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A2

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,43 x 2,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53737194 05-05-2014

Artística de Avanca vence e deixa a última posição
A equipa masculina de andebol da Artística de Avanca recebeu, e venceu (28-22), no
último sábado, o Passos Manuel, num jogo em que contou com a inspiração de Vasco
Santos (8 golos). Consequentemente, deixou a última posição do Grupo B da I Divisão.

Página 2



A3

  Tiragem: 33668

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 12,11 x 4,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53736366 05-05-2014
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A4

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 15,85 x 35,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53727848 04-05-2014
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A5

  Tiragem: 151804

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 5,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53727288 04-05-2014
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A6

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 16,57 x 27,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53728383 04-05-2014
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A7

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,62 x 7,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53728393 04-05-2014
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A8

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 8,04 x 6,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53739569 04-05-2014

ANDEBOL

ABC vence Horta
O ABC venceu ontem o Sp. Horta, nos Açores, por 

28-20, em jogo a contar para a setima jornada da 
segunda fase do campeonato nacional de andebol da 
I Divisão.

Com este triunfo, o ABC  subiu ao terceiro lugar, com 
45 pontos, a três do FC Porto, que ontem empatou 
com o Sporting no Dragão Caixa (28-28).

O Benfica venceu o Aguas Santas, por 31-22 e 
somou 44 pontos, estando agora no quarto lugar da 
competição.
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A9

  Tiragem: 33668

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 3,76 x 6,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53727841 04-05-2014
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A10

  Tiragem: 33668

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,49 x 28,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53727854 04-05-2014
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A11

  Tiragem: 33668

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,63 x 28,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53727859 04-05-2014
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A12

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,54 x 19,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53728777 04-05-2014

O andebol feminino sénior do
Madeira SAD está nas meias-fi-
nais do Campeonato Nacional da
I Divisão Feminina após ter ven-
cido na tarde/noite de ontem o
“rival” Sports Madeira, numa par-
tida disputada no Pavilhão do
Funchal
A equipa orientada por Duarte
Freitas havia vencido o primeiro
jogo por 28-22 e ontem, desde
cedo, demonstrou a predisposi-
ção de resolver logo ali as coisas
em termos da sua passagem à fase
seguinte da competição, de tal
forma que conseguiu uma vanta-
gem de 18-5 que ao intervalo era
praticamente conclusiva...
Era o prenúncio de algo que iria
de encontro às ambições do Ma-
deira SAD e com o resultado final
a traduzir essa mesma superiori-
dade: 32-17.
O Madeira SAD dá, assim, mais
uma ideia de que está pronto
para a luta final, relembrando-se
que muito recentemente venceu
mais uma edição da Taça de Por-
tugal e, à hora em que escrevía-
mos estas linhas, também já eram
certas as presenças do Colégio de
Gaia e do Colégio João de Barros
ao “play-off”.

Madeira SAD ganha dérbi
e garante meias-finais

JM

O Madeira SAD não deu grandes chances ao opositor Sports Madeira

EM JOGO A CONTAR PARA A SÉ-
TIMA JORNADA DA FASE FINAL
GRUPO B DO CAMPEONATO NA-
CIONAL DA I DIVISÃO, NO SETOR
MASCULINO, O MADEIRA SAD RE-
CEBEU E VENCEU, ONTEM, NO PA-
VILHÃO DO FUNCHAL, A EQUIPA
DO FAFE POR 26-25.
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A13

  Tiragem: 84969

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 8,95 x 13,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53726952 04-05-2014

Página 13



A14

Modalidades - Andebol - Andebol: FC Porto e Sporting empatam, Benfica mais perto |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/05/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6a287cf4

/

 
FC Porto e Sporting empataram este sábado no Dragão Caixa a 28 golos, em jogo da 7ª jornada da
segunda fase do Nacional de andebol. Com a igualdade, o Benfica aproximou-se mais um pouco,
depois de bater o Águas Santas (31-22). O FC Porto é líder com 48 pontos. O Sporting tem 46 e o
Benfica, 44.
 
 há 3 horas
 
 

Página 14



A15

  Tiragem: 78869

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 21,34 x 26,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53727750 04-05-2014
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A16

FC Porto Vitalis e Sporting dividem pontos no Dragão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/05/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7da0870

/

 
04 de maio de 2014 17:17h
 
 Dragões empatam em casa mas mantêm liderança.
 
 O empate mantém o FC Porto na liderança da competição, com 48 pontos, mais dois que o seu
adversário de hoje, e mais três que o ABC/UMinho que venceu na Horta.
 
 FC Porto Vitalis e Sporting CP empataram esta tarde no Dragão Caixa a 28 golos, em jogo da sétima
jornada da fase final, grupo A, do Andebol 1. Depois de um 'primeiro tempo muito equilibrado, a
formação leonina foi para o descanso em vantagem (14-15). O empate final acaba por ser um
resultado agradável para o FC Porto que, recorde-se, na primeira volta desta fase final foi a Lisboa
vencer por 28-33. No segundo tempo, foi o Sporting CP que conseguiu a maior vantagem até então,
com 14-17 aos 32 minutos, mas a formação leonina não conseguiu disparar e os empates sucessivos
desde o 17-17 até ao 28-28 final espelham o equilibrio que marcou o desenrolar da partida. No minuto
final, com vantagem de um golo e com a posse de bola, parecia que o triunfo não fugiria à equipa da
casa. Mas um erro de concentração, um mau passe, e uma excelente recuperação de Rui Silva (que se
lesionou na jogada) deram a posse de bola e o empate ao Sporting CP.
 
 Na Luz, o SL Benfica venceu o Águas Santas sem visível dificuldade por 31-22. Ao intervalo, já os
pupilos de Jorge Rito seguiam confortavelmente na frente (17-9), num jogo onde se destaca a eficácia
de Dario Andrade, com seis golos em seis remates (100%); José Costa, com três em três (100%) e
Carlos Carneiro, com 10 em 13 (77%).
 
 Já esta noite, o ABC/UMinho foi aos Açores vencer o Sporting da Horta por 28-20 (9-6 ao intervalo),
resultado que permite aos bracarenses ascender ao terceiro lugar, com 45 pontos, menos um que o
Sporting, que é segundo, e menos três que o FC Porto Vitalis, líder da classificação.
 
 No grupo B, destaque as vitórias do Delta Belenenses sobre o Maia ISMAI (33-25) e da Artística de
Avanca sobre o Passos Manuel (28-22).
 
 O Madeira SAD suou para levar de vencida o aflito Andebol Clube de Fafe, por 26-25.
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A17

Federação de Andebol de Portugal comemorou o 75º aniversário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82c4cec4

/

 
Publicado em sábado, 3 de maio de 2014
 
 A belíssima sala do Teatro Thalia, em Lisboa, foi o local da sessão solene, na tarde de 1 de Maio.
 
 O Presidente da Federação deu início à comemoração e fez o primeiro discurso da tarde, perante 150
convidados que enchiam o Teatro Thalia. Ulisses Pereira apresentou, ainda, o novo livro da FAP
lançado a propósito da ocasião, "75 Anos - Sete Décadas e Meia de História".
 Seguiu-se a apresentação do vídeo comemorativo dos 75 anos, num momento emotivo e cheio de
recordações.
 Animada por vários momentos musicais protagonizados por Rui Oliveira - ainda atleta de andebol, nos
Masters do CD S. Bernardo, a sessão solene prosseguiu com o discurso de Michael Wiederer,
secretário-geral da EHF (Fed. Europeia de Andebol, que presenteou a FAP com uma bolsa de estudo
para o programa MESGO (Executive Master in European Sport Governance), um programa
internacional de estudo para dirigentes e executivos com experiência, que trabalhem em federações
internacionais, europeias e nacionais.
 Teve a palavra, em seguida, o Presidente da Federação Internaci onal de Andebol (IHF), Hassan
Moustafa, que terminou a intervenção com a oferta de um troféu de cristal personalizado ao
Presidente da FAP.
 O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Emídio Guerreiro, fez o último discurso da tarde,
onde destacou a importância da FAP no panorama do desporto português. Como forma de
reconhecimento o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela FAP, o Governo português
condecorou a FAP com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, galardão entregue pelo secretário de
estado ao Presidente da FAP, naquele que foi um dos momentos altos da tarde.
 A cerimónia continuou com a foto de grupo, à qual se seguiu o Porto de Honra e bolo de aniversário.
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A18

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 27,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53720628 03-05-2014
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A20

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 27,35 x 33,15 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 53720698 03-05-2014
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A22

Galeria do Desporto para o mundo ver
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=33584dda

/

 
Emoção em Luanda, a cidade que viu nascer a Galeria dos Desportos, o sonho de muitos agora
concretizado e ontem inaugurado com toda a pompa que a circunstância exigia. Foi o vice-presidente
da República de Angola, Manuel Vicente, quem cortou a fita, num simbólico momento testemunhado
por diversas figuras.
O espaço foi concebido para recolha, exposição, preservação e divulgação de todo o património
desportivo, reunindo os troféus conquistados em diversas modalidades, com claro destaque para o
andebol e basquetebol.
 Leia mais na edição digital ou na edição impressa de A BOLA.
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A23

  Tiragem: 151804

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,30 x 6,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53719717 03-05-2014

Página 23



A24

  Tiragem: 11452

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 11,21 x 10,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53729120 03-05-2014
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A25

Sporting "arranca" empate no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fa3b5275

/

 
Andebol
 
 por João Ruela, com Lusa
 
 FC Porto deixou escapar o triunfo, a 20 segundos do fim, na receção ao Sporting, mas continua na
liderança e está mais perto do título de campeão nacional.
 
 FC Porto e Sporting empataram neste sábado 28-28, em partida da sétima jornada da segunda fase
do campeonato nacional de andebol, resultado que deixou os "dragões" mais perto do título.
 
 Com este resultado, as duas equipas mantêm o primeiro e segundo lugar do campeonato,
respetivamente, com o FC Porto a liderar a prova com dois pontos de vantagem sobre os "leões".
 
 No pavilhão no Dragão Caixa, lotado, as duas equipas mantiveram o marcador sempre nivelado,
proporcionando um jogo de parada e resposta.
 
 Os "dragões", com movimentações ligeiramente mais assertivas nos instantes iniciais, iam gerindo
uma vantagem de um golo, que, invariavelmente, o Sporting anulava.
 
 Ricardo Moreira surgia como a principal figura dos nortenhos, apontando, na etapa inicial, cinco golos.
No lado do Sporting, o cubano Frankis Marzo também mostrava pontaria afinada e, com quatro golos,
acabou por ser o responsável por os "leões" chegarem ao intervalo com uma vantagem tangencial
(14-15).
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A26

FC Porto e Sporting empatam e mantêm título nacional de andebol em aberto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72bd4bd9

/

 
HOJE Ã s 22:30
 
 FC Porto e Sporting empataram hoje a 28-28, em partida da sétima jornada da segunda fase do
campeonato nacional de andebol, que deixou os "dragões?? mais perto do título.
 
 Com este resultado, as duas equipas mantêm o primeiro e segundo lugar do campeonato,
respetivamente, com o FC Porto a liderar a prova com dois pontos de vantagem sobre os "leões".
 
 No pavilhão no Dragão Caixa lotado, as duas equipas mantiveram o marcador sempre nivelado,
proporcionando um jogo de parada e resposta.
 
 Os "dragões", com movimentações ligeiramente mais assertivas nos instantes iniciais, iam gerindo
uma vantagem de um golo, que, invariavelmente, o Sporting anulava.
 
 Ricardo Moreira surgia como a principal figura dos nortenhos, apontando, na etapa inicial, cinco golos.
No lado do Sporting, o cubano Frankis Marzo também mostrava pontaria afinada e, com quatro golos,
acabou por ser o responsável por os "leões" chegarem ao intervalo com uma vantagem tangencial
(14-15).
 
 No regresso do descanso, o FC Porto surgiu algo desconcentrado, e Sporting aproveitou para cavar
uma vantagem de dois golos. Mais uma vez, Frankis Marzo assumiu-se como a figura da equipa
"leonina" pela sua eficácia.
 
 Os dragões conseguiram responder à contrariedade, voltaram a equilibrar a contenda, embalados
com uma boa exibição de Tiago Rocha, mas nos últimos 30 segundos, quando tinham um golo de
vantagem, claudicaram.
 
 Ricardo Moreira, bem mais apagado na segunda parte, teve uma displicente perda de bola, que
permitiu ao Sporting restabelecer o empate, e fechar-se nos últimos segundos para segurar a
igualdade final de 28-28, adiando as decisões do título para as três derradeiras jornadas do
campeonato.
 
 Diário Digital/Lusa
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A27

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 16,58 x 14,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53738533 03-05-2014

ABC mede forças 
com Sp. Horta nos Açores

ABC procura hoje redimir-se do desaire frente ao Águas Santas

DM

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC mede hoje forças 
com o Sporting da Hor-
ta, nos Açores, em jogo 

a contar para a 7.ª jorna-
da da fase de apuramen-
to de campeão do nacio-
nal de andebol da I Divi-
são. A partida está agen-

dada para as 21h00, e a 
equipa de Carlos Resen-
de vai procurar ultrapas-
sar as habituais dificulda-
des quando visita a cidade 

ANDEBOL: I DIVISÃO

ABC ocupa 
o terceiro lugar, com 42 pon-tos, menos 

quatro do que 
o líder 

FC Porto

da Horta, onde perdeu na 
primeira fase.

Para hoje estão agenda-
dos os seguintes encontros 
da 7.ª jornada: 

Benfica-Águas Santas 
(18h00), FC Porto-Spor-

ting (18h30) e Sp. Hor-
ta-ABC (21h00).

Grupo B: 
AC Fafe 
na Madeira

No grupo B, 
que decide a ma-

nutenção e as desci-
das, o AC Fafe joga hoje 

na Madeira, às 15h00.
Os jogos para hoje: 
Madeira SAD-AC Fafe 

(15h00), Belenenses-Maia/
ISMAI (18h00) e Avanca-
-Passos Manuel (18h00).
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FC Porto e Sporting empatam no Dragão - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b60649b

/

 
Leões impuseram igualdade a 28 golos aos dragões, mantendo-se as duas equipas separadas por dois
pontos no Nacional de andebol
 
 FC Porto e Sporting empataram este sábado no Dragão Caixa, a 28 golos, em jogo da 7ª jornada da
fase final do Nacional de andebol. Desta forma, os dragões seguem no comando, com mais dois
pontos do que os leões, numa altura em que faltam três jornadas para o fim da prova.
 
 Na Luz, o Benfica recebeu o Águas Santas e venceu, por 31-22.
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Benfica triunfa na receção ao Águas Santas (31-22)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4cd23507

/

 
ÁGUIA PASSA A SOMAR 44 PONTOS NA TABELA
 
 , 3 maio de 201419:43
 
 O Benfica subiu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato nacional de andebol, em igualdade
com o Sporting, depois de este sábado ter vencido por 31-22 na receção ao Águas Santas, em partida
da 7.ª jornada do Grupo A da fase final.
 
 Carlos Carneiro, com dez golos, foi o homem em destaque na partida desta tarde, onde o Benfica
chegou ao intervalo a vencer por 17-9. Do lado contrário, Nuno Roque fez sete golos.
 
 A três jornadas do final, o Benfica continua com possibilidades de ser campeão, mas sempre a
precisar de alguma "ajuda" alheia.
 
 Consulte ose a.
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Empate a 28 entre FC Porto e Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=92211e3d

/

 
DRAGÕES DEIXARAM ESCAPAR TRIUNFO NO ÚLTIMO MINUTO
 
 , 3 maio de 201420:09
 
 FC Porto e Sporting empataram este sábado a 28 golos, no Dragão Caixa, em partida da jornada 7 do
Grupo A da fase final do campeonato nacional de andebol, mantendo-se a equipa portuense na
liderança da prova, com 48 pontos, mais 2 do que o rival desta tarde e 4 do que o Benfica.
 
 Os dragões, que ao intervalo perdiam por um golo (14-15), cheggaram ao derradeiro minuto a vencer
(28-27), mas acabaram surpreendidos a 24 segundos do final, quando Bruno Moreira empatou a
partida, num lance em que Rui Silva ficou lesionado, no que aparentou ser uma mazela grave.
 
 Individualmente falando, Gilberto Duarte foi o melhor marcador dos dragões, com 8 golos, enquanto
Frankis Marzo destacou-se nos leões, com 9 tiros certeiros.
 
 Consulte ose a.
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Na rota do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: Record Online

Autores: José Manuel Paulino

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e782a99a

/

 
fc porto e sporting jogam cartada importante
 
 , 3 maio de 201404:49
 
 Sem ser decisivo, porque faltarão mais três jornadas, o clássico de hoje (18h30) no Dragão, entre FC
Porto e Sporting, assume caráter bastante importante para ambas as equipas no que respeita às
contas do título. Separados por dois pontos, dragões (líderes) e leões (segundos classificados) sabem
que, quem vencer, ficará muito bem posicionado rumo a conquista do campeonato.
 
 E é com o sentimento de não poder falhar nesta fase crítica da temporada que os protagonistas de
ambos os lados encaram o embate desta tarde. "Temos de ganhar ao Sporting para conquistar o tão
ambicionado hexa. Se vencermos, ficamos a um pequeno passo do título, que é o grande objetivo e
motivação da época. Todos sabemos que podemos ficar imortalizados na história do andebol
português", destacou o guarda-redes do FC Porto, Hugo Laurentino, na superflash da antevisão do
encontro.
 
 O internacional português, de 29 anos, sabe que, em caso do triunfo, os dragões cavarão um fosso de
quatro pontos em relação ao rival leonino. E, como tal, promete que os azuis e brancos vão "dar tudo
por tudo para vencer". Mas do outro lado do campo estará um Sporting que, como reconhece, "pode
surpreender". "É uma equipa muito forte, que vale pelo coletivo e que joga bem em contra-ataque",
refere Laurentino.
 
 Braço de ferro
 
 Mas se o FC Porto encara o clássico com otimismo, no Sporting a confiança no triunfo não é menor,
conforme se depreende das palavras do lateral-esquerdo Nuno Gonçalves. "Vamos para ganhar,
porque somos melhores e temos equipa para isso, apesar das dificuldades que o adversário costuma
causar quando joga em casa", diz o jovem jogador, de 20 anos, no site do clube de Alvalade.
 
 Nuno Gonçalves tem perfeita noção de que o duelo no Dragão terá "tanto de difícil como de decisivo".
E, nesse sentido, a receita para o sucesso só pode ser uma : "Dar o melhor para alcançar o triunfo."
"As vitórias na Supertaça e na Taça de Portugal não dão vantagem neste encontro, mas o Sporting já
mostrou que provou que consegue superar qualquer equipa em Portugal", acrescenta.
 
 Tendência
 
 Os números dos clássicos entre FC Porto e Sporting no Dragão pendem claramente para o lado dos
portistas, que, nas últimas cinco temporadas, venceram todos os nove duelos com os leões referentes
ao campeonato. Já esta época, no jogo da primeira fase, o FC Porto ganhou por folgados 31-22.
 
josé manuel paulino pedro ferreira
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FC Porto e Sporting empatam e mantêm título nacional de andebol em aberto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/05/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=268a0399

/

 
03 Mai, 2014, 22:23
 
 FC Porto e Sporting empataram este sábado a 28-28, em partida da sétima jornada da segunda fase
do campeonato nacional de andebol, que deixou os "dragões" mais perto do título
 
 Com este resultado, as duas equipas mantêm o primeiro e segundo lugar do campeonato,
respetivamente, com o FC Porto a liderar a prova com dois pontos de vantagem sobre os "leões".
 
 No pavilhão no Dragão Caixa lotado, as duas equipas mantiveram o marcador sempre nivelado,
proporcionando um jogo de parada e resposta.
 
 Os "dragões", com movimentações ligeiramente mais assertivas nos instantes iniciais, iam gerindo
uma vantagem de um golo, que, invariavelmente, o Sporting anulava.
 
Carlos Barros
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RTP Açores  	Meio: RTP Açores - Telejornal Açores

 	Duração: 00:02:23

 	Hora de emissão: 20:32:00
 

ID: 53740344

 
02/05/2014

1 1 1

Ribeirense perdeu com o Colégio do Rosário por 3-0

http://www.pt.cision.com/s/?l=318261ac

/

 
O Ribeirense perdeu ontem com o Colégio do Rosário por 3-0.
 
 
/

 
Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2014-05-02 00:14
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FC Porto e Sporting na luta pela liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9721682f

/

 
02 de maio de 2014 17:10h
 
 O Dragão Caixa recebe este sábado mais um clássico do andebol português. Na Luz defrontam-se SL
Benfica e Águas Santas Milaneza.
 
 A receção do FC Porto Vitalis ao Sporting Clube de Portugal concentra as atenções da sétima jornada
da fase final do Andebol 1, que vê realizados integralmente este sábado os seis jogos (grupos A e B)
que constituem o calendário da ronda.
 
 De facto, se um clássico entre estas duas equipas é sempre momento alto de qualquer modalidade,
no caso do jogo em apreço, disputado quando faltam quatro jornadas para terminar o campeonato e
as equipas estão separadas por dois pontos, aí a questão é ainda mais relevante. Recorde-se que na
primeira volta desta fase final o FC Porto foi a Lisboa vencer por 28-33 mas sabe-se quão
imprevisíveis são os desfechos de jogos com estas caraterísticas. O facto de jogar em casa pode
constituir uma pequena vantagem para a formação do FC Porto que quererá ampliar a vantagem para
o seu mais direto perseguidos.
 
 Na Luz encontram-se duas equipas que bem recentemente quebraram a invencibilidade do
ABC/UMinho. SL Benfica e Águas Santas Milaneza prometem um bom espetáculo e, também aqui, o
fator casa pode ter uma pequena influência. Mas os homens de Paulo Faria ainda esta semana
mostraram que sabem bem adaptar-se a qualquer tipo de ambientes, ao vencerem em Braga.
 
 Finalmente, na Horta, por troca da ordem dos jogos, o ABC/UMinho defronta o Sporting da Horta.
Nesta fase final, os açorianos ainda não venceram qualquer jogo mas não deve ser esse apontamento
que sossegará Carlos Resende, já que são conhecidas as dificuldades que o seu atual clube enfrenta
sempre que tem de jogar nos Açores.
 
 No grupo B, destaque para a partida que se joga em Avanca, com a Artística em absoluta necessidade
de vencer para manter em aberto o sonho da manutenção. À entrada desta sétima jornada a formação
de Carlos Martingo tem menos sete pontos que o seu adversário, podendo em caso de derrota - que
seguramente quer evitar - ver essa diferença ampliada para nove, faltando depois quatro jogos para o
final do campeonato.
 
 No Funchal, o Madeira SAD, líder do grupo B, defronta outra equipa que está na zona de
despromoção, o AC Fafe, e é favorito ao triunfo.
 
 Igualmente favorito é o Delta Belenenses na receção ao Maia ISMAI, embora neste caso possa ser de
esperar algum equilíbrio.
 
 Jogos e árbitros da sétima jornada da fase final do Andebol 1, a realizar este sábado:
 
 - GRUPO A:
 
 18.00 h. - Pav. Luz - SL Benfica-Águas Santas Milaneza - Bruno Rodrigues/Carlos Capela (Aveiro) -
Benfica TV e Andebol|TV
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 18.30 h. - Dragão Caixa - FC Porto Vitalis-Sporting CP - Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Madeira) -
Porto Canal
 
 21.00 h. - Pav. Horta - ABC/UMinho-Sp. Horta - Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro)
 
 - GRUPO B:
 
 15.00 h. - Pav. Funchal - Madeira SAD-AC Fafe- Vânia Sá/Marta Sá (Aveiro)
 
 18.00 h. - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses-Maia ISMAI - César Carvalho/Daniel Freitas (Braga)
 
 18.00 h. - Pav. Adelino Costa - AA Avanca- Passos Manuel - Alberto Alves/Jorge Fernandes (Braga) -
Andebol|TV
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Viseu recebe Fase Final do Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/05/2014

Meio: ViseuMais.com Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=68a299d0

/

 
2 Maio, 2014 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento há três anos o Projecto Andebol 4All,
que tem vindo a dar passos muito largos no que respeito ao incremento do desporto para todos em
geral e do Andebol em particular.
 
 Estão a ser desenvolvidas actividades no âmbito do Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade
(Andebol no meio prisional), no âmbito do Andebol para a Deficiência Intelectual, no âmbito do
Andebol para Surdos (através do Desporto Escolar) e no âmbito do Andebol para a Deficiência Motora
(Andebol em Cadeira de Rodas - ACR).
 
 Neste último Projecto, esta época programaram-se um conjunto de actividades (competições),
Campeonato Nacional de ACR7 e ACR4, Taças de Portugal de ACR7 e ACR4 e ainda a participação de
todos os Clubes/Instituições filiados em dois Torneios de grande dimensão, o GarciCup e o Maia Cup.
 
 O Campeonato Nacional de ACR4 e ACR7 está a chegar ao fim e no dia 10 de Maio, no Pavilhão da
Escola Secundária Alves Martins em Viseu realizam-se as Finais.
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ANDEBOL 1
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

O ABC/UMinho complicou as
contas do título nacional, ao per-
der, ontem, com a formação do
Águas Santas por 26-27. Acade-
mistas, com uma primeira parte
quase irreconhecível, acusou a
pressão do desafio. Dez minutos
sem marcar qualquer golo foi o
golpe fatal para as aspirações
dos academistas. 

Depois do tento apontado, de
livre de sete metros, por João
Pinto (20,46 mts), a turma de
Carlos Resende não voltou a
marcar até ao intervalo e acabou
por entregar as contas do jogo à
turma de Paulo Faria e, depois,
já não foi a tempo de remediar a

falta de eficácia da suas unida-
des mais rematadoras, em espe-
cial, Nuno Rebelo.

Os primeiros 10 minutos de jo-
go, onde o marcador assinalava
4-4, denotava o equilíbrio entre
ambas as formações. Destaque
para o ‘bis’ de Pedro Seabra e
Nuno Roque, as unidades mais
esclarecidas na fase inicial da
partida.

ABC/UMinho passou para a
frente do marcador à passagem
dos 12 minutos, por intermédio
de Diogo Branquinho e parecia
que iria arrancar para mais uma
vitória, algo que habituou os
seus adeptos nesta temporada.
Depois, de novo no contra gol-
pe, o jovem ponta esquerda fa-

lhou o 7-4 e Roque acabou por
reduzir para 6-5. O equilíbrio no
marcador começou a ser quebra-
do depois do minuto 20. Erros
sucessivos dos academistas,
principalmente no ataque, deram
ao Águas Santas a possibilidade
de ganhar vantagem confortável
ao intervalo (9-14).

O ABC/UMinho entrou bem na
segunda parte, mas rapidamente
voltou a errar. Melhor na defesa,
voltou a estar perdulário no seu
sector atacante. Destaque para a
grande exibição do guardião
maiato, Telmo Ferreira. Uma de-
zena de defesas na primeira par-
te e mais 12 paradas na segunda,
foram decisivas para o Águas
Santas segurar a vantagem. É

que o ABC/UMinho reagiu e
com grande força. Diminuiu a
desvantagem, primeiro, para
quatro golos, depois para dois, a
10 minutos do fim e empatou a
partida com pouco mais de um
minuto para jogar. Depois,
Eduardo Salgado marcou e Fá-
bio Vidrago atirou ao poste num
lance de pura falta de sorte.

Academistas mostraram cora-
ção, principalmente nos últimos
15 minutos de jogo, quando os
maiatos acusavam muita fadiga.
Águas Santas foi a primeira
equipa a vencer no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite. Falhas sucessivas
no ataque comprometeram as as-
pirações do ABC na luta pelo tí-
tulo. Faltam quatro jogos.

Falta de eficácia no ataque
deixou título mais longe
ABC/UMINHO SOFREU A PRIMEIRA DERROTA no Pavilhão Flávio Sá Leite na fase final da Andebol 1.
Águas Santas foi demasiado forte para a falta de eficácia dos academistas. Título está mais longe.

FLÁVIO FREITAS

Central Pedro Seabra, com 10 golos, foi a unidade academista com maior acerto atacante

Portas abertas
Apelo academista 
deu boa assistência
Os apelos da família academista,
tanto da direcção, como dos jo-
gadores e equipa técnica, foram
bem recebidos pelos adeptos. 
O Pavilhão Flávio Sá Leite rece-
beu uma boa assistência que,
durante o desafio, não se cansou,
como habitual, de apoiar a equi-
pa rumo à vitória. Destaque para
a presença de muitos jovens
atletas da formação academista.
No final, choveram aplausos.

§bancadas

ABC/UMINHO 26
Humberto Gomes (GR), Fábio Vidrago,
Pedro Seabra (10), Ricardo Pesqueira (3),
Carlos Martins, Nuno Grilo (6), Nuno
Rebelo (1). Jogaram ainda: Diogo
Branquinho (1), João Ferreira, Carlos
Siqueira, Hugo Rocha, João Pinto (4),
David Tavares (1), Bruno Dias (GR) e
Emanuel Ribeiro (GR).
Treinador: Carlos Resende.

ÁGUAS SANTAS 27
Telmo Ferreira (GR), Jorge Sousa (2),
Pedro Cruz (8), Eduardo Salgado (2), Juan
Couto (3), Mário Oliveira (2) e Nuno Roque
(6). Jogaram ainda: Bosko Bjelanovic (1),
João Afonso (3) e Miguel Vieira.
Treinador: Paulo Faria.
Árbitros: .Eurico Nicolau e Ivan Caçador.
Intervalo: 9-14.
Pavilhão Flávio Sá Leite - Braga.

Carlos Resende
(Treinador do ABC/UM)
“Faltou concentração
e inteligência”
“Quando entramos para jogar o
nosso objectivo é sempre vencer.
Da mesma maneira que pode-
mos ganhar contra qualquer
equipa, também podemos per-
der, essencialmente quando não
jogamos bem. Apesar disso, o
aspecto principal foi a falta de
concretização. Falhamos mais
de uma dezena de remates em
frente ao guarda-redes e quando
assim é há o risco da derrota.
Faltou concentração e inteligên-
cia emocional.”

Paulo Faria
(Trein. do Á. Santas)
“Jogar aqui tem
um sabor especial”
“É uma vitória indiscutível. Para
mim este triunfo é especial, por-
que hoje [ontem] faz exacta-
mente vinte anos que o ABC jo-
gou a final da Liga dos Cam-
peões. Para mim, tem um sabor
especial jogar aqui, porque é
uma equipa que me diz muito”.

§cabinas
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FRANCISCO DE ASSIS

ABC perde o jogo e o sonho 

O pequeno Pedro Marques voltou a estar em grande, mas foi insufi ciente

FRANCISCO DE ASSIS

O ABC/UMinho perdeu, 
ontem, pela primeira vez 
no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, diante do Águas Santas. 
Mas foi mais do que uma 
simples derrota. Perdeu o 
jogo e todas as esperanças 
de ainda sonhar com o tí-
tulo, embora este objetivo 
nunca tenha sido assumi-
do nas hostes academistas.  
O jogo começou numa toa-
da de equilíbrio, com as 
duas equipas a respeita-
rem-se, mas sobretudo a 
estudarem-se mutuamen-
te. O ABC/UMinho adian-

ÁGUAS SANTAS IMPÔS PRIMEIRA DERROTA CASEIRA

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

ABC/UMinho 26
Humberto Gomes, Fábio Vidrago 
(8), Hugo Rocha, Pedro Marques 
(1), Carlos Siqueira (1), Diogo 
Branquinho (1), Ricardo Pesqueira 
(5), Carlos Martins, Nuno Grilo 
(4), Nuno Rebelo (1), João Pinto 
(3), Emanuel Ribeiro, Tomas 
Albuquerque (1), David Tavares (1) 
e Bruno Dias

Treinador: Carlos Resende

Águas Santas 27
Telmo Ferreira, Jorge Sousa (1), Tiago 
Rodrigues, Pedro Cruz (7), António 
Gomes, Rui Duarte, Eduardo Salgado 
(3), Bosko Bjelanovic (1), Juan Couto 
(4), Mário Oliveira (3), João Ferreira 
(2), Nuno Roque (6), Pedro Vieira e 
Miguel Vieira

Treinador: Paulo Faria
tou-se no marcador. Mas 
a reacção do Águas San-
tas foi enérgica, marcan-
do dois golos de uma as-
sentada. Seguiu-se mais 
um período de equilíbrio, 
de parada e resposta no 
marcador. No entanto, a 
partir do terceiro golo do 
Águas Santas, parece que 
houve um bloqueio geral 
no ABC, tanto no ataque 
como na defesa. Por seu 
turno, o Águas Santas es-
tava mais afoito a defen-
der e certeiro na finaliza-
ção. Quando Carlos Resen-
de viu o marcador a dispa-
rar, chamou os seus joga-
dores, num “time out” e fa-
lou “grosso”. Mas nem as-

sim. Basta dizer que o ABC 
esteve nada mais nada me-
nos que dez minutos sem 
marcar qualquer golo. Por 
isso, ao intervalo, o resul-
tado de 9-14, não   sur-
preendia. 

Melhoria, mas pouco
No início da segunda 

parte, o ABC deu sinais 
de alguma melhoria. Pe-
dro Marques marcou e, 
na sequência do ataque do 
Águas Santas, Humberto 
Gomes, defendeu o rema-
te. Só que a equipa de Pau-
lo Faria manteve a bitola 
bem alta. Parece que pe-
diu emprestado as armas 
do ABC. Ou seja, garra e 

velocidade. Aos 40 minu-
tos, o ABC mantinha seis 
golos de desvantagem.

Os bracarenses tenta-
vam reagir, mas os maiatos 
não desarmavam. A par-
tir dos 40 minutos, notou-
-se uma ligeira quebra do 
Águas Santas, aproveitada 
pelo ABC. Já com Bruno 
Dias em campo, Nuno Grilo 
liderou a revolta na frente 
e colocou o marcador em 
19-21. Pedro Marques em-
patou o jogo a 26 golos a 
dois minutos do fim. Mas o 
jogo acabou com a vitória 
do Águas Santas, por 27-
26. O ABC caiu para ter-
ceiro lugar e foi o fim do 
sonho não assumido.

Carlos Resende, técnico do ABC/UMinho, estava desi-
ludido com o resultado. «Quando entramos em campo 
é para vencer. Quando não se joga bem, pode-se perder 
com qualquer equipa, assim como quando se joga bem 
podemos ganhar a qualquer uma. Nem foi só não jogar 
bem, foi mais o problema de concretização. Falhámos 
imensos remates. Marcámos 26, mas lembro-me de 
mais de uma dezena de remates falhados. Temos que 
ter os pés no chão e cabeça no lugar para perceber 
que quando queremos alguma coisa a mais temos 
que dar tudo em campo. E hoje [ontem] faltou alguma 
concentração e inteligência emocional. Mas com este 

«Faltou-nos concentração» 
CARLOS RESENDE

resultado, saiu toda a pressão de cima dos ombros, por-
que já não nos vão perguntar se vamos lutar pelo título. 
Estamos na luta por aquilo que são os nossos objetivos 
que são as competições europeias», disse, 

Do lado do Águas Santas, Paulo Faria estava satisfei-
to. «Foi um excelente jogo, com muitas ausências da 
nossa equipa, com jogadores extremamente cansados. 
Mas mostrámos que estamos vivos e vamos fazer uma 
boa ponta final, dentro das possibilidades. Os atletas 
estão de parabéns, foi um excelente resultado», disse, 
lembrando que ontem fez 20 anos que o ABC jogou a 
final da “Champions”.
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AAVR - Abertura de Período Eleitoral 

Foi a Direção da As-
sociação de Ande-
bol de Vila Real 

incumbida pelo senhor Pre-
sidente da Assembleia Geral 
de informar todos os interes-
sados que o período eleitoral 

decorrerá segundo os pra-
zos abaixo mencionados, em 
conformidade com os esta-
tutos e regulamento eleitoral 
desta Associação. 

Assim, as datas são as se-
guintes: 

- Até dia 28 de maio de 
2014 - apresentação de listas 
candidatas aos órgãos sociais 
da Associação de Andebol 
de Vila Real, em carta dirigi-
da ao Presidente da Assem-
bleia Geral; 

- Dia 27 de junho de 2014 
– eleições para os órgãos so-
ciais da Associação de An-
debol de Vila Real, para o 
quadriénio 2014-2018. 

A Direção da AAVR
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andebol

Projecto de divulgação da 
modalidade passa por Torres Novas

O palácio dos desportos, em 
Torres Novas, acolheu no dia 16 
de Abril uma acção de formação de 
andebol destinada a professores de 
educação física dos  1.º e 2.º ciclos 
do concelho de Torres Novas, em 
resultado de uma parceira entre 
CDTN, organismo autónomo de 
andebol, município e Federação 
Portuguesa de Andebol. Este evento 

foi coordenado por Bento Carvalho, 
responsável da federação, e inseriu-se 
no projecto ‘Andebol4kids’, da FPA. 
A iniciativa visou divulgar a prática 
do andebol nas crianças em idade 
escolar e, desta forma, incrementar 
o número de praticantes em Torres 
Novas através do clube de andebol 
da cidade.  As próximas actividades 
inseridas neste projecto vão decorrer 

nos dias 23 de Maio e 6 de Junho, 
na Praça 5 de Outubro e Palácio dos 
Desportos. A primeira é destinada 
a crianças do concelho de Torres 
Novas e a segunda insere-se nas 
comemorações do dia da criança, 
e é destinada a todas as escolas do 
distrito de Santarém que aderiram ao 
projecto ANDEB4LKIDS da Federação 
de Andebol de Portugal.
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ANDEBOL: JUV. MAR VENCE TORNEIO 

“CIDADE DE FELGUEIRAS”
A equipa de Mar venceu no passado dia 19 de 

abril em Idães, o “I Torneio Cidade de Felguei-
ras - Páscoa 2014” na categoria sub-19 (junio-
res/juvenis), que decorreu no Pavilhão Gim-
nodesportivo de Idães. A vitória no torneio foi 
conseguida com duas goleadas frente ao clube 
anfitrião CA Barrosas e na final frente ao GD 
Chaves.

CA Barrosas-CS Juv. Mar (13-39)
GD Chaves-Manabola (34-25)
3º/4º CA Barrosas-Manabola (21-22)
Final: CS Juv. Mar-GD Chaves (49-22)
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 Ò andebol

S ão João da Madeira foi pal-
co, do dia 16 ao dia 19 deste 
mês, do Andebolmania 2014, 
um torneio internacional que 
contou, este ano, com cerca 

de mil atletas pertencentes a 37 equipas 
estrangeiras e 31 portuguesas, entre as 
quais as equipas de iniciados e juvenis 
femininos da SIR 1º de Maio. Ambas as 
equipas conseguiram chegar à final.

A formação da Marinha Grande arran-
cou bem no torneio, com uma vitória fácil 
frente ao Urnietako. Ainda assim, o jogo 
originou a lesão de uma atleta, a ponta 
esquerda da equipa, que acabou por não 
poder alinhar nos restantes encontros do 
torneio. No segundo dia, as jovens atletas 
sofreram uma derrota pela margem mínima 
com o Alpendurada, o que obrigava a SIR 
1º de Maio a vencer os dois jogos do ter-
ceiro dia (com Ourense e Didaxis) da com-
petição para poderem ganhar um lugar na 
final, desejos que acabaram por se tornar 
realidade para a equipa marinhense.

A equipa de iniciados femininos, apesar 
da ausência de algumas atletas que não se 
puderam deslocar ao norte do país, desde 
início que demonstraram a sua força e qua-
lidade, com um sete de atletas acima da 
média, um grupo unido e apresentando vá-
rias soluções tácticas. Assim, fizeram uma 
primeira fase exemplar ao vencerem os 
três jogos realizados e conseguindo che-
gar à meia-final, jogo que se revelou fácil 
para a formação marinhense, que venceu 
as espanholas do Carballal.

Foi no quarto dia que tiveram lugar as 
duas finais onde ambas as equipas mari-
nhenses se apresentariam frente ao Sanjo-
anense, equipa da casa, que, tal como a 
SIR 1º de Maio conseguiu chegar às duas 

finais, a de iniciados e juvenis femininos.
A equipa de juvenis femininos entrou 

mal no jogo ao permitir o controlo do 
Sanjoanense sobre a partida, originan-
do um resultado desfavorável à formação 
da Marinha Grande por uma diferença 
de cinco golos a 14 minutos do fim da 
partida. Perante esta situação, a equipa 
técnica introduziu algumas alterações que 
resultaram numa parte final de bom nível 
por parte da SIR 1º de Maio. A equipa 
segurou na baliza, esteve muito forte na 
defesa e, alternando a finalização da 
zona exterior dos 6 metros e de ponta, 
conseguiu passar para a frente do mar-
cador, ainda com 35 segundos por jogar, 
acabando por segurar este resultado até 
ao apito final.

A equipa de iniciados femininos entrou 
melhor no jogo, comandando a primeira 
metade do tempo inicial. As atletas aca-
baram por ser prejudicadas pelo critério 

de arbitragem extremamente restritivo 
da dupla espanhola que as penalizou 
com 14 exclusões, não permitindo assim 
à equipa marinhense demonstrar a sua 
qualidade. As atletas acabaram por ficar 
com o segundo lugar no torneio depois 
de perderem por nove golos, frente a uma 
equipa que se adaptou de melhor forma 
às contingências do jogo. 

 Ò vem pAssAr o feriAdo 

Com A sir 1º de mAio

Esta sexta-feira, pelas 15h, no Parque 
da Cerca, a SIR 1° Maio vai realizar um 
Festand, integrado nas comemorações 
dos 40 anos do 25 de abril. 

Além da participação de diversas equi-
pas do distrito, este estará aberto aos alu-
nos do primeiro ciclo do concelho da Ma-
rinha Grande, prevendo-se uma grande 
festa com uma participação massiva dos 
jovens marinhenses.  ß

Juvnis femininos da sir 1º maio 
vencem torneio internacional  

Equipa da SIR 1º Maio esteve em evidência 
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g Terminou na quinta-feira, 17 de
abril, mais um Torneio Internacional
Nazaré Cup com a participação de três
escalões da formação do Sporting Club
da Horta (infantis, iniciados e juvenis),
que envolveu cerca de1300 atletas. 

Os infantis conquistaram o  9.º lugar
entre 16 clubes, o 7.º em iniciados entre
18 clubes e o 2.º em juvenis entre 13
clubes. Esta última classificação foi
obtida depois do jogo grande deste tor-
neio, SC Horta – SL Benfica. 

Neste torneio o Benfica é o campeão
da 1 ª Divisão enquanto que  o SCH é
foi o campeão da 2ª Divisão.

O atleta do SCHorta Jorge Silva foi
considerado o MVP do troneio - esca-
lão de juvenis.

Quer os iniciados quer os juvenis
venceram os seus grupos na primeira
fase da prova, relegando inclusive o
Benfica para o 2.º lugar do nosso grupo
(empate a 18-18), que depois foi o ven-
cedor na final de juvenis.

Com esta participação o clube pre-
tendeu colmatar a falta de competição
ao longo da época, permitindo uma
melhor preparação à sua formação para
a competição regional e fases nacionais
que se aproximam.                      MJS

Sporting da Horta no
Nazaré Cup 2014

ANDEBOL

DR
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ANDEBOL – CAMPEONATO NACIONAL

g Os Leões jogaram nos Açores jogo
da quinta jornada por antecipação e
ganharam por 31-26.

Os leões estiveram praticamente
sempre na frente, continuando no
comando do campeonato, embora com
dois jogos a mais em relação a toda a
concorrência. 

As duas equipas foram para o descan-
so empatadas a 16 golos, depois de uma
primeira parte equilibrada. 

O Sporting CP lidera a classificação,
com 44 pontos em seis jogos, seguido
de ABC/UMinho e FC Porto Vitalis,
com menos quatro pontos e menos dois
jogos.                                           MJS

Sporting vence na Horta
DR
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O Torneio de Andebol Cidade
de Castelo Branco para Minis e
Bambis decorreu, no passado
fim-de-semana nos pavilhões
Municipal e da Escola João
Roiz com a presença de bas-
tante público, que aplaudiu os
pequenos atletas, uma aposta
da Associação Desportiva Albi-
castrense (ADA) que foi consi-
derada um sucesso. “É com ini-
ciativas destas e torneios que a
nossa cidade precisa, juntan-
do as crianças de vários clubes

ANDEBOL|TORNEIO CIDADE CASTELO BRANCO

ADA de parabéns pelo
sucesso do evento

a nível nacional, promovendo
o convívio e a amizade”, afir-

mou António Mata, presidente
da ADA.

Página 51



A52

  Tiragem: 10400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 27,38 x 16,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53663959 23-04-2014

Página 52



A53

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,96 x 10,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53677685 23-04-2014

 ANDEBOL

Aguedenses decisivas 
no apuramento das sub20 
para o mundial

A seleção nacional de sub20 fe-
mininas apurou-se para o campeo-
nato mundial da categoria ao con-
cluir o grupo 4 de qualifi cação no 
segundo lugar. Mónica Soares, San-
dra Santi ago e Soraia Fernandes 
contribuíram para o apuramento, 
que decorreu em Zug (Suiça).

Portugal havia garantido o 
apuramento logo à segunda de 

três jornadas, depois de vencer 
a Lituânia (44-23) e a Suiça (28-
18), juntamente com a França, 
que superara a Suiça (23-16) e a 
Lituânia (36-21). À Lituânia, Mó-
nica Soares fez 8 golos, Sandra 
Santiago 3 e Soraia Fernandes 2. 
Frente à Suiça, Mónica Soares fez 
3 golos, Sandra Santiago 1 e So-
raia Fernandes não marcou.

No últi mo jogo, para apurar o 
vencedor do grupo, Portugal per-
deu com a França por 20-27. Mó-
nica Soares fez 3 golos e Sandra 
Santi ago 2, enquanto Soraia Fer-
nandes não marcou.

O sorteio dos grupos do mun-
dial, a disputar na Croácia entre 29 
de junho e 13 de julho deste ano, 
vai realizar-se no dia 27 de abril. 

“Para esta geração, é a quarta 
grande prova em que vão estar 
presentes - depois de dois euro-
peus, agora o segundo mundial”, 
rejubilou o selecionador João 
Florêncio. “É uma equipa que 
está a crescer, uma equipa fan-
tástica que vai continuar a traba-
lhar para fazer um bom trabalho 
no Mundial”. 

Mónica Soares Sandra Santiago Soraia Fernandes
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