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Últimos Jogos
Andebol

Eugénio Bartolomeu

2ª Jornada - Monte 21 x Beira-
Mar 20
A deslocação à Murtosa para
defrontar o Monte era à partida
uma tarefa difícil para a equipa
Beiramarense, uma vez que ia
defrontar uma das equipas
mais fortes do seu campeonato.
Contudo, o Beira-Mar iniciou a
partida com bastante determi-
nação tendo liderado o marca-
dor durante toda a primeira
parte, consentindo pouco antes
do intervalo a igualdade a 10
bolas. Na segunda parte o equi-
líbrio manteve-se, com o Beira-
Mar a ter nota bastante positiva
especialmente no setor defen-
sivo e a conseguir concretizar
situações de ataque organizado,
demonstrando uma qualidade
evolutiva no seu coletivo. No fi-
nal a equipa da casa acabou por
ser mais feliz vencendo pela
margem mínima. O Beira-Mar
deixou uma imagem muito po-
sitiva e bastante promissora
para o futuro.

3ª Jornada - Beira-Mar 34 x
Ac. Viseu 29

No primeiro jogo em casa o
Beira-Mar defrontou o Ac. Vi-
seu, equipa bastante experiente
e que, fruto dessa situação, se
torna um adversário sempre
incómodo. O inicio do jogo foi
bastante equilibrado com o
marcador a registar uma cons-
tante igualdade, com ambas as
defesas a serem pouco eficazes
perante ações ofensivas con-
cretizadas com sucesso. Ao in-
tervalo registava-se um em-

pate a 16 golos. Na segunda
parte o Beira-Mar alterou o seu
sistema defensivo, passou a ser
mais dominador nesse capí-
tulo, usufruindo de contra-ata-
ques concretizados com su-
cesso que lhe possibilitaram
passar para a frente do resul-
tado de modo confortável, ter-
minando a partida com a pri-
meira vitória. 

No próxima semana o Beira-
Mar desloca-se a Carregal do Sal
com o objetivo de conquistar a
segunda vitória consecutiva.|

Beira-Mar enfrenta Monte
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Andebol:
Primeira
Vitória
Página 30
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Comunicado
Institucional

Direcção sobre a mudança do Alboi para os outros pavilhões.

No final do passado
mês de Outubro, o
SC Beira-Mar foi
forçado a terminar

a utilização do mítico “Pavi-
lhão do Alboi” pelos motivos
que são do conhecimento pú-
blico.

Perante esta enorme contra-
riedade, para que a atividade
das modalidades do clube que
utilizavam aquele pavilhão
(andebol, basquetebol, boxe e
futsal) pudesse prosseguir sem
que se registasse a perda de
qualquer equipa/escalão, foi
efetuado um trabalho impres-
sionante de acomodação de
todas as equipas/escalões em
pavilhões alternativos.

Para o efeito, o SC Beira-Mar
estabeleceu vários protocolos
com outras entidades, entre os

quais, destacamos as parcerias
efetuadas com o FC Bonsu-
cesso (disponibiliza 12 horas se-
manais de treino às nossas
equipas de iniciados, juvenis,
juniores e séniores de futsal, às
quais se somam os jogos ao
fim-de-semana), com o CE-
NAP (além de acomodar a
nossa secção de Hóquei em
Patins no pavilhão da Póvoa
do Paço, disponibiliza mais 5
horas de treino, no pavilhão de
Santa Joana, para os escalões
de traquinas, petizes e benja-
mins de futsal) e com o Agru-
pamento de Escolas de Aveiro
(disponibiliza cerca de 20 horas
semanais de treino no pavilhão
da Escola João Afonso para os
escalões de sub 8, sub 10, sub
12, sub 14, sub 16A, Sub 16B, Sub
18 e Veteranos de basquetebol,

às quais se somam os jogos aos
fins-de-semana, bem como, os
séniores de andebol, cujos jo-
gos se têm realizado no pavi-
lhão do CD São Bernardo, es-
tando prevista a mudança para
o pavilhão da Universidade no
início do próximo ano).

Além dos referidos pavilhões,
as secções de basquetebol e
futsal utilizam ainda alguns ho-
rários complementares de
treino noutros pavilhões (Es-
cola José Estêvão, Escola EB
2,3 de São Bernardo, Escola EB
2,3 de Aradas, Escola EB 2,3 de
Cacia e Colégio de Santa
Joana), o que perfaz o total de
8 (oito) pavilhões que o SC
Beira-Mar utiliza atualmente.
Quanto à secção de Boxe, a
mesma foi instalada no Estádio
Mário Duarte, local onde fun-

cionarão também os serviços
administrativos das secções de
andebol e de basquetebol.

De referir, ainda, que o SC
Beira-Mar não beneficiou de
qualquer apoio público, finan-
ceiro ou de qualquer outra ín-
dole, neste processo de aco-
modação das modalidades em
pavilhões alternativos. Todos
os encargos são suportados
pelo SC Beira-Mar que conta
“apenas” com a excelente co-
laboração das entidades refe-
renciadas sem as quais, reco-
nhecemos com ENORME
GRATIDÃO, não teria sido pos-
sível conseguir este desiderato.

A Direção do SC Beira-Mar
agradece também a todos os
responsáveis, dirigentes, treina-
dores, atletas e respetivos pais
pela compreensão demons-

trada, bem como, pela colabo-
ração prestada neste complexo
processo de mudança. Ao longo
destes dificílimos três meses, as
modalidades do SC Beira-Mar
mostraram a sua FORÇA. Num
momento particularmente di-
fícil da história do clube – pro-
vavelmente o pior! -, registamos
que o clube, mais do que nunca,
se alicerça no seu ecletismo e
defende, com afico e férrea de-
terminação, o seu estatuto de
utilidade pública, proporcio-
nando a prática desportiva a
mais de meio milhar de atletas
nas atuais dez modalidades.

Nesta oportunidade, relem-
bramos que foi lançada a “me-
dida 10%” que permite a cada
modalidade captar aquela per-
centagem sobre o valor das
quotas pagas pelos novos as-

sociados do clube e não pode-
mos deixar de sugerir à comu-
nidade em geral que inscreva
os seus educandos no nosso
Campo de Férias de Natal
(para jovens entre os 6 e os 14
anos de idade), o qual se ini-
ciará já no próximo dia 17 de
Dezembro.

Reiteramos o nosso profundo
agradecimento e reforçamos o
nosso compromisso de, não
obstante todas as dificuldades
que atravessamos no presente,
fazermos cada vez mais e me-
lhor! Temos esperança no fu-
turo do nosso clube! Contamos
com a nossa cidade, contamos
com a nossa região!

Juntos, Somos Beira-Mar!|
Aveiro, 10 de Dezembro de

2014
A Direção
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A15Modalidades - Outros Desportos - Andebol: Benfica vence Passos Manuel no
encerramento da jornada | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-12-2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=58241f38

 
O Benfica fechou esta sexta-feira a 15ª jornada da liga de andebol com um triunfo por 33-23 no
terreno do Passos Manuel. Com este triunfo, o Benfica continua a estar a apenas um ponto do terceiro
lugar, atualmente na posse do Sporting. O grande derrotado da jornada foi o Águas Santas, que
perdeu em casa com o FC Porto e viu o Sporting ficar a um ponto de distância e o Benfica a dois. O FC
Porto lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Águas Santas, seis sobre o Sporting e sete sobre o
Benfica.
 
 há 1 hora
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Portugal nunca marcou presença na 

fi nal de um Campeonato da Europa 

de andebol, mas vai estar represen-

tado no jogo decisivo do Euro 2014 

feminino, que está a decorrer na 

Hungria (a fase de grupos também foi 

disputada na Croácia). Tudo porque 

a Espanha bateu ontem a selecção de 

Montenegro nas meias-fi nais, com 

o contributo de Alexandrina Barbo-

sa, uma ex-internacional portuguesa 

nascida em Lisboa.

O talento de Alexandrina Cabral 

Barbosa, de 28 anos, já benefi ciou 

Alexandrina Barbosa, 
uma portuguesa na final
do Campeonato da Europa

e muito a selecção portuguesa, so-

bretudo na caminhada até e durante 

o Campeonato da Europa de 2008, 

que representou a estreia de Portugal 

no torneio. Nessa altura, a lateral es-

querda era a fi gura de proa da equipa 

e uma jogadora que já dava nas vistas 

no campeonato espanhol, ao serviço 

do BM Sagunto.

Dois anos mais tarde, em Abril de 

2010, Alexandrina comunicaria à 

Federação de Andebol de Portugal 

a renúncia à selecção, alegando falta 

de condições e de competitividade 

da modalidade. Ficaria, então, sob 

alçada disciplinar, mas os anos de 

permanência em Espanha permiti-

ram-lhe obter a nacionalidade espa-

nhola e abriram-lhe as portas de uma 

selecção bem mais forte.

Começou por ser convocada para 

o Euro 2012 pelo seleccionador Jorge 

Dueñas e, de então para cá, tem sido 

presença assídua na equipa de Espa-

Andebol
Nuno Sousa

Espanha bateu Montenegro 
nas meias-finais, com dois 
golos da lateral lisboeta, e 
vai reencontrar a Noruega

nha, pela qual soma já 39 internacio-

nalizações e 195 golos. Os dois mais 

recentes contribuíram para o aperta-

do triunfo sobre Montenegro (19-18), 

na primeira meia-fi nal do torneio, 

assegurando a segunda presença da 

Roja numa fi nal (a outra aconteceu 

em 2008 e terminou com uma der-

rota frente à Noruega).

No total, Alexandrina Barbosa, 

que nesta época se transferiu para os 

franceses do Fleury Loiret, já leva 20 

golos neste Europeu, que ajudaram 

a vencer Polónia, Rússia, Hungria e 

Dinamarca na fase de grupos. Neste 

percurso até à fi nal, Espanha foi der-

rotada pela Roménia e pela Noruega, 

selecção que já se sagrou campeã eu-

ropeia por cinco vezes (quatro delas 

de forma consecutiva) e que amanhã, 

em Budapeste, na sua nona fi nal de 

um Europeu (venceu a Suécia na 

meia-fi nal, por 29-25), poderá en-

gordar ainda mais o palmarés. Alexandrina Barbosa
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A20Finalistas do nacional de andebol conhecidos amanhã
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=90f40e29

 
Álvaro da Costa
 
 Apuram-se amanhã os finalistas do campeonato moçambicano de andebol nos jogos Maxaquene-
Spark (14.45 horas) e Malhangalene-Atlético de Chiveve (19.15), no Pavilhão dos Desportos da Beira
que, acredita-se, deverá estar lotado.
 
 O Maxaquene e Malhangalene chegam a esta fase da prova na qualidade de lideres das séries A e B,
respetivamente, enquanto Spartak da Beira e Atlético de Chiveve qualificaram-se em segundo da série
B e A.
 
 Recorde-se que Malhangalene e Maxaquene são os detentores do título em masculinos e femininos,
respectivamente.
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JOGOS A equipa da Artística
de Avanca deslocou-se, na
quarta-feira à noite, ao Pavi-
lhão do Colégio dos Carvalhos
para defrontar a equipa do
Boavista, em jogo antecipado
da jornada do próximo sábado.

Ao vencer por  dez golos de di-
ferença (21-31), a formação de
Avanca garante três preciosos
pontos, que lhe permitem se-
gurar o primeiro lugar, agora
com mais seis pontos do que
o Académico de Fafe.

Individualmente, destaque
para os 11 golos apontados por

Ricardo Mourão, que, apesar
de ainda ter idade de júnior, é
o melhor marcador da Artís-
tica de Avanca. Refira-se que
o atleta Ricardo Mourão joga
no Avanca emprestado pelo
FC Porto.

Quem também jogou na
quarta-feira foi a equipa da

Sanjoanense, no caso uma
partida em atraso, frente ao
FC Porto B. A formação de
São João da Madeira venceu
por 31-26, subindo alguns lu-
gares na tabela, ocupando
agora o sexto posto, a par do
São Mamede  - ambas têm  29
pontos. AC

Artística vence jogo antecipado 
e reforça liderança da Zona Norte
Andebol
2.ª Divisão - Zona Norte
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FUTEBOL
I Liga
14.ª Jornada
Hoje FC Porto-V. Setúbal (20h30 - SportTv 1)
Amanhã Estoril-V. Guimarães (20h15 - SportTv 1)
Domingo Académica-Penafiel, Arouca-Marítimo, Mo-
reirense-Boavista, Benfica-Gil Vicente (17h00 - BTv 1),
Nacional-Sporting (19h15 - SportTv 1)
Segunda-feira Sp. Braga-P. Ferreira (19h00 - SportTv
1) e Rio Ave-Belenenses (21h00 - SportTv 1)

II Liga
20.ª Jornada
Domingo Benfica B-Marítimo B (11h00 - BTv 1), Porti-
monense-UD Oliveirense (11h15 - SportTv 1), Santa
Clara-Trofense, Desp. Aves-Tondela, Sp. Braga B-FC
Porto B, Chaves-Freamunde, Farense-Leixões, V. Gui-
marães B-Sporting B, Olhanense-Ac. Viseu, Beira-
Mar-Atlético, Oriental-Sp. Covilhã e U. Madeira-Fei-
rense.

Camp. Nac. de Seniores - Série C
14.ª Jornada
Domingo Sp. Espinho-FC Pedras Rubras, Salgueiros
08-Cinfães, Sobrado-SC Coimbrões, Sousense-Gon-
domar e Lusitânia Lourosa-Moimenta da Beira.

Camp. Nac. de Seniores - Série D
14.ª Jornada
Domingo S. João Ver-Cesarense, Anadia-Lusitano
FC, Estarreja-Gafanha, AD Sanjoanense-CD Gouveia
e Marítimo C-Camacha.

Camp. Nac. de Seniores - Série E
14.ª Jornada
Domingo Mortágua-Sp. Pombal, Benfica C.Branco-
AD Nogueirense, Naval-Vit. Sernache, Oliv. Hospital-
Pampilhosa e Sourense-Tourizense.

2.ª Div. Nac. de Juniores - Série B
14.ª Jornada
Amanhã Gondomar-Feirense, Sp. Espinho-AD San-
joanense, Canidelo-Penafiel, Padroense-Vila Real e
Repesenses-Lusitânia Lourosa.

2.ª Div. Nac. de Juniores - Série C
14.ª Jornada
Amanhã NDS Guarda-Tourizense, Beira-Mar-Mea-
lhada,  U. Coimbra-Anadia, D. Castelo Branco-Vigor
Mocidade e Tocha-Tondela.

Nacional de Juvenis - Série B
16.ª Jornada
Domingo FC Porto-Ac. Viseu, Padroense-Leixões, UD
Oliveirense-Régua, Feirense-Boavista e Penafiel-P.
Ferreira.

Nacional de Juvenis - Série C
16.ª Jornada
Domingo Académica-Beira-Mar, Repesenses-Ei-
rense, AD São Romão-AD Estação, Tondela-Anadia e
U. Leiria-Marinhense.

Futebol Feminino
Taça de Portugal
3.ª eliminatória
Domingo Pico Regalados-F C "Os Belenenses", Esc
Fut Fem Setubal-Cac Pontinha, CFC CF Canelas
2010-FC Castrense, CF Os Belenenses-CF Feminino
Estoril Praia, Viseu 2001-Quintajense FC e Guia Fute-
bol Clube-Paio Pires FC.

AF Viseu
Divisão de Honra
13.ª Jornada
Domingo Oliv. Frades-Sátão, Sport Clube Paivense-
Sampedrense,  ACDR Lamelas-Nelas, Tarouquense-
Resende, Mangualde-Sp. Lamego, Viseu e Benfica-
Carregal do Sal, Sernancelhe-Castro Daire e Ferreira
de Aves-Penalva Castelo.

1.ª Divisão Norte
10.ª Jornada
Domingo Os Ceireiros-Arguedeira, Sezurense-GD
Parada, GDCP Oliv. do Douro-CD Santacruzense,
Nespereira FC-Alvite e Vilamaiorense-Vouzelenses.

1.ª Divisão Sul
10.ª Jornada
Domingo Molelos-Vale de Açores, Silgueiros-Lajeosa
do Dão, Canas Senhorim-Santacombadense, Cam-
pia-Nandufe, S. Cassurrães-Repesenses e Vila Chã de
Sá-Moimenta Dão.

Juniores Sul
12.ª Jornada
Amanhã Penalva Castelo-Mangualde, Molelos-Canas
Senhorim, Ranhados-Mortágua, Cabanas de Viriato-
Viseu 2001 e Lusitano FC-Ac. Viseu

Juvenis Norte
12.ª Jornada
Domingo Os Viriatos-Sátão, O Crasto-Sport Clube
Paivense, Oliveira de Frades-Moimenta da Beira e SC
Tarouca-Cracks Lamego.

Juvenis Sul
12.ª Jornada
Domingo O Pinguinzinho-Molelos, Mortágua-Ac. Vi-
seu B, Canas Senhorim-Viseu e Benfica, Viseu 2001-
Penalva Castelo, Estrela do Mondego-Vouzelenses e
Lusitano FC-Mangualde.

Iniciados Norte
12.ª Jornada
Amanhã Viseu e Benfica-O Crasto
Domingo SC Tarouca-Lusitano FC B, Cracks La-
mego-GD Resende, Oliveira de Frades B-Souselo FC
e Moimenta da Beira-Sport Clube Paivense
Iniciados Centro
12.ª Jornada
Domingo Sátão-Viseu 2001, Ranhados-Oliveira de
Frades, Vouzzelenses-Os Viriatos, Lusitano FC-CRC
Santo André, Drizes-Viseu e Benfica e Ac. Viseu B-Pe-
nalva Castelo.

Iniciados Sul
12.ª Jornada
Domingo Viseu 2001-Carregal do Sal, Nelas-Repe-
senses B, Mangualde-Estrela do Mondego, Vale de
Açores-Canas Senhorim e Molelos-O Pinguinzinho

FUTSAL
Taça de Portugal
3.ª eliminatória
Domus Nostra-Beira-Mar, Fonsecas e Calçada- ABC
Nelas, Louletano-Casal Velho, Lobitos Futsal-Desp.
Aves, Valpaços Futsal-Bairro, Boa Esperança-CS Marí-
timo, CCD Ordem-Academia Caranguejeira, Feirense-
Eléctrico, GDR Lameirinhas-Rabo Peixe, Operário La-
goa-Viseu 2001, Futsal Azeméis-ACR Vale de Cambra,
CS São João-AMSAC, Sonâmbulos-Fátima, Arsenal
Parada-  Cohaemato, CDC Priscos-AR Amarense,
UPVN-Lamas Futsal, Piratas de Creixomil- Matraqui-
lhos FC, Portela-Paredes e Os Indefectíveis-Atlético.

AF Viseu - 1.ª Divisão feminina
6.ª Jornada
Amanhã Lusitano FC-Oliveira de Frades, Casa do
Benfica de Mortágua-Associação Desportiva Recrea-
tivo   Carbelrio e Inter Futsal Tarouca-Penedono.

AF Viseu - Juvenis
13.ª Jornada
Domingo Viseu 2001-Casa do Benfica de Sernance-
lhe, ABC Nelas-Pedreles Beira Dão Clube, Sporting
Clube de Lamego-Casa do Benfica de Viseu, Gigan-

tes de Mangualde-Grupo Desportivo de S. João da
Pesqueira e Associação Juvenil Abel Botelho de Ta-
buaço-Unidos da Estação.

AF Viseu - Iniciados
19.ª Jornada
Amanhã Atitudes Traquinas-Centro Social cultural de
Sever
Domingo Armamar FC-ABC Nelas, Grupo Despor-
tivo de S. João da Pesaqueira-Gigantes de Mangualde
e Casa do Benfica de Viseu-Viseu 2001

AF Guarda- Distrital Feminino
6.ª Jornada
Amanhã UD “Os Pinhelenses-Guarda Unida 

AF Guarda- Distrital Infantos
5.ª Jornada
Domingo GDR Lameirinhas-Clube Futsal Lusitânia e
Seia Futebol Clube-Casa do Futebol Clube do Porto
da Mêda.

ANDEBOL
Campeonato Nacional 
da 3.ª Divisão 
4.ª jornada
Amanhã ACD Monte-Académico de Viseu e Sport
Clube de Espinho-Estarreja Andebol Clube
Domingo Associação Desportiva de Educação Física
de Carregal do Sal-Sport Clube Beira Mar.

2.ª Divisão Nacional 
de Juvenis masc.
11.ª Jornada
Amanhã ABC Nelas-CAI Conceição, Águeda AC-
Ilhavo AC, CD Feirense "B"-CP Vacariça e AA Avanca-
Pateira.

Campeonato Nacional 
de Juvenis Femininos
12.ª Jornada
Amanhã Ílhavo AC-Alavarium AC e Escola de Ande-
bol de Moimenta da Beira-Associação Académica de
Espinho. Segunda-feira Casa do Povo de Valongo
Vouga-Andebol Clube de Salréu.

BASQUETEBOL
Nacional da1.ª Divisão Seniores
Masc.(Zona Norte Centro) 
Domingo ARD Os Povoenses-Lousanense (20h15 -
Pavilhão Cidade de Viseu)

Agenda desportiva
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A24Espanha e Noruega na final do Europeu feminino - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59f5cee9

 
Seleção norueguesa derrotou a Suécia e juntou-se à Espanha no decisivo jogo.
 
 Noruega e Espanha são as seleções finalistas do Campeonato da Europa de andebol feminino, que se
está a disputar na Hungria e Croácia, até ao próximo domingo.
 
 As seleção norueguesa, campeã olímpica em título, derrotou a Suécia por 29-25, após a Espanha ter
assegurado o primeiro bilhete para a final de domingo, em Budapeste, ao derrotar o Montenegro por
tangenciais 19-18.
 
 Também esta sexta-feira, a França derrotou a principal seleção anfritriã, a Hungria, por 26-25,
garantindo assim o direito a acompanhar os quatro semifinalistas no torneio olímpico do Rio de
Janeiro.
 
 O Montenegro, campeão em título, não se apresentou neste torneio a um nível tão alto como nos
últimos anos e acabou por ser surpreendido pela Espanha, seleção habituada aos primeiros lugares,
mas que não era favorita para o ouro.
 
 Sem surpresas, a Noruega impôs-se no duelo nórdico e agora parte claramente motivada para a final,
paraa jogar contra uma seleção a quem várias vezes ganhou nos últimos anos, incluindo na fase de
grupos deste Europeu (29-26).
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O Madeira SAD vai transitar
para 2015 na sétima posição do
"nacional" de andebol mascu-
lino, após ter perdido na derra-
deira ronda aprazada para
2014, no reduto do ABC, por
35-31. 
A competição irá agora so-

frer uma interrupção natalícia,

sendo reatada apenas a 14 de
janeiro, para a realização da
16.ª ronda, em que a formação
orientada Paulo Fidalgo irá re-
ceber o Maia ISMAI. 
O FC Porto é o campeão de

inverno, somando por vitórias
todos os 15 jogos realizados,
com um acumulado de 45

pontos. Recorde-se que no
plantel do FC Porto atua o ma-
deirense João Ferraz [foto]. 
Na tabela classificativa, ABC

(40) e Sporting (39) completam
o pódio. No regresso da prova,
o FC Porto defronta o ABC,
com o Sporting a receber o
Sporting da Horta.

FC Porto é campeão de inverno

JM
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A26FC Porto e Sporting disputam Supertaça. polémica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=923921e1

 
19 Dezembro, 2014
 
 É já neste Sábado que as equipas do FC Porto e Sporting estarão frente a frente, a lutar pela
Supertaça de Portugal, na reedição das edições transactas.
 
 O FC Porto, campeão nacional, frente ao Sporting, vencedor da Taça de Portugal. O encontro vai
decorrer às 18h00 de sábado, no pavilhão de Águas Santas, na Maia, precisamente o motivo da
discórdia.
 
 "Quer o desportivismo, quer o bom senso, requeriam que uma prova desta envergadura se realizasse
num pavilhão equidistante dos locais de proveniência dos participantes, Lisboa e Porto e não a poucos
quilómetros deste último", refere o Sporting, em comunicado, publicado no sítio oficial do clube.
 
 Na mesma circular, o Sporting acrescenta ainda que "o pavilhão não reúne as necessárias condições
técnicas e de segurança" para o jogo em questão. Por esse motivo, o Conselho Diretivo do Sporting
não se fará representar na final e a equipa, citam, "tem instruções para regressar de imediato aos
balneários", caso a segurança do jogo esteja em causa.
 
 A Federação de Andebol de Portugal não perdeu tempo e responde, também em comunicado, que o
encontro estava agendado antes mesmo de conhecidos os intervenientes desta importante final:
"como é do conhecimento público, há largos meses - desde 17 de Março de 2014 - que a Federação
anunciou a realização do jogo da Supertaça para o Pavilhão do Águas Santas, na Cidade da Maia e
integrada no programa daquela cidade enquanto Cidade Europeia 2014 do Desporto, o que muito
honra a modalidade".
 
 À margem de tudo isto parece estar o FC Porto, que nas palavras do capitão Ricardo Moreira parecem
preparados para vencer a Supertaça de Portugal. "É um jogo de decisões e esperamos que o FC Porto
esteja bem, como tem vindo a acontecer esta época. Esperamos que a equipa consiga mais uma
vitória e que, definitivamente, consigamos conquistar a Supertaça para acabar bem o ano. Estes jogos
são diferentes dos do campeonato. Quem ganha festeja, quem perde fica triste", anteviu Ricardo
Moreira, em declarações à Porto Canal.
 
 Do lado do Sporting, o guarda-redes Ricardo Candeias faz a antevisão do encontro ao portal do clube:
"Vai ser um jogo muito difícil. O FC Porto não é uma equipa fácil e tem uma qualidade de jogo que
toda a gente conhece. No entanto, vamos para ganhar e não vai haver margem para erros. A pressão
é a mesma que nos outros jogos. Quem joga no Sporting sabe que existe sempre pressão e que, cada
vez que entramos campo, é para ganhar".
 
 Na edição passada, com os mesmos intervenientes, foi o Sporting a levantar o troféu, após vitória, no
prolongamento, por 33-32. Esta época (2014/2015), Sporting e FC Porto enfrentaram-se apenas uma
vez, em Novembro, com os hexacampeões nacionais a vencerem, para o campeonato, no pavilhão do
rival lisboeta, por 23-24, num encontro também muito equilibrado.
 
 Agora, com alguma polémica à mistura, disputa-se mais uma Supertaça, no último troféu de 2014, a
opor duas das melhores equipas portuguesas. Os bilhetes estão esgotados, e haverá casa cheia. Tudo
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bons motivos, para um excelente encontro, em mais uma tarde de andebol espetáculo.
 
Anabela Macedo
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A28Alexandrina Barbosa, uma portuguesa na final do Europeu de andebol - PÚBLICO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95f02d59

 
19/12/2014 - 21:23
 
 Alexandrina Barbosa, uma portuguesa na final do Europeu de andebol
 Por Nuno Sousa
 19/12/2014 - 21:23
 
Espanha bateu Montenegro nas meias-finais, com dois golos da lateral lisboeta, e vai reencontrar a
Noruega no jogo do título.
 Attila Kisbenedek/AFP
Portugal nunca marcou presença na final de um Campeonato da Europa de andebol, mas vai estar
representado no jogo decisivo do Euro 2014 feminino, que está a decorrer na Hungria (a fase de
grupos também foi disputada na Croácia). Tudo porque a Espanha bateu nesta sexta-feira a selecção
de Montenegro nas meias-finais, com o contributo de Alexandrina Barbosa, uma ex-internacional
portuguesa nascida em Lisboa.
 O talento de Alexandrina Cabral Barbosa, de 28 anos, já beneficiou e muito a selecção portuguesa,
sobretudo na caminhada até e durante o Campeonato da Europa de 2008, que representou a estreia
de Portugal no torneio. Nessa altura, a lateral esquerda era a figura de proa da equipa e uma jogadora
que já dava nas vistas no campeonato espanhol, ao serviço do BM Sagunto.
Dois anos mais tarde, em Abril de 2010, Alexandrina comunicaria à Federação de Andebol de Portugal
a renúncia à selecção, alegando falta de condições e de competitividade da modalidade. Ficaria, então,
sob alçada disciplinar, mas os anos de permanência em Espanha permitiram-lhe obter a nacionalidade
espanhola e abriram-lhe as portas de uma selecção bem mais forte.
Começou por ser convocada para o Euro 2012 pelo seleccionador Jorge Dueñas e, de então para cá,
tem sido presença assídua na equipa de Espanha, pela qual soma já 39 internacionalizações e 195
golos. Os dois mais recentes contribuíram para o apertado triunfo sobre Montenegro (19-18), na
primeira meia-final do torneio, assegurando a segunda presença da Roja numa final (a outra
aconteceu em 2008 e terminou com uma derrota frente à Noruega).
No total, Alexandrina Barbosa, que nesta época se transferiu para os franceses do Fleury Loiret, já
leva 20 golos neste Europeu, que ajudaram a vencer Polónia, Rússia, Hungria e Dinamarca na fase
grupos. Neste percurso até à final, Espanha foi derrotada pela Roménia e pela Noruega, selecção que
já se sagrou campeã europeia por cinco vezes (quatro delas de forma consecutiva) e que no domingo,
em Budapeste, na sua nona final de um Europeu (venceu a Suécia na meia-final, por 29-25), poderá
engordar ainda mais o palmarés.
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A29Espanha e Noruega na final do Europeu feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21ad79c0

 
DUELO ESTÁ MARCADO PARA O PRÓXIMO DOMINGO
Noruega e Espanha são as seleções finalistas do Campeonato da Europa de andebol feminino, que se
está a disputar na Hungria e Croácia, até ao próximo domingo.
A seleção norueguesa, campeã olímpica em título, derrotou a Suécia por claros 29-25, após a Espanha
ter assegurado o primeiro bilhete para a final de domingo, em Budapeste, ao derrotar o Montenegro
por tangenciais 19-18.
Também esta sexta-feira, a França derrotou a principal seleção anfritriã, a Hungria, por 26-25,
garantindo assim o direito a acompanhar os quatro semifinalistas no torneio olímpico do Rio de
Janeiro.
O Montenegro, campeão em título, não se apresentou neste torneio a um nível tão alto como nos
últimos anos e acabou por ser surpreendido pela Espanha, seleção habituada aos primeiros lugares,
mas que não era favorita para o ouro.
Sem surpresas, a Noruega impôs-se no duelo nórdico e agora parte claramente motivada para a final,
paraa jogar contra uma seleção a quem várias vezes ganhou nos últimos anos, incluindo na fase de
grupos deste Europeu (29-26).
De qualquer forma, a Espanha conseguirá em Budapeste pelo menos igualar o seu melhor em
Europeus de andebol feminino - foi a seleção derrotada em 2008.
 
 
 , 19 dezembro de 201423:03
 
 

Página 29



A30Benfica acerta calendário com vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-12-2014
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ÁGUIAS BATERAM O PASSOS MANUEL POR 33-23
O Benfica acertou esta sexta-feira calendário no campeonato nacional de andebol, vencendo por 33-23
na deslocação ao reduto do Passos Manuel, em partida da 15.ª jornada da prova.
Com um grande jogo de Javier Borragan, autor de 8 golos, os encarnados conseguiram uma vitória
segura diante do 9.º colocado da tabela classificativa, mas seguem ainda muito longe do topo da
classificação.
Com esta vitória, a turma comandada por Mariano Ortega passa a somar 38 pontos, no quarto posto,
a 7 do líder FC Porto.
Consulte ose a.
 
 
 , 19 dezembro de 201422:36
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A31Espanha e Noruega na final do Europeu de andebol feminino
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A espanhola Elisabeth Pinedo festeja um golo apontado à seleção de Montenegro.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Noruega e Espanha são as seleções finalistas do Campeonato da Europa de andebol feminino, que se
está a disputar na Hungria e na Croácia, até ao próximo domingo.
 
 As seleção norueguesa, campeã olímpica em título, derrotou a Suécia por claros 29-25, após a
Espanha ter assegurado o primeiro "bilhete" para a final de domingo, em Budapeste, ao derrotar o
Montenegro por tangenciais 19-18.
 
 Também hoje, a França derrotou a principal seleção anfritriã, a Hungria, por 26-25, garantindo assim
o direito a acompanhar os quatro semifinalistas no torneio olímpico do Rio de Janeiro.
 
 O Montenegro, campeão em título, não se apresentou neste torneio a um nível tão alto como nos
últimos anos e acabou por ser surpreendido pela Espanha, seleção habituada aos primeiros lugares,
mas que não era favorita para o ouro.
 
 Sem surpresas, a Noruega impôs-se no duelo nórdico e agora parte claramente motivada para a final,
paraa jogar contra uma seleção a quem várias vezes ganhou nos últimos anos, incluindo na fase de
grupos deste Europeu (29-26).
 
 De qualquer forma, a Espanha conseguirá em Budapeste pelo menos igualar o seu melhor em
Europeus de andebol feminino - foi a seleção derrotada em 2008.
 
 19-12-2014 21:57A prova disputa-se na Hungria e na Cróacia.
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Andebol //  Realizou-se, no passado sábado, o jantar de Natal

À margem do Feira Handball 
Cup, realizou-se, no passado 
sábado, nas instalações da 
Escola Secundária da Feira, 
o tradicional Jantar de Natal 
do Andebol Feirense, onde 
estiveram presentes cerca 
de duas centenas e meia de 
pessoas. Foram distinguidos 
os melhores atletas de cada 
escalão. Raul Soares, Rúben 
Santos, Andriy Bilanovich, 
Bruno Nogueira, Pedro Ri-
beiro e Diogo Tavares vence-
ram o prémio revelação, nas 
categorias de Bambis, Minis, 
Infantis, Iniciados, Juvenis e 

Juniores, respectivamente. 
Foram também distinguidos 
os atletas para os prémios 
“Fair-Play” e “Académico”. 
Já o atleta do ano, escolhido 
pelos treinadores de Andebol 

do Feirense, foi Rui Leite. De 
forma a encerrar esta gala 
em beleza, o grupo feirense 
“Música na Alma” subiu ao 
palco e encantou os espec-
tadores. 

Distinguidos atletas do ano do Feirense
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Bem se pode dizer que du-
rante quatro dias o conce-
lho de Santa Maria da Feira 
será a capital do Andebol. 
De 27 a 30 de Dezembro, 
em oito pavilhões do Con-
celho, realiza-se a oitava 
edição do torneiro Feira 
Handball Cup (FHCup 14) 
que contará com a presen-
ça de cerca de 80 equipas 
de escalões de formação, 
mais de 1200 atletas, que 
chegam de praticamente to-
das as regiões de Portugal 
e de Espanha e onde são 
esperadas mais de 10000 
pessoas que habitualmen-
te acompanham as suas 
equipas. Um evento apa-
drinhado pelo internacional 
português Tiago Rocha 
a jogar, actualmente, no 
Wisla Plock, da Polónia e 
que conta com todos os 
“gigantes” da modalidade: 
Porto, Sporting, Benfica, 
ABC de Braga, São Ber-
nardo, Ginásio do Sul, entre 
outros. Presentes estarão 
também várias equipas 
do Concelho, entre elas 
os infantis do São Paio de 
Oleiros, actuais campeões 
nacionais.
Para abrilhantar ainda mais 
esta edição, no último dia 
do FHCup 14, dia das qua-
tro finais de todos os es-
calões (juvenis, iniciados, 
infantis e minis), estarão 
presentes os atletas in-
ternacionais portugueses, 
Hugo Laurentino (Porto), 
Rui Silva (Sporting) e, na-
turalmente, o Tiago Rocha, 
que estarão disponíveis 
para uma pequena sessão 
de autógrafos e para parti-
cipar na cerimónia final de 
entrega de prémios. 
A organização, como ha-
bitualmente, é assegurada 

pelo CD Feirense. Manuel 
Gregório, coordenador téc-
nico do andebol do Feiren-
se, destaca os grandes 
objectivos do torneio. “O 
nosso grande objectivo é 
afirmar o FHCup como o 
torneio de Natal de referên-
cia a nível nacional, que se 
distingue dos demais pelos 
elevados índices de compe-
titividade que proporciona 
às equipas que nos visi-
tam de norte a sul do país 
e de Espanha, servindo 
assim de preparação para 
a fase decisiva da época 
nos escalões de formação” 
– destaca. 
Perante um cartaz tão re-
cheado e com um aumento 
substancial de equipas par-
ticipantes, relativamente às 
edições anteriores, as ex-
pectativas só podiam estar 
altas. “Para esta VIII edição 
do FHCup as expectativas 

são as mais elevadas de 
sempre, esperamos rece-
ber bem todos os partici-
pantes, pois a responsabili-
dade da secção de andebol 
do CD Feirense, entidade 
organizadora deste even-
to desportivo, aumentou 
exponencialmente, basta 
ver que duplicamos o nú-
mero de atletas e de clubes 
participantes, face ao ano 
anterior” – sublinha Manuel 
Gregório. 
Como facilmente se perce-
be, as novidades para este 
ano são imensas, face à 
edição de 2013. O respon-
sável do Feirense destaca 
isso mesmo. “As novidades 
desta edição são várias, 
para além do enorme au-
mento da participação de 
clubes, temos também a 
destacar a qualidade indis-
cutível dos emblemas pre-
sentes, muito importantes 

no andebol nacional, tais 
como ABC Braga, Porto, 
Benfica, Sporting, Ginásio 
do Sul, São Bernardo, en-
tre outros, acrescentamos 
também mais um escalão 
– Minis”, prosseguindo, 
“depois temos a presença, 
entre nós, do Tiago Rocha, 
que aceitou apadrinhar este 
evento, sendo um atleta 
internacional português 
que joga actualmente no 
Wisla Plock (Polónia). Ele 
próprio natural do concelho 
de Santa Maria da Feira, o 
que representa um estímulo 
extra para todos os atletas 
do CD Feirense em particu-
lar, mas principalmente, em 
geral, para todos os jovens 
praticantes de andebol que 
nestes quatro dias vão par-
ticipar nesta edição”.
As finais do FHCup 14, 
nos quatro escalões, serão 
disputadas no Pavilhão de 
Arrifana, com capacidade 
para 500 espectadores. O 
secretariado do FHCup 14 
estará instalado na Escola 
Secundária de Santa Ma-
ria da Feira, bem como a 
cantina e alojamento das 
equipas. A arbitragem e 
oficiais de mesa, em todos 
os jogos, serão assegu-
radas pela Comissão de 
Arbitragem da Associação 
de Andebol de Aveiro.
Além das várias equipas 
convidadas, que podem ser 
conhecidas ao pormenor 
na página de facebook do 
FHCup (www.facebook.
com/feirahandballcup), o 
torneio conta também com 
um vasto e admirável rol de 
patrocinadores que se qui-
seram associar ao evento. 
Mais uma demonstração 
da força e grandeza que o 
FHCup já atingiu. 

Andebol //  VIII edição do Torneio realiza-se de 27 a 30 de Dezembro

Feira Handball Cup conta com a presença dos 
“gigantes” da modalidade

A edição 2014 do FHCup 
ficará igualmente mar-
cada pelo apoio incon-
dicional do internacional 
português, Tiago Rocha, 
natural do concelho de 

Santa Maria da Feira, e 
actualmente a jogar na 
Polónia. O andebolista 
que jogou no São Paio 
de Oleiros e que agora 
brilha no campeonato 
polaco e na Liga dos 
Campeões de andebol 
(já fez parte do sete da 
jornada como melhor pi-
vot), aceitou apadrinhar 
o FHCup 14, sendo, a 
sua presença, uma das 
grandes atracões do 
cartaz.

Tiago Rocha é o “rosto” do 
Feira Handball Cup 2014

O Feira Handball Cup 
nasceu em 2006, por ini-
ciativa da secção de an-
debol do Clube Desportivo 
Feirense, como forma de 
promover a competição 
nos escalões 
de formação, 
num período 
em que os 
campeona-
tos fazem um 
intervalo de-
vido ao Natal, 
aproveitando 
também as 
férias esco-
lares.
Para se ter uma ideia do 
crescimento do torneio, 
que hoje é seguramen-
te um dos maiores do 
país no que respeita a 
andebol, na primeira 
edição, o FHCup era um 
pequeno torneio de Na-
tal, disputado em apenas 
dois pavilhões, entre oito 

equipas, essencialmente 
da região de Aveiro. Em 
2014 atinge, na sua VIII 
edição, o seu ponto mais 
alto, com a presença 
de 80 equipas oriundas 

de todo o 
pais e de 
E s p a n h a , 
com jogos 
a decorrer 
em oito pa-
vilhões. Em 
apenas oito 
anos, cres-
c e u  d a s 
oito às 80 

equipas!
O FHCup tem-se afirma-
do, ao longo destes anos, 
como um importante tor-
neio de preparação da 
fase decisiva da época, 
que se distingue pela ele-
vada competitividade que 
proporciona às equipas 
presentes em todos os 
escalões.

História do Feira Handball Cup

Manuel Gregório, 
coordenador 
técnico do 
andebol do 
Feirense
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Andebol pág. 27

Aproxima-se a data da maior 
edição do Feira Handball Cup, 
apadrinhada por Tiago Rocha.

FHCup 14 realiza-se de 
27 a 30 de Dezembro
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s meninas do Colégio de Gaia

voaram até ao Funchal, para de-

frontar, hoje a Madeira SAD,

primeiras classificadas do cam-

peonato da I Divisão e o CS Madeira,

amanhã. O grupo de Paula Castro encon-

tra-se na quarta posição a três pontos do

líder. O objetivo é vencer as duas partidas

e terminar o ano de 2014 coladas nos

primeiros lugares.

Sandra Santiago foi operada com su-

cesso ao joelho, na semana passada e é

baixa por um longo período. 

No entanto, o desporto não pára no Natal.

O Colégio de Gaia está a postos para

mais um evento natalício: o Troféu Uni-

versal IX Internacional Colgaia Top Natal,

que decorre nos  dias 19, 20 e 21. Para

além da equipa da casa, o grupo espa-

nhol Porrinõ, a Seleção Portuguesa sub

21 e o Alavarium serão os protagonistas

de três dias, onde as melhores jogadoras

da atualidades mostrarão as suas habili-

dades.

COLÉGIO DE GAIA
EM JORNADA DUPLA

A
VANESSA SOFIA TEIXEIRA

ANDEBOL

A experiência do Colégio de Gaia
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g Arrancou este fim de semana a segun-
da volta do Campeonato Fidelidade
Andebol 1, que vai terminar a 21 de
Fevereiro de 2015.

O sCH defrontou  o isMAi num jogo
que se previa equilibrado e com boas
perspetivas de vitória para a equipa faia-
lense. A formação de Filipe duque entrou
em campo para vencer e ganhou uma
curta vantagem sobre o Maia-ismai logo
na primeira parte vantagem essa que con-
seguiu dilatar na segunda parte deste
encontro acabando por vencer por 36-30. 

Quanto aos outros encontros desta 12ª
jornada, o FC Porto, sl benfica e
sporting CP confirmaram o favoritismo
perante os respetivos adversários.

Os “dragões” receberam o Passos

Manuel. Os primeiros minutos de jogo de
foram equilibrados, mas como era de
esperar o FC Porto assumiu a liderança
do marcador e ao longo do encontro, foi
aumentando a vantagem acabando por
vencer por 37-27. 

O benfica visitou o Xico Andebol. A
equipa da casa Xico Andebol entrou
melhor em campo e inaugurou o marca-
dor mas a vantagem foi de pouca dura e
poucos minutos bastaram para o sl
benfica dar a volta ao resultado. O Xico
Andebol ainda tentou responder e equili-
brar o marcador mas a equipa da luz não
estava disposta a perder, assegurando a
vitória por 34-29. 

Em santo Tirso, o sporting CP assu-
miu a liderança no marcador logo no iní-

cio do jogo. O Ginásio st. Tirso não con-
seguiu acompanhar o ritmo de jogo rápi-
do que o sporting impunha e sofreu uma
dura derrota. A meio da segunda parte, o
sporting CP levava já vinte golos de van-
tagem. O encontro terminou com a vitó-

ria dos “leões” por  41-15. 
O  liberty seguros AbC/uMinho

recebeu e  venceu o Águas santas por
27-23 e o  Madeira-sAd venceu o
belenenses por 22-19, num encontro
muito equilibrado. 

Esta jornada não trouxe surpresas à
tabela classificativa: no topo, o FC Porto
(36 pontos), sporting CP e AbC que par-
tilham (31 pontos), benfica (30),  Águas
santas, Madeira sAd e sCH (23). O
belenenses e o Passos Manuel somam
(21), O isAMAi (20), santo Tirso (16) e
Xico Andebol (13).

Na próxima jornada desta fase, o sCH
desloca-se ao Funchal para defrontar o
Madeira sAd.O jogo está agendado para
quarta-feira, às 19h00. O santo Tirso joga
no Pavilhão F. sá leite com o AbC. Para
a segunda jornada da segunda fase estão
também agendados os jogos benfi-
ca/sporting, Porto/belenenses, Passos
Manuel/Xico Andebol e Águas san-
tas/isMA.                                          sG

CAmPeONAtO FIdeLIdAde ANdeBOL 1 

SCh vence iSmai no arranque  da segunda volta
dr
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