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A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 21,46 x 32,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39621680 13-01-2012
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A2

  Tiragem: 156337

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 3,84 x 4,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39621021 13-01-2012
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A3

  Tiragem: 13257

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 11,06 x 23,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39627475 13-01-2012
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A4

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 8,66 x 6,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39627452 13-01-2012
Amanhã, ao meio dia
ABC faz jogo treino com Kuwait

O ABC de Braga, afastado da competição por força 
da paragem no campeonato da primeira divisão tem, 
amanhã, um teste frente à seleção do Kuwait, em par-
tida a disputar a partir das 12h00 no Flávio Sá Leite... 
de portas abertas. No que diz respeito ao ABC, e para 
além da boa recuperação de Luís Bogas, também Fábio 
Vidrago – parado desde 16 de novembro – já treina 
sem grandes limitações com os restantes companheiros. 
A recuperar de uma cirurgia ao joelho continua José 
Ricardo Costa.
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A5

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 8,50 x 10,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39627448 13-01-2012
Qualificação para o mundial de andebol
Portugal venceu na Ucrânia

A seleção portuguesa de andebol venceu ontem na 
visita à Ucrânia, por 25-21, adiantando-se à adversária 
na luta pelo primeiro lugar no Grupo 2 de qualifica-
ção europeia para o “play-off” de acesso ao Mundial 
Espanha 2013. No terceiro de quatro compromissos 
lusos no agrupamento, o conjunto português chegou 
ao intervalo a vencer por 12-7 e manteve-se 100 por 
cento vitorioso.

Portugal lidera agora a “poule”, com seis pontos, 
face aos quatro da Ucrânia, enquanto a Turquia não 
somou qualquer ponto. 

Ontem, perante 2.500 espetadores, Fábio Magalhães, 
com oito golos, David Tavares e Carlos Carneiro, ambos 
com quatro tentos, foram os internacionais lusos mais 
destacados em termos ofensivos. Portugal volta a de-
frontar a Ucrânia, domingo, em Espinho, no quarto e 
último compromisso do agrupamento, cujo primeiro 
classificado garante direito de participar na eliminatória 
de acesso ao torneio mundial de 2013. 

Página 5



A6

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional
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  Cores: Cor

  Área: 6,26 x 6,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39626931 13-01-2012
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A7

  Tiragem: 42349

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31
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  Área: 4,61 x 27,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39621457 13-01-2012

Página 7



A8

  Tiragem: 42349

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Cores: Cor

  Área: 4,47 x 12,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39621630 13-01-2012
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A9

  Tiragem: 42349

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 21,68 x 27,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39621469 13-01-2012
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A10

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 26,26 x 25,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 39606475 13-01-2012

Empate num jogo muito difícil
   A Associação Artística de Avanca empatou pela quarta vez, na primeira fase do
campeonato, contra a equipa do Sismaria. Num jogo em que o Avanca se apresentou
muito desfalcado devido a lesões, os visitantes destacaram-se no marcador até aos
quatro golos de diferença. Nunca desistindo, os avancanenses conseguiram alguma
recuperação e aproveitaram alguma desorientação do Sismaria, com a equipa de

 arbitragem. No entanto os adversários, um dos melhores a passar por Avanca, com
bastantes soluções a nível ofensivo, continuou na frente do marcador. A segunda
parte foi à imagem da primeira, sempre com um ligeiro ascendente da equipa de
Leiria, mas a Artística não desiste. Com o apoio do público conseguiu finalmente
passar para a frente a escassos minutos do fim e a dois minutos do final, teve uma

Associação Artistica de Avanca
posse de bola que poderia ter dado a vantagem de dois golos, mas ao perdê-la de
forma infantil, sofreu um golo no contra ataque e o jogo voltou a ficar empatado.

No ataque seguinte conseguiu novamente o golo que podia ter dado a vitória, no
entanto o tempo ainda permitiu à equipa visitante o empate, não conseguindo
posteriormente voltar à vantagem a equipa liderada por Luís Santos.
   O empate acaba por ser um resultado menos mau para a Artística que teve quase
todo o jogo a perder e desta forma não permitiu a aproximação de um adversário
direto. O objetivo continua intacto embora agora o primeiro lugar não dependa
apenas de si. No próximo sábado às 18 horas, o Avanca volta a jogar em casa, uma
partida em atraso contra o São Paio de Oleiros, um jogo que ganha ainda mais
importância nesta fase do campeonato.

Actividades de Natal
   A Associação Artística de Avanca aproveitou esta pausa letiva para desenvolver
algumas atividades direcionadas à formação e captação de novos atletas. Nos
dias 19, 20 e 21 de Dezembro desenvolveu um projeto que teve como objetivos:
realizar um torneio de Andebol para o escalão de Minis, Infantis e Iniciados;
melhorar a técnica individual dos atletas dos escalões de Iniciados e Juvenis,
aumentando o seu reportório ao nível de trajetórias, drible e finalização; e
promover o convívio entre os atletas do clube e amigos através do Andebol.
   Relativamente ao torneio, de realçar a participação de equipas mistas (compostas
por jogadores da Artística e amigos não praticantes), o que permitiu o contacto
de outros jovens com a modalidade e a realidade do clube. Este Torneio terminou
com uma pequena atividade em que participaram todos os atletas da formação
envolvidos e a presença de alguns atletas da equipa sénior.
   Para além do torneio, foram realizados alguns trabalhos técnicos e com suporte
de vídeo para os escalões de Iniciados e Juvenis, que com a participação dos
treinadores de formação puderam melhorar alguns detalhes técnico-tácticos.
   A equipa de Juvenis aproveitou ainda estes dias para lidar com uma nova
realidade, a realização de treinos bi-diários. A preocupação vai no sentido de os
nossos atletas entenderem os momentos de férias escolares como momento
de crescimento ao nível do treino e qualidade individual.
   Associação Artística de Avanca agradece a presença de todos os atletas e o
apoio dado pela empresa “Frutas Ernesto” que contribuiu generosamente para
a realização destas atividades.
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«Artistica de Avanca empata num jogo difícil
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A12

  Tiragem: 3000
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  Pág: 12
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  Área: 7,69 x 24,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 39606383 13-01-2012

   Disputou-se este fim-de-
semana a 7ª jornada da 2ª fase
do campeonato nacional de
Infantis. Os infantis do EAC
receberam no seu reduto a
equipa da C.P. Vacariça, uma das
candidatas a seguir em frente na
referida prova. Inicio de jogo
atraente, com intensidade,
qualidade e muito equilíbrio.
Com o decorrer do tempo, a
equipa forasteira, superiorizou-
se, mercê do aproveitamento de
algumas falhas técnicas dos
jovens estarrejenses, e da eficácia
na finalização. Apostando numa
alteração tática defensiva (HxH
para 3x3), no acerto na
finalização e em índices de
empenho bem superiores, a
equipa da casa conseguiu
recuperar e reaproximar-se no
marcador (10-12 ao intervalo).
A segunda parte vincou mais
ainda o equilíbrio, e apesar de
tudo ter sido feito para alterar o
rumo dos acontecimentos, nunca
o EAC, conseguiu diminuir a
desvantagem que trazia do
intervalo, vendo-a mesmo
aumentar nos últimos minutos de
jogo. O resultado final 22-26,
acaba por espelhar de forma
justa, as incidências do encontro.
Alinharam pelo Estarreja
Andebol Clube: Rui Pedro,
Gonçalo Figueiredo (6),
Bernardo Marques (3), João
Matos, Daniel Matos (9), Wilson
Tavares, João Miranda, Rafael
Pereira (2), Rúben Leite, Ricardo
Lima (1), André Oliveira, João
Matos, Bruno Marques e
Rodrigo Amara l(1).
No próximo fim de semana, o
EAC desloca-se a S.M. Feira, para
defrontar a equipa local.
Contamos com o teu apoio!

ESTARREJA ANDEBOL CLUBE 22 – 26 C.P. VACARIÇA

Campeonato Nacional Infantis Masculinos
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A14

  Tiragem: 130000
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  Corte: 1 de 1ID: 39620236 13-01-2012

Portugal perto
do play-off
ANDEBOL. Portugal bateu
a Ucrânia, por 25-21, em
Zaporozhye, e o apura-
mento para o play-off de
acesso ao Mundial 2013
está bem encaminhado.
Para tal Portugal só tem
de empatar com os ucra-
ninos no domingo, em
Espinho, ou perder por
menos de quatro golos.
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A15

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 39620138 13-01-2012

Apuramento para o Mundial 2013 de andebol

Portugal vence ucrânia
A «equipa das 
quinas» deu um passo 
importante para garantir 
o primeiro lugar no 
Grupo 2, que pode ser 
confirmado no domingo.
  

A seleção portuguesa de ande-
bol saiu vitoriosa da visita à Ucrâ-
nia, por 25-21, adiantando-se ao 
adversário na luta pelo primeiro 
lugar no Grupo 2 de qualificação 
europeia para o «playoff» de aces-
so ao Mundial que se disputará no 
próximo ano, em Espanha.

No terceiro de quatro compro-
missos lusos no agrupamento, o 
conjunto português, liderado pelo 
técnico sueco Matts Olsson, che-
gou ao intervalo a vencer por 12-7 
e manteve-se 100 por cento vito-
rioso, apesar da ténue reação dos 
anfitriões que chegaram a estar a 
perder apenas por 12-14 na segun-
da parte. 

No Citysporthall de Zaporo-
zhye, perante 2 mil e 500 espeta-
dores, Fábio Magalhães, com oito 
golos, David Tavares e Carlos Car-
neiro, ambos com quatro tentos, 
foram os internacionais lusos mais 
destacados em termos ofensivos. 
Portugal lidera agora a «poule», 
com seis pontos, face aos quatro 
da Ucrânia, enquanto a Turquia 
não somou qualquer ponto.

“Estamos no intervalo, sabe-
mos perfeitamente que ainda 
não terminou. Temos que con-
tinuar com a mesma concentra-
ção, a mesma entrega por parte 
dos jogadores até domingo. Aí 
poderemos, possivelmente, fes-
tejar”, disse Olsson, em declara-
ções à rádio Antena 1.

Portugal volta a defrontar a 
Ucrânia, no domingo, em Espi-
nho, no quarto e último com-
promisso do agrupamento, cujo 
primeiro classificado garante di-
reito de participar na eliminató-
ria de acesso ao torneio mundial 
de 2013.                                                                                          

selecionador satisfeito. Mats Olson quer que a equipa mantenha 
a concentração para o encontro de domingo, em Espinho  

Página 15



A16

  Tiragem: 43909

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 5,53 x 20,77 cm²
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a A selecção portuguesa de andebol 
venceu ontem a Ucrânia, em Zapo-
rozhye, por 25-21, e deu um passo 
importante para alcançar o play-off  
de acesso ao Mundial de 2013, que se 
disputará em Espanha. Após o triunfo, 
a equipa nacional comanda isolada o 
Grupo 2 e até poderá perder a derra-
deira partida, em Portugal, no próxi-
mo domingo, em Espinho, de novo 
frente à Ucrânia, desde que a diferen-
ça de golos no duplo duelo com os 
ucranianos lhe seja favorável.

Liderada pelo técnico sueco Matts 
Olsson, a selecção portuguesa chegou 
ao intervalo a vencer por 12-7 e mante-
ve a vantagem até fi nal, apesar da re-
acção dos homens da casa, na segun-
da parte. Com este triunfo, Portugal 
manteve-se totalmente vitorioso no 
seu agrupamento somando três triun-
fos, dois dos quais frente à Turquia (a 
outra equipa do grupo).

Fábio Magalhães, com oito golos, 
David Tavares e Carlos Carneiro, am-
bos com quatro, foram os portugueses 
em destaque no encontro de ontem.

Apesar de estar muito perto do 
apuramento, Matts Olsson não quer 
facilidades para a última partida do 
grupo. “Estamos no intervalo [do du-
plo confronto com os ucranianos], sa-
bemos perfeitamente que ainda não 
terminou. Temos de continuar com a 
mesma concentração, a mesma entre-
ga até domingo. Aí poderemos, possi-
velmente, festejar”, antecipou Olsson 
em declarações à rádio Antena 1.

O primeiro classifi cado do grupo 
jogará a eliminatória de acesso ao 
Mundial. P.C.

Andebol

Portugal bate 
Ucrânia e está 
mais perto
do Mundial
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