fermentões 7 4 1 2 198 174 16
4. AAPL 7 3 0 4 155 195 13
5. Xico Andebol 7 2 0 5 175 192 11
6. Callidas 7 0 0 7 115 230 7

J V E D M S P

INICIADOS FEM.     JOR. 10

Callidas, 14; Juvemar, 13
Fafe, 23; Chaves, 21
Didáxis, 42; Maiastars, 30

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. Didáxis 10 9 1 0 275 168 29
2. Maiastars 10 7 0 3 358 230 24
3. Juvemar 10 6 0 4 254 195 22
4. Callidas 10 5 1 4 211 157 21
5. Fafe 10 2 0 8 174 281 14
6. Chaves 10 0 0 10 133 374 10

J V E D M S P

II DIV. JUN. MASC.   JOR.16

Gondomar, 12; Barrosas, 30
Santana, 29; Fermentões, 27

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. Fermentões 16 14 1 1 523 321 45
2. Infesta 16 13 0 3 504 323 42
3. Penafiel 16 11 4 1 519 364 42
4. Santana 16 12 1 3 498 362 41
5. Académico 16 11 1 4 448 341 39
6. Boavista 16 11 0 5 540 388 38
7. Madalenense 18 4 1 13 416 518 27
8. Gondomar 16 5 0 11 362 411 26
9. Salgueiros 08 20 3 0 17 273 482 26

10. CP Natação 18 3 0 15 378 606 24
11. Barrosas 16 1 0 15 238 583 18

J V E D M S P

II DIVISÃO               JOR.16

Académco, 33; Sanjoanense, 24
FC Porto B, 35; Modicus, 26
Fermentões, 26; S. Mamede, 25
St. Tirso, 30; Xico Andebo, 29
S. Bernardo, 27; Gaia, 26
Infesta, 30; Santana, 24
CS Marítimo, 20; S. Paio, 20

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

1. St. Tirso 16 14 0 2 490 415 44
2. S. Mamede 16 12 1 3 471 406 41
3. Xico Andebol 15 12 1 2 483 360 40
4. FC Porto B 15 11 0 4 425 388 37
5. Fermentões 16 8 2 6 410 428 34
6. CS Marítimo 14 8 3 3 398 364 33
7. S. Bernardo 16 8 0 9 466 479 33
8. Santana 16 6 2 8 443 434 30
9. Modicus 17 4 2 11 433 487 27

10. Gaia 15 5 1 9 390 389 26
11. Sanjoanense 16 4 1 11 391 445 25
12. Infesta 16 4 1 11 401 455 25
13. Académico 16 3 1 12 380 475 23
14. S. Paio 15 3 1 11 346 402 22

J V E D M S P

PRÓXIMA JORNADA
Santana - Académico
Sanjoanense - FC Porto B
Modicus - Fermentões
S. Paio - St. Tirso
Xico Andebol - S. Bernardo
Gaia - Infesta
S. Mamede - CS Marítimo

Arsenal soma nova vitória
e segue invicto na liderança
MAIS UMA JORNADA, MAIS UMA VITÓRIA. Já são dez os triunfos garantidos pelo Arsenal da Devesa
no campeonato, mantendo-se líder incontestado e só com triunfos nos jogos disputados.

DR

Arsenal da Devesa continua imbatível na primeira fase do Campeonato Nacional de Andebol da III Divisão

DR

Iniciadas da Didáxis terminaram imbatíveis a primeira fase do campeonato

Didáxis continua em boa forma
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Andebol
 
 por J.R., com Lusa
 
 A Dinamarca vai defender o título europeu de andebol frente à França, em "casa", na cidade de
Herning.
 
 A Dinamarca, detentora do troféu, qualificou-se nesta sexta-feira para a final do Europeu de andebol,
na qual vai defrontar a França, depois de derrotar a Croácia, por 29-27.
 
 Numa competição que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, a equipa da casa pode assim
defender no domingo o título conquistado em 2012, frente à Sérvia, que também acolhia a prova.
 
 A Dinamarca pode conquistar o seu terceiro título continental e, caso o consiga, ficará a apenas um
triunfo da vizinha Suécia, recordista de títulos.
 
 Também a França, que hoje bateu a campeã mundial Espanha (30-27), procura o seu terceiro título,
sendo que as duas finalistas nunca perderam uma final e dividiram entre si os quatro últimos títulos
europeus -- Dinamarca venceu em 2008 e 2012 e a França em 2006 e 2010.
 
 No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares do Europeu, a Islândia levou a melhor sobre a
Polónia, impondo-se pela margem mínima, mais concretamente por 28-27.
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ANDEBOL

ABC-Benfica no domingo
O encontro entre o ABC e o Benfica, da 19.ª jornada 

do campeonato de andebol, disputa-se domingo, a partir 
das 15h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite.

Os sócios do ABC têm entrada livre no pavilhão, 
mediante apresentação do respetivo cartão, bem como 
os alunos da UM. Os sócios do Sporting de Braga e 
Hóquei de Braga pagam três euros e para o público, 
os bilhetes custam cinco euros.
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Herning, Dinamarca, 24 jan (Lusa) -- A Dinamarca, detentora do troféu, qualificou-se hoje para a final
do Europeu de andebol, na qual vai defrontar a França, depois de derrotar a Croácia, por 29-27.
 
 Numa competição que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, a equipa da casa pode assim
defender no domingo o título conquistado em 2012, frente à Sérvia, que também acolhia a prova.
 
 A Dinamarca pode conquistar o seu terceiro título continental e, caso o consiga, ficará a apenas um
triunfo da vizinha Suécia, recordista de títulos.
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França é a primeira finalista do Europeu de andebol
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Sexta feira, 24 de janeiro de 2014
 
 Herning, Dinamarca, 24 jan (Lusa) -- A França tornou-se hoje na primeira finalista do Campeonato da
Europa masculino de andebol, que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, ao vencer a Espanha,
por 30-27
 
 Os franceses vão agora esperar pelo vencedor do encontro entre Dinamarca e Croácia para saber
quem irão enfrentar na final, marcada para domingo.
 
 Num encontro muito equilibrado, a França só conseguiu destacar-se nos cinco minutos finais, depois
do marcador ter estado empatado 25-25, eliminando assim na meia-final a atual campeã do mundo.
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Equipa gaulesa bateu a Espanha, campeã mundial de andebol em título, por 30-27
 
 A França, seleção que tem no curriculo os principais títulos da modalidade - olímpico, mundial e
europeu - é a primeira finalista do Campeonato da Europa que se está a realizar na Dinamarca.
 
 Os franceses bateram a Espanha, atual campeã mundial, por 30-27, e esperam agora pelo adversário
de domingo, a sair do Dinamarca-Croácia, que começa às 20horas.
 
 A Islândia bateu a Polónia, por 28-27, e ficou em quinto lugar.
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actualizado: Fri, 24 Jan 2014 19:20:18 GMT
 
 A França tornou-se hoje na primeira finalista do Campeonato da Europa masculino de andebol, que
está a decorrer em Herning, na Dinamarca, ao vencer a Espanha, por 30-27.
 
 © 2014
CLAUS FISKER/SCANPIX DENMARK
 
Os franceses vão agora esperar pelo vencedor do encontro entre Dinamarca e Croácia para saber
quem irão enfrentar na final, marcada para domingo.
Num encontro muito equilibrado, a França só conseguiu destacar-se nos cinco minutos finais, depois
do marcador ter estado empatado 25-25, eliminando assim na meia-final a atual campeã do mundo.
No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares do Europeu, a Islândia levou a melhor sobre a
Polónia, impondo-se pela margem mínima, mais concretamente por 28-27.
AMG // NFO
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A França tornou-se esta sexta-feira na primeira finalista do Campeonato da Europa masculino de
andebol, que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, ao vencer a Espanha, por 30-27. Os
franceses vão agora esperar pelo vencedor do encontro entre Dinamarca e Croácia para saber quem
irão enfrentar na final, marcada para domingo. Num encontro muito equilibrado, a França só
conseguiu destacar-se nos cinco minutos finais, depois do marcador ter estado empatado 25-25,
eliminando assim na meia-final a atual campeã do mundo. No jogo de atribuição dos quinto e sexto
lugares do Europeu, a Islândia levou a melhor sobre a Polónia, impondo-se pela margem mínima, mais
concretamente por 28-27. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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França é a primeira finalista do Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=712079&tm=111&layout=158&visual=49

/

 
24 Jan, 2014, 19:14
 
 A França tornou-se esta sexta-feira na primeira finalista do Campeonato da Europa masculino de
andebol, que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, ao vencer a Espanha, por 30-27
 
 Os franceses vão agora esperar pelo vencedor do encontro entre Dinamarca e Croácia para saber
quem irão enfrentar na final, marcada para domingo.
 
 Num encontro muito equilibrado, a França só conseguiu destacar-se nos cinco minutos finais, depois
do marcador ter estado empatado 25-25, eliminando assim na meia-final a atual campeã do mundo.
 
 No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares do Europeu, a Islândia levou a melhor sobre a
Polónia, impondo-se pela margem mínima, mais concretamente por 28-27.
 
Carlos Barros
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Angola perde e falha final masculina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/24/angola_perde_e_falha_final_mascu.html

/

 
24 de janeiro de 2014 19:49h
 
 Argelinos e tunisinos disputam sábado a final masculina deste XXI campeonato africano da
modalidade.
 
 A seleção nacional sénior masculina de andebol perdeu hoje diante da Argélia, por 23-27, na segunda
meia-final do XXI campeonato africano da modalidade, que decorre em Argel.
 
 Ao intervalo Angola encontrava-se já em desvantagem por duas bolas (11-13).
 
 Com este resultado, os angolanos vão disputar o terceiro lugar com os egípcios, que saíram
derrotados frente à Tunísia, por 20-22, na outra meia-final.
 
 Em femininos, a seleção nacional desperdiçou a oportunidade de conquistar o seu 12º título
continental, ao perder diante da Tunísia por 30-31.
 
 A seleção tunisina vai jogar a final, também no sábado, com a RD Congo, que afastou as anfitriãs
(Argélia), por 28-23.
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Dinamarca junta-se à França na final do Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/24/dinamarca_junta_se_fran_a_na_f.html

/

 
24 de janeiro de 2014 22:10h
 
 Anfitriões da prova vão defender o título conquistado em 2012. França e Dinamarca nunca perderam
uma final de um Europeu.
 
 A Dinamarca, detentora do troféu, qualificou-se hoje para a final do Europeu de andebol, na qual vai
defrontar a França, depois de derrotar a Croácia, por 29-27.
 
 Numa competição que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, a equipa da casa pode assim
defender no domingo o título conquistado em 2012, frente à Sérvia, que também acolhia a prova.
 
 A Dinamarca pode conquistar o seu terceiro título continental e, caso o consiga, ficará a apenas um
triunfo da vizinha Suécia, recordista de títulos.
 
 Também a França, que hoje bateu a campeã mundial Espanha (30-27), procura o seu terceiro título,
sendo que as duas finalistas nunca perderam uma final e dividiram entre si os quatro últimos títulos
europeus - Dinamarca venceu em 2008 e 2012 e a França em 2006 e 2010.
 
 No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares do Europeu, a Islândia levou a melhor sobre a
Polónia, impondo-se pela margem mínima, mais concretamente por 28-27.
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França é a primeira finalista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2014/01/24/fran_a_a_primeira_finalista_do.html

/

 
24 de janeiro de 2014 19:10h
 
 Vitória sobre Espanha coloca a seleção francesa na final do Europeu de Andebol a decorrer na
Dinamarca.
 
 A França tornou-se hoje na primeira finalista do Campeonato da Europa masculino de andebol, que
está a decorrer em Herning, na Dinamarca, ao vencer a Espanha, por 30-27
 
 Os franceses vão agora esperar pelo vencedor do encontro entre Dinamarca e Croácia para saber
quem irão enfrentar na final, marcada para domingo.
 
 Num encontro muito equilibrado, a França só conseguiu destacar-se nos cinco minutos finais, depois
do marcador ter estado empatado 25-25, eliminando assim na meia-final a atual campeã do mundo.
 
 No jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares do Europeu, a Islândia levou a melhor sobre a
Polónia, impondo-se pela margem mínima, mais concretamente por 28-27.
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Dinamarca junta-se à França na final do Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/01/2014

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/dinamarca-junta-se-a-franca-na-final-do-europeu-de-andebol=f766624

/

 
Herning, Dinamarca, 24 jan (Lusa) -- A Dinamarca, detentora do troféu, qualificou-se hoje para a final
do Europeu de andebol, na qual vai defrontar a França, depois de derrotar a Croácia, por 29-27.
 
 Numa competição que está a decorrer em Herning, na Dinamarca, a equipa da casa pode assim
defender no domingo o título conquistado em 2012, frente à Sérvia, que também acolhia a prova.
 
 A Dinamarca pode conquistar o seu terceiro título continental e, caso o consiga, ficará a apenas um
triunfo da vizinha Suécia, recordista de títulos.
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REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

Fermentões
bateu
candidato
e já é 5º

Golo da vitória sobre a Académica de São Mamede aconteceu no der-
radeiro minuto do encontro. Fermentões já está a salvo da luta pela per-
manência.

O Fermentões reagiu da me-
lhor forma à derrota na jor-
nada anterior, diante do Xico 

Andebol, impondo-se diante de um dos 
candidatos assumidos a lutar pela subi-
da de divisão. Uma vitória tangencial, 
que ilustra as dificuldades que a equipa 
de Luís Pereira sentiu.

A formação vimaranense tinha nesta 
jornada um teste muito difícil. O jogo 
foi de um equilíbrio total, até o resul-
tado quase que espelha isso, não fosse 
a vitória do Fermentões acontecer com 
aquele golo no minuto final, pois ao 
intervalo os 13-13 e os 26-25 finais são 
marcas que atestam tal situação de mui-
ta igualdade entre ambas as equipas.

A primeira parte foi jogada com 
muito equilíbrio, sem que qualquer das 
equipas conseguisse criar uma vanta-
gem confortável. A igualdade foi o es-
pelho fiel do que se passou em campo.

Na segunda parte, o Fermentões 
teve um período inicial em que conse-
guiu uma vantagem de quatro golos, o 
que lhe transmitia mais confiança para 
as dificuldades que iria encontrar. Mas, 

FERMENTÕES 26
Bruno Silva, Ricardo José Vieira (1), Rui Paulo, 
Hélder Cunha, João Carvalho (3), Filipe Silva, Rui 
Carvalho (3), Sérgio Ribeiro (2), Nuno Pinheiro (3), 
Raúl Nunes, António Salgado (2), João Martins (4), 
Carlos Fernandes, José Ferreira, Armando Silva (3) 
e Ricardo Pinto (5)
T: LUÍS PEREIRA

Bruno Marino, Nuno Silva (4), Fernando Magalhães, 
Manuel Sousa (2), Tomás Garcez (1), Reginaldo 
Modenes, Jerúsio Albuquerque, Vasco Nogueira, 
Tiago Andrade (10), Diogo Pereira (2), Luís Cunha 
(6), Carlos Oliveira, Daniel Paiva, João Lopes, José 
Xavier
T: RUI MARTINS
LOCAL: Pavilhão Arquitecto Fernando Távora
Árbitros: Raúl Chamusca e Adriano Carvalho

AC. SÃO MAMEDE 25

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Gin. Stº. Tirso 16 14 0 2 490:415 75 44
2 Ac. S. Mamede 16 12 1 3 471:405 66 41
3 Xico Andebol 15 12 1 2 482:360 122 40
4 Porto B 15 11 0 4 424:388 36 37
5 Fermentões 16 8 2 6 409:428 -19 34
6 Marítimo 14 8 3 3 398:364 34 33
7 Santana 16 6 2 8 443:434 9 30
8 S. Bernardo 16 7 0 9 428:446 -18 30
9 Gaia 15 5 1 9 390:389 1 26
10 Módicus 16 4 2 10 401:449 -48 26
11 Infesta 16 4 1 11 401:454 -53 25
12 Sanjoanense 16 4 1 11 392:445 -53 25
13 Académico 16 3 1 12 380:476 -96 23
14 Oleiros 15 3 1 11 346:402 -56 22

Académico - Sanjoanense 33-24
Porto B - Módicus 35-26
Fermentões - Ac. S. Mamede 26-25
G. Stº. Tirso - Xico Andebol 30-29
S. Bernardo - Gaia 27-26
Infesta - Santana 30-24
Marítimo - Oleiros 20-20

ANDEBOL - 1ª DIVISÃO

16ª jornada

Santana - Académico 
Sanjoanense - Porto B
Módicus - Fermentões
S. Paio Oleiros - Gin. Sto. Tirso
Xico Andebol - São Bernardo
Gaia - Infesta
Ac. S. Mamede - Marítimo 

16ª jornada

a partir desse momento, a Académica 
de São Mamede conseguiu novamente 
equilibrar o marcador e após uma boa 
recuperação à entrada do último minu-
to o marcador estava em 25-25.

Com tudo por decidir na conquista 

dos três pontos, o Fermentões fez o 
melhor uso da sua última posse de bola, 
com a obtenção de um golo que acabou 
por lhe dar vantagem definitiva até final 
e no jogo, vencendo por 26-25.

A vitória do Fermentões acabou por 
ser merecida, pelo empenho mostrado 
pelos jogadores conduzidos por Luís 
Pereira. 

Com este  triunfo, o Fermentões 
passa a ter um número de pontos e 
uma  posição na tabela classificativa que 
o coloca a salvo de problemas de pensar 
em manutenção. Aliá, a partir de agora 
abrem-se as portas para uma boa classi-
ficação no final desta fase e, quem sabe, 
ainda causar mais alguns ‘estragos’ no 
que toca ao apuramento para a fase 
final, pois os resultados desta jornada 
encurtaram distâncias entre os seis pri-
meiros da classificação.

Com cinco golos, Ricardo Pinto foi o 
melhor marcador da equipa.
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DERROTA PELA MARGEM MÍNIMA

Xico perdeu em Santo Tirso
e ficou mais longe da liderança

O Xico Andebol perdeu pela mar-
gem mínima na casa de um adversário 
directo, quedando-se agora pelo tercei-
ro lugar, pese embora tenha menos um 
jogo que os seus concorrentes na luta 
pela subida.

A primeira parte iniciou-se com o 
Ginásio de Santo Tirso mais forte, com 
uma vantagem de 6-3 aos 10 minutos, 
O jogo prosseguiu com o domínio no 
marcador para os tirsenses, que chega-
ram a ter uma vantagem de cinco golos 
(15-9), até que se deu a reacção dos 
vimaranenses que reduziram para 14-
11 aos 25 minutos. Com a entrada nos 
últimos cinco minutos, o jogo  ganhou 
uma boa movimentação, com os da 
casa  a colocar novamente a vantagem 
em quatro golos (14-11), mas depois o 
Xico Andebol finalizou o primeiro tem-
po a repor a diferença para dois golos e 
assim a finalizar os 30 minutos iniciais 
com o marcador a assinalar 16-14.

O Ginásio de Santo Tirso voltou a 
estar mais forte na primeira metade do 

segundo tempo e apenas uma reacção 
atempada do Xico Andebol valeu a re-
cuperação da desvantagem para 24-23. 
Depois, o Xico passou para a frente do 
marcador pela primeira vez (26-27), que 
acabaria por não segurar após um final 
dramático, com as constantes paragens 
solicitadas pelos dois treinadores.

GIN. STO TIRSO 30
Diogo Carraça, Sérgio Silva, João Gomes (1), João 
Nogueira, Pedro Machado (1), Rui Gomes, Fran-
cisco Fontes (4), Paulo Sousa, José Dias (4), Ricardo 
Moreira, Jorge Avidos, Daniel Costa (7), Diogo Oli-
veira (8), Carlos Amaral, Pedro Dias e Mário Rego 
(5)
T: LUCAS PINTO

Ricardo Castro, Tiago Cunha, Pedro Correia (4), 
João Santos (2), Mário Peixoto (4), André Caldas 
(4), Rui Oliveira, Pedro Carvalho, Luís Sarmento (2), 
João Gonçalves (1), Rui Lourenço (2), Nuno Silva (7), 
Jaime Barreiros e Daniel Santos (3)

T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão Municipal de Santo Tirso
Árbitros: Ana Silva e Susana Marques

XICO ANDEBOL 29
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ANDEBOL  Por 38-22

Juvenis do Feirense
vencem CDC Oleiros

A fase de apuramento
para a fase nacional em
andebol juvenil corre de
vento-em-popa para os
pupilos de Manuel Gregó-
rio. Até à data sem conhe-
cer o sabor da derrota, o
conjunto feirense realizou
uma primeira parte com o
CDC Oleiros aquém do seu
real valor, chegando ao in-
tervalo com muitas oportu-
nidades de golo desperdi-
çadas e por vezes com al-
guma dificuldade em ultra-
passar a barreira defensi-

va da formação de Oleiros,
que até começou a ganhar,
comandando na frente do
marcador até aos 7-6. Per-
to do intervalo começou a
reviravolta no jogo e ao in-
tervalo a formação fogacei-
ra já vencia por 15-12. A
segunda metade foi com-
pletamente diferente. Ace-
lerando o jogo e aprovei-
tando as fragilidades e al-
gumas limitações no plan-
tel oleirense, os blues guin-
daram para uma vitória
robusta onde a chuva de

golos se acentuou até ao
apito final. O resultado sal-
dou-se por larga diferença,
38-22, deixando patente a
superioridade Feirense.

Quanto aos juniores, ti-
veram embate duplo. Recu-
perando a primeira jorna-
da da fase complementar,
os blues foram disputar
uma partida marcada para
o seu recinto, em casa do
adversário. Isto porque o
Pavilhão da Lavandeira,
com as suas infiltrações de
água, não permitiu a realiza-

ção do jogo na capital do con-
celho. Competição à parte, só
se podia esperar um dérbi
equilibrado, emotivo e de
taco-a-taco até ao último se-
gundo. A partida disputada,
como é habitual em Oleiros
perante público numeroso,
teve bom ritmo e por parte de
ambas as formações uma
entrega total. O saldo final
sorriu ao Oleiros que acabou
por vencer por 25-27. A ter-
ceira jornada implicou des-
locação à cidade dos estu-
dantes, a Coimbra. Conheci-
da pela qualidade da sua for-
mação, a turma do CAIC não
facilitou e colocou numero-
sas dificuldades às hostes
feirenses que nesta fase têm
rubricado boas exibições.
Daí que não espantou a vitó-
ria final dos azuis e brancos
por 27-29, num resultado que
motiva e confere valor ao tra-
balho esforçado do treinador
Pedro Magalhães e de um
grupo de atletas que nem
sempre pode treinar.

Em iniciados o Feirense
cumpriu mais uma jornada
rumo ao apuramento para o
campeonato nacional. Viaja-
ram até Coimbra para de-
frontar o CAI Conceição e
não permitiram surpresas,
vencendo por 34-24 (17-09
ao intervalo).

Os juvenis do Feirense venceram o derbi com o Oleiros.
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ANDEBOL  A 20 golos

Oleirenses empatam
com o Marítimo

O CDC S. Paio de Olei-
ros deslocou-se à Madeira
para defrontar o Marítimo
e trouxe um empate que
pode ser um bom tónico
para os jogos que se se-
guem. A primeira parte
decorreu equilibrada com
os jogadores de ambas as
equipas empenhados em
defenderem de uma forma
agressiva e dura e em ata-
ques longos para não per-
mitirem que o adversário
utilizasse o contra-ataque.
O resultado ao intervalo,
10-7, espelhava o melhor
aproveitamento por parte

do Marítimo das situações
de jogo em que apareciam
aos 6 metros livres de mar-
cação.

Na segunda metade, a
dupla de arbitragem mi-
nhota, empenhada em de-
monstrar que não tem qua-
lidades para jogos deste
nível, inclinou o retângulo
de jogo. Com uma dualida-
de de critério gritante per-
mitiu que os atletas madei-
renses fossem mais duros
na defesa enquanto na ou-
tra área ia punindo siste-
maticamente com exclu-
sões os contactos provoca-

dos pelos defensores do
CDC Oleiros. A jogarem
durante a maior parte da
segunda parte em situação
de inferioridade numérica,
os Oleirenses fecharam os
punhos e alimentados pela
indignação crescente deri-
vada da actuação despro-
positada da dupla de arbi-
tragem, deixaram que a
garra aparecesse, prontos
a venderem caro uma pos-
sível derrota. A cinco mi-
nutos do fim, num dos ra-
ros contra-ataques do jogo,
o guarda-redes insular
saiu da baliza para inter-

ceptar um passe e chocou
com o atacante o que resul-
tou num cartão vermelho e
numa exclusão de dois
minutos de um jogador.
Com superioridade numé-
rica os visitantes fizeram o
empate e pouco depois fi-
zeram o 19-20. O jogo ain-
da não tinha terminado e
as exclusões “estranhas”
para os jogadores do CDC
Oleiros também não, e ape-
sar de toda a valentia que
demonstraram não conse-
guiram impedir que o Ma-
ritimo fizesse o empate a
20 segundos do fim.
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Torneio
de Andebol

em homenagem
a Florival Rosado

e António Marques
A Junta de Freguesia
de Marvila, em colaboração
com a Associação de Andebol
de Lisboa promoveram um
torneio em homenagem a dois
antigos atletas marvilenses:
Florival Rosado e António
Marques, conhecido no meio
por “China”.

O encontro decorreu no Pavilhão dos Lóios, nos dias
21 e 22 de Dezembro, e pretendeu também realçar a impor-
tância desta modalidade junto das camadas mais jovens,
tirando-os da rua e ocupando-os com uma vertente bem mais
saudável e enriquecedora: a actividade desportiva.

Aos antigos atletas foram oferecidas, pela Junta de Fre-
guesia e pela Associação de Andebol, medalhas e placas
com dedicatórias de agradecimento, pelo que ambos têm
feito pelo Andebol. Florival Rosado e António Marques agra-
deceram todo o apoio que têm tido sempre no Clube Ori-
ental de Lisboa e, principalmente, da Junta de Freguesia.
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