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Luta pelo segundo 
lugar ao rubro 
-› Sporting-ABC é o primeiro de 
três jogos entre trio para assegu-
rar o segundo posto na geral 

O triplo empate pontual entre Benfica, 
Sporting e ABC será desfeito nesta e nas 
próximas duas jornadas do Andebol 1, já 
que as très se defrontam: hoje, em 
Odivelas, o Sporting recebe o ABC 
desfalcado de Ricardo Pesqueira e Nuno 
Rebelo, mas com Pedro Spinola, que 
assim defrontará a ex-equipa; na próxima 
semana, os bracarenses recebem os 
encarnados e a 6 de fevereiro é o Benfica 
a receber o Sporting. Também a luta pelo 
play-off tem hoje capitulo decisivo, com o 
ISMAI-Passos Manuel, Na vitoria dos  

CALENDÁRIO !!" 

Andebol 1 Hoje .- 20' Jornada 

Belenenses-FC Porto 2030 
Pavilhão Acacio Rosa. em Lisboa 

ISMAI-Passos Manuel 2L00 h 
Pavilhão Municipal. na  Maia 
Sporting-ABC 21.00 h 
Pavilhão Mult lusos. em Odivelas 

Avanca-Aguas Santas 21.00 h 
Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, em Avanca 

Fafe-Madelra SAD 21 30 
Pavilhão Municipal, em Faie 

Amanhã 

Benfka-Sp. Horta Ly.) 
Pavilhão da Luz, em Lisboa 

lisboetas, a questão dos oito primeiros 
fica arrumada, independentemente dos 
restantes resultados. visto Sporting da 
Horta, Belenenses e AC Fafe já não terem 
hipoteses de chegar ao 8° lugar e assim 
jogarão o grupo B, para onde irão com 50 
por cento dos pontos desta fase. H C.  
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ANDEBOL 

O dia de todas as decisões 
-> Tudo por decidir na ronda de 
hoje do Europeu da Polónia, com 
sete candidatos a quatro lugares 

O empate a 28 golos entre Dina-
marca e Suécia deixou tudo em aber-
to para a última jornada de hoje no 
Europeu da Polónia. Por incrível que 
pareça há sete candidatos às quatro 
vagas nas meias-finais: no grupo 1 da 
fase principal, o França-Noruega le-
vará o vencedor à próxima fase, mas 
na luta estão ainda Polónia e Croá-
cia, embora as hipóteses croatas se-
jam matemáticas e pouco anima-
doras, pois têm de vencer os polacos 
por 12 golos e esperar desaire dos 
franceses já que, neste caso, have-
ria triplo empate entre Polónia, Fran- 

ça e Croácia. Na outra partida de on-
tem, a Espanha venceu a Hungria 
31-29 e depende de si para chegar às 
meias- finais - basta vencer a Rús-
sia. A Dinamarca comprometeu, pois 
vencer a Suécia garantia a passa-
gem, mas golo de Zachrisson e re-
mate defendido estragaram a festa 
dos dinamarqueses, que agora en-
contram a Alemanha. Um ponto se -
para-as, com vantagem dos nórdi-
cos. Além da qualificação para o 
Europeu, joga-se qualificação dire-
ta para o Mundial, pois se a França 
organizadora está certa, caso os gau-
leses se apurem, fica a certeza de lu-
gar dos restantes semi - finalistas. 
Hoje decide -se ainda quem jogará 
para 5." / 8.Q lugares. H. C. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Ontem, em conferência de im-
prensa, Pedro Seabra vincou a
vantagem de garantir o segundo
lugar para atacar o play-off.
“Estamos focados no jogo do
campeonato, porque sabemos da
importância que tem poder ficar
no segundo lugar”— afirmou o
central do ABC/UMinho.

Na 20.ª jornada, antepenúltima
da fase regular do campeonato
nacional Andebol 1, o ABC/
UMinho visita hoje (às 21 horas)
o Sporting e o AC Fafe recebe o
Madeira SAD (21.30). Os dois
jogos com clubes minhotos en-
volvem questões diversas. 

A deslocação dos bracarenses
ao Multiusos de Odivelas para
medir forças com a turma leoni-
na vai redefinir o segundo lugar
da tabela — os dois clubes en-
tram em jogo com os  mesmos
49 pontos, tantos como o Benfi-
ca, que joga amanhã esta ronda,
em casa, com o SC Horta. 

Na recepção do AC Fafe ao
Madeira SAD, a equipa da casa,
que é última com 25 pontos, ten-
ta um derradeiro esforço para
evitar os quatro últimos lugares,
o que ainda é aritmeticamente
possível, mas improvável, devi-
do ao calendário dos fafenses,
que neste encontro de hoje de-
frontam o quinto classificado
com 42 pontos, a que se seguem
uma deslocação aos Açores para
visitar o SC Horta e finalmente o
exigente jogo em casa com o
ABC/UMinho.

A equipa orientada por Carlos
resende visionou vídeos dos últi-
mos jogos do Sporting, com o
SC Horta e com o Madeira SAD
— a formação madeirense ven-
ceu no reduto dos leões. 

“O Madeira tem uma defesa di-
ferente. O Sporting não fez um
bom jogo, o Madeira esteve
bem, mas não nos podemos ba-
sear num jogo, o Sporting vale
pelo todo. Queremos é estar num
dia bom, porque acreditamos
que temos capacidade para ven-
cer este jogo”, considerou ainda
o subcapitão Pedro Seabra.

O conjunto bracarense, que,
nas duas últimas rondas desta fa-
se recebe o Benfica e vai a Fafe,
teve há dias a “prenda” de Pedro

Spínola, penta-campeão para a
posição de lateral direito — que
ontem também esteve na confe-
rência de imprensa. Mas a equi-
pa sofreu mais uma vez o infor-
túnio das lesões, com Ricardo
Pesqueira e Nuno Rebelo ma-

goados dia 17 no jogo disputado
no Pavilhão Flávio Sá Leite com
o SC Horta.

Questionado sobre as ausên-
cias de Nuno Rebelo e Ricardo
Pesqueira, Pedro Seabra respon-
deu que “todos os que treinam
connosco fazem falta; temos ti-
do algumas lesões e quem está
lesionado faz-nos muita falta”.

“Agora, pelo que fizemos num
passado recente, nós também
mostrámos que não são as lesões
que afectam os nossos resulta-
dos” — adiantou, lembrando
que o ABC/UMinho tem conti-
nuado a “trilhar um caminho”,
no sentido de “chegar à final do
campeonato, conseguir disputá-
lo e ganhar o campeonato”. 

DR  

Pedro Seabra e Pedro Spínola na antevisão ao jogo de hoje à noite, em Odivelas, com o Sporting

ABC/UMinho visita Sporting
na luta pelo segundo lugar
HOJE ÀS 21 HORAS, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, o ABC/UMinho defronta o Sporting, em jogo
que vai redefinir posições entre clubes que disputam o segundo lugar. Pedro Seabra e Pedro Spínola
fizeram ontem antevisão. Noutro jogo, em fuga à zona de despromoção, AC Fafe recebe Madeira SAD.

§20.ª jornada

A 20.ª jornada do Campeonato
de Andebol 1 cumpre-se quase
na íntegra esta quarta-feira, com
destaque para o duelo entre os
leões e ABC. O calendário
completo dos jogos desta jornada
é o seguinte:

Hoje
Maia ISMAI - Passos Manuel       21 h
Sporting - ABC/UMinho               21 h
Belenenses-FC Porto               20.30 h
Avanca - Águas Santas                 21 h
AC Fafe-Madeira SAD             21.30 h

Amanhã
Benfica-SC Horta                           20 h

Ricardo Pesqueira e Nuno
Rebelo são duas baixas
na equipa bracarense que
hoje visita o Sporting.
Ainda sem data prevista
para o regresso à
competição, o pivot sofreu
uma luxação e o lateral
continua sob avaliação.

Pedro Spínola
“Apenas é um jogo
especial por jogar
contra pessoas a
quem estive ligado”

Pedro Spínola é a mais recente
aquisição do ABC e uma nova
opção para Carlos Resende.
Questionado sobre o que sente
ao defrontar o clube do qual aca-
ba de sair, o lateral direito Pedro
Spínola garantiu que “é igual”.

“Sinceramente, jogar contra o
Sporting por ter lá estado... tam-
bém já estive no Porto e sempre
que jogo contra eles é igual, é
para ganhar. Neste momento re-
presento o ABC e, como tal, é
um jogo para ganhar. É um sen-
timento especial apenas por jo-
gar contra pessoas que estiveram
ligadas a mim durante um ano e
meio”.

Indagado se sente  uma vanta-
gem por conhecer os adversários
ou uma desvantagem porque es-
tes o conhecem, o ex-jogador do
Sporting reconhece essa dupla
perspectiva da questão: “quem
está lá também me conhece, sa-
be o que é que eu faço bem e
menos bem, como eu sei os pon-
tos fortes e fracos que o Sporting
tem”, constatou.
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vencedores
Associação Desportiva do Ano: 
Geração Benfica/Escola de Futsal da 
Mealhada 
Equipa do Ano: Sub-15 (hóquei em 
patins) do HC Mealhada
Dirigente do Ano: Jorge Coimbra (HC 
Mealhada)
Treinador do Ano: José Eduardo 
Fernandes (natação, HC Mealhada)
Atleta do Ano: Vasco Góis Bica 
(downhill)
Revelação do Ano: Manuel Lino 
(atletismo/biatlo/BTT)

PRémios Do JúRi
Alto Prestígio: João Pega
incentivo: Secção de patinagem 
artística do HC Mealhada e CCDR 
Pedrulha (atletismo)
Dedicação: Joaquim Manuel Lousado 
(GD Mealhada), Arlindo Lopes (GD 
Mealhada), Futre (CR Antes) e Teresa 
Louzada (HC Mealhada)
Carreira: Bebé (Pampilhosa, futebol)

méRiTo DEsPoRTivo
Equipas: Seniores masculinos 
do Pampilhosa (futebol), juvenis 
masculinos da CP Vacariça (andebol), 
iniciados masculinos da CP Vacariça 
(andebol), iniciados femininos da CP 
Vacariça (andebol), infantis femininos 
da CP Vacariça (andebol), seniores 
femininos do HC Mealhada (hóquei 
em patins), sub-20 do HC Mealhada 
(hóquei em patins), sub-17 do HC 
Mealhada (hóquei em patins), sub-15 
do HC Mealhada (hóquei em patins) 
e sub-13 do HC Mealhada (hóquei 
em patins)
Treinadores: Fernando Niza (se-
niores masculinos do Pampilhosa, 
futebol), Diamantino Fernandes 
(seniores femininos do HC Mealhada, 
hóquei em patins), Luís Miguel Lima 
(sub-20 do HC Mealhada, hóquei em 
patins), Miguel Ferraz (sub-17 do HC 
Mealhada, hóquei em patins), Filipe 
Faria (sub-15 do HC Mealhada, hóquei 
em patins) e Rui Lopes (sub-13 do HC 
Mealhada, hóquei em patins)
Atletas (desportos coletivos): Ale-

xandre Breda (Académica, hóquei em 
patins), Manuel Silva (Académica, hó-
quei em patins), António Coimbra (HC 
Mealhada, hóquei em patins), André 
Coimbra (HC Mealhada, hóquei em 
patins), Luís Francisco Oliveira (HC 
Mealhada, hóquei em patins), Bruno 
Caniceiro (HC Mealhada, hóquei em 
patins), Daniel Lopes (HC Mealhada, 
hóquei em patins) e Ricardo Ferreira 
(Benfica, andebol)
Atletas (desportos individuais): 
Manuel Maria (Luso Ténis Clube, 
ténis), André Abrantes (HC Mealhada, 
patinagem artística), Gil Ferreira 
(ADERCUS, atletismo), Vasco Góis 
Bica (downhill), Manuel Lino (atle-
tismo/biatlo/BTT), David Emanuel 
Tomé (HC Mealhada, natação), 
Eduardo Gomes Fernandes (HC 
Mealhada, natação), Pedro Pereira 
(Pampilhosa, pesca), José Pereira 
(Pampilhosa, pesca), Adérito Neves 
(Pampilhosa, pesca), Marcelo Pereira 
(Pampilhosa, pesca), Mário Cardoso 
(Pampilhosa, pesca) e Filipe Silva 
(Pampilhosa, pesca)

111 O Município da 
Mealhada levou a cabo a 
10.ª edição da sua Gala do 
Desporto.

A Escola de Futsal da Me-
alhada-Geração Benfica 
(associação desportiva do 
ano) e a equipa de sub-15 

do Hóquei Clube da Me-
alhada (equipa do ano) 
foram talvez os maiores 
vencedores da noite.

João Pega (alto prestí-
gio); o jogador do pam-
pilhosa Bebé (carreira); 
a patinagem artística do 

HC Mealhada e o atletismo 
do CCDR Pedrulha (incen-
tivo); Joaquim Lousado e 
Arlindo Lopes, do GD Mea-
lhada e Teresa Louzada, do 
HC Mealhada (dedicação), 
receberam os prémios do 
júri. B.G.

Mealhada Município premiou
em gala os melhores de 2015

DB-Carlos Jorge Monteiro
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O Alavarium/Love Tiles dispu-
tou, este fim-de-semana, uma
jornada dupla, na qual defron-
tou, no sábado, o Passos Ma-
nuel, e no domingo o Colégio
João de Barros. Se no sábado
brindou os seus adeptos com
uma exibição de gala e com
uma vitória por números ex-
pressivos (36-23), no domingo
a história foi outra, apesar de

uma boa exibição (nem sempre
regular). Contudo, não conse-
guiram escapar ao primeiro de-
saire da época perante o seu
público.

O jogo (uma partida em
atraso da 10.ª jornada, que por
acordo dos dois clubes se reali-
zou em Aveiro e não no Pavi-
lhão das Meirinhas, em Pom-
bal) entre as duas formações
que são candidatas ao título
proporcionou aos muitos adep-
tos presentes um espectáculo

de grande nível, onde a incer-
teza quanto ao vencedor foi
uma constante.

Depois de uma entrada algo
nervosa no jogo, que permitiu
ao Colégio João de Barros co-
meçar na frente (2-0), as pupilas
de Herlander Silva “acertaram
as agulhas” e empataram o jogo

que, diga-se, foi o cenário mais
visto até aos 20 minutos, onde
a alternância no marcador foi
uma constante, o que empol-
gou o muito público presente.

Uma série de falhas ofensivas
permitiram que a equipa foras-
teira ganhasse algum ascen-
dente (16-14), mas um excelente

ARQUIVO

Primeiro desaire em casa
Espectáculo Num jogo equilibrado, o Alavarium/Love Tiles, que até chegou ao
intervalo na frente, acabou por não conseguir contrariar o Colégio João Barros

COLÉGIO JOÃO BARROS     32

Treinador: Paulo Félix.
Ana Silva, Maria Suaré (10), Manuela
Martins, Inês Pires (4), Francisca Mar-
ques (6), Neuza Valente (6), Adriana
Lage (3), Leticia Ruiz, Andreia Neves,
Rute Mendes, Joana Biel (1), Lara
Mendes e Gizelle Carvalho (1).

ALAVARIUM                                  30

Treinador: Herlander Silva.
Isabel Góis, Mariana Lopes (3), Maria
Coelho (4), Viviana Rebelo, Ana Neves
(2), Soraia Domingues, Maria Ramos (1),
Inês Moleiro, Filipa Fontes (1), Mónica
Soares (14), Andreia Madaíl, Sara
Sousa, Ana Moreira (1), Carolina Mon-
teiro (1), Soraia Fernandes (3) e Bryn-
hildur Eddudottir.

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro. Árbitros: Ana Silva e Ana Afonso (A.A. Porto).
Oficiais de Mesa: Alfredo Monteiro e Joaquim Dias. Ao intervalo: 16-17.

Andebol
1.ª Divisão Feminina

parcial de 3-0 mesmo sobre o
“cair do pano” da primeira parte
levou as aveirenses para as ca-
bines a ganhar apenas por um
golo (16-17).

Na segunda parte, o jogo con-
tinuou em grande ritmo e com
muitas alternâncias no marca-
dor, mas o 23-24 foi a última vez
em que as aveirenses estiveram
na frente (aos 17 minutos da se-
gunda parte). Quatro exclusões
quase seguidas condicionaram
completamente o jogo do Ala-
varium/Love Tiles, que, a per-
der por quatro golos, tudo fez
para voltar à discussão da par-
tida, mas era tarde demais.

Num jogo muito emotivo,
que teve uma arbitragem muito
irregular, destaque nas forastei-
ras para Maria Suaré (10 golos)
e para Mónica Soares (14 golos),
no Alavarium.

No próximo sábado, o Alava-
rium/Love Tiles recebe o Asso-
mada (actual 7.º classificado) e
prevê-se um jogo muito emo-
tivo. A equipa da casa vai tentar
regressar às vitórias e as foras-
teiras precisam de pontos para
ter acesso ao “play-off”. |

Mónica Soares (11) esteve em grande nível, marcando 14 golos
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Colégio João de Barros
vence em jornada dupla
Vitórias Formação de Meirinhas venceu o CALE e as tri-campeãs nacionais Ala-
varium, aproximando-se dos lugares cimeiros da tabela

A ADA Colégio João de Barros
(CJB) venceu os dois jogos rea-
lizados no fim-de-semana, re-
ferentes às jornadas 17 e 10 do
campeonato Multicare 1.ª Di-
visão feminina, diante de CALE
(31-25) e do tri-campeão Ala-
varium (32-30), respectiva-
mente.

Mesmo privado da guarda-
redes Carolina Costa, da ex-
tremo-esquerdo Ana Marques
e das primeiras linhas Eduarda
Pinheiro e Ana Temtem em
ambos os jogos e a guarda-re-
des Luísa Calçada no domingo
em Aveiro, o CJB deu uma res-
posta cabal às dificuldades con-
quistando seis pontos que
mantêm a equipa no quarto lu-
gar.

Sábado, nas Meirinhas, o CJB
começou mal o jogo e perdia

por 1-4, contudo reagiu de
pronto e chegou aos 7-5, au-
mentando posteriormente
para 10-6 e 15-9, resultado que
se verificava ao intervalo. Na
segunda parte, a liderança do
marcador nunca esteve em
causa e a diferença chegou a
cifrar-se nos nove golos, termi-

nando em 31-25.
No domingo, novo jogo mas

em acerto da 10.ª jornada rea-
lizado em Aveiro e nova vitória
para CJB perante o tri-cam-
peão nacional Alavarium que
apenas tinha consentido uma
igualdade e uma derrota nos 16
jogos realizados. Um jogo re-

cheado de intensidade e incer-
teza (registaram-se 20 igualda-
des durante toda a partida),
com muitos golos e que o CJB
levou a melhor por 32-30, de-
pois de estar a perder ao inter-
valo por 16-17. A cinco minutos
do descanso, o CJB ganhava
por 16-13, mas permitiu a re-
cuperação e coube ao Alava-
rium marcar o 16-18 logo no
reatamento. Com três golos
consecutivos, um de Francisca
Marques e dois de Inês Pires, o
CJB voltou à liderança que ci-
mentou após o 23-24 com um
parcial de 5-1 a menos de 10
minutos do fim, com a forma-
ção de Paulo Félix a fazer a ges-
tão do resultado até ao apito fi-
nal.

O CJB joga na Maia nos pró-
ximos dias 30 e 31 de Janeiro
as jornadas 18 e 8 diante do ND
Santa Joana e Maiastars, res-
pectivamente.|

Colégio volta a realizar dois jogos no próximo fim-de-semana

D.R.Andebol
1.ª Div. Feminina
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Seniores femininos da SIR
sobem ao 1.º lugar

As seniores da SIR 1.º de Maio
foram até Oliveira de Frades
para defrontar a equipa local,
tendo de mudar o local do jogo
para o vizinho concelho de São
Pedro do Sul devido ao estado
do piso do Pavilhão Municipal
de Oliveira de Frades não reu-
nir as mínimas condições para
a prática desportiva. 

No que respeita ao jogo, e
como era esperado, a equipa
marinhense entrou mais forte
e rapidamente controlou a

partida, com 22-13 ao intervalo
e alcançando um concludente
45-25 no final da partida e a
subida ao 1.º lugar da classifi-
cação da sua série da 2.ª Divi-
são Nacional.

SIR recebe Leça para a Taça
de Portugal

No próximo fim-de-semana,
a SIR terá dois jogos, ambos às
16h00, na Marinha Grande. Sá-
bado recebe o Batalha para o
campeonato e domingo joga
para os 1/8 finais da Taça de
Portugal, frente ao Leça que
compete na I Divisão.|

Andebol
2.ª Div. Nacional
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 Pedro Vieira da Silva

E
ste é um jogo que, 
pelas razões óbvias, 
é especial para Pedro 
Spínola, lateral-direi-

to que chegou, na semana 
passada, ao ABC/UMinho, 
proveniente do Sporting.

Esta noite (21h00), no 
Pavilhão Municipal de 
Odivelas, defrontam-se 
leões e academistas, em-
patados, com o Benfica, 
no segundo lugar do prin-
cipal campeonato de an-

ABC/UMINHO JOGA ESTA noite (21h00) com o sporting 

Spínola e um regresso especial
na batalha pelo segundo posto

debol em Portugal.
«Não acho que seja es-

pecial simplesmente por 
que já lá estive. Também 
já estive no Porto e sem-
pre que jogo contra eles é 
igual: é para ganhar. Nes-
te momento, represento o 
ABC/UMinho e quero ga-
nhar. Sentimento especial 
apenas por jogar contra 
pessoas que estiveram li-
gadas a mim durante ano 
e meio», destacou Pedro 
Spínola, ontem, na con-
ferência de imprensa que 

serviu para antever o jo-
go da 20.ª jornada do An-
debol 1.

«O treinador do Spor-
ting conhece-me e sabe 
o que faço bem e menos 
bem. Como eu também 
sei os pontos fortes e fra-
cos do Sporting», destaca 
o lateral-direito, que reve-
lou, depois, as razões que 
o levaram a assinar pelos 
amarelos de Braga.

«Tive outras ofertas 
mas, nesta altura, convi-
nha-me mais ficar numa 

equipa em Portugal que ti-
vesse objetivos iguais aos 
chamados grandes, que 
lutam por títulos, tal co-
mo sucede com o ABC/
/UMinho. Por isso, foi uma 
escolha fácil», finalizou.

A seu lado estava Pedro 
Seabra, capitão do ABC/
/UMinho, que destacou 
a importância do encon-
tro (sábado, recorde-se, 
as duas equipas voltam a 
medir forças, mas, desta 
vez, em partida relativa à 
Taça de Portugal).

«Estamos focados nes-
te jogo, apenas no jogo 
do campeonato. É um jo-
go importante, porque 
há uma diferença gran-
de entre ser segundo ou 
terceiro. Na época passa-
da perdemos com o Pas-
sos Manuel e não fomos 
segundos e não sabemos 
a influência que isso teve 
no desfecho do play-off. 
Queremos ser segundos 
para atacar o play-off e 
lutar pelo título de cam-
peão», destacou.

Pedro Seabra (à esquerda) com Pedro Spínola (ex-Sporting)

A
ve

lin
o

 L
im

a
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CampeonatoNadonal 
MaJoniadz BeFenenses-FC 
Porto, 20h30; Maia/ISMAI-
Passos Manuel, 21h00; 
Sporting-ABC, 21h00; 
Avanca-Águas Santas, 
21h00-, Fafe-Madeira SAD, 
21h30. 

arrua.   
Taça da liga -3.• fase - 
Jornada 
Belenenses-Lebcões,16h00; 
Rio Ave-Braga,18h15; 
Feirense-FC Porto, 20h15; 
Marítinio-Famalicão, 20h15. 

i.ITSAL 
Jogo de preparação para 
o Europeu (Sérvia) - 
Portugal-Eslováquia. 20h15, 
Pavilhão Municipal 
do Entroncai d.o. 

)L ES  
Chaialgealp-OitIVOSde 
final. limão: 
Benfica-Istanbul BBSK, 
20h30, Pavilhão n.° 2/Estádio 
da Luz 

Página 9



A10

  Tiragem: 29906

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 15,27 x 23,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 62860961 27-01-2016

4 t  , 

No Sporting-ABC desta noite, Pedro Spínola rematará envergando a camisola dos bracarenses 

ANDEBOL Campeonato tem a antepenúltima jornada da primeira 
fase com três equipas igualadas e atrás do líder FC Porto 

Sporting e ABC 
em dose dupla 
O Sporting recebe, esta 
noite, o ABC, no primeiro 
de três grandes jogos que 
incluem ainda o Benfica e 
vão definir o segundo 
lugar. Pelo meio, leões e 
bracarenses também se 
defrontam para a Taça 

AUGUSTOFERRO 

***Terminar a primeira fase 
do Nacional de andebol no se-
gundo ou no quarto lugar po-
derá fazer muita diferença 
para o play-off que se avizi-
nha. Ser segundo, por exem-
plo, permite que se tenha o fa-
tor casa a favor até áfinaL Aso: 
mar a isso, os primeiros 
adversários serão teoricamen-
te mais acessíveis. Com  Spor- 

ting, Benfica e ABC empata-
dos em pontos no segundo lu-
gar, astrêsjomadasque faltam 
vão decidir as posições de to-
dos em trêsjogosde confronto Sporting e 
direto. ABC voltam 

Hoje, no Multiusos de Odi- a defrontar-
velas, oSportingrecebeoABC se no 
(21h00). Na primeira volta, os próximo 
minhotostriunfaramemcasa, sábado 
por34-33,numjogotãorenhi- (151100), de 
do como o resultado final su- novo em 
gere.As duas equipastêmqua- casa dos 
tro derrotas no campeonato, leões, em 
mas os leões possuem um re- jogo dos 
gisto de golos bem superior - oitavos de 
mais 36 marcados e menos 47 final da Taça 
sofridos, em 19 jogos. Apesar de Portugal 
disso, não se pode apontar fa- 
voritos, até porque ambas as 
formações irão contar com re- 

forços: o ABC terá Pedro Spí-
nola, lateral-direito que che-
gou precisamente do Spor-
ting, e este tem agora no seu 
lugar o russo SamvelAslanyan 
e na baliza o sueco Daniel 
Svensson. Na próxima jorna-
da, o ABC recebe o Benfica e na 
derradeira desta fase os leões 
irão à Luz. 

Se Sporting e ABC se voltam 
a encontrar sábado, para a 
Taça, esta noite, a ronda do 
campeonato também tem o 
FC Porto no Sul, precisamen-
te em casa do Belenenses, que 
luta pela manutenção. Os 
campeões nacionais procu-
ram agora terminar a primeira 
fase só com vitórias, um feito 
inédito. 
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Dinamarca cede primeiro empate 

Mollgaard jensen trava Lukas Nilsson 

••• Apesardeterentrado nos 
trêsúltimosminutos com três 
golos de vantagem, a Dina-
marca terminou o primeiro 
jogo do Europeu de andebol 
sem vencer, ao empatar com a 
Suécia. No outro jogo, a Espa-
nha derrotou a Hungria. 

Hoje, realizam-se os últi-
mos jogos desta fase de apu-
ramento. Polónia, Noruega e 
França, no Grupo 1, e Dina-
marca, Espanha e Alemanha, 

' no Grupo 2, lutam pelos dois 
primeiros postos, que dão 
acesso às meias-finais. 

EUROPETY2016 

R E_S tn.YADDS 
Emanha-Hunpria 3129 
Suida-Dinamarca 28-28 

C.L."451 r 
P V E D G61-6.1 P 

1. Dinamarca 4 3 1 O 116-98 7 
2. Espanha 4 3 0 1 110-107 6 
3. Almuinha 4 3 O 1 115-106 6 

Raiada 4 1 1 2 109.115 3 
S. Suéda 4 0 1 2 104-107 2 

4 0 0 4 96-117 O 6. Hungria 

PRÓXIMA /ORNADA GRUPOS 1 E.2 
614Marda-Dialorrúnila (15)100) 
França-Normpa (17h15) 
Polónia-0~a (191130 
Subi:ta-Hungria(15h00) 
Alemanha-Dinamarca (171115) 
Espanha-Rãs" (191130) 
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Agenda 
~rd- 1.0  Olvide %danai -13elerienses-F C. Porto (2030). Mawlsmak- Passos Mandei (21.). Sdol- 
ling -ABC (21), Manca- Aguas Sardas (21), Fale-Madeira SAD (21.30). 
FttrMl - Taça da liga (3.. Feio - lanada - Cole)0 A - Forense-F C Pomo (20151 Mareno-ramakcão 
(20151 Gn,po 0 - Belenenses-ltodes 00). soo k.e-Eliaga (1815) 
Pari - lvga parlaão - Portugal-Cs!~ (I8 • mun. Entrcficanexo) 
~si - Teça ~draga (011avos de Mal - 2 .• Mio) - gent(a-Istanted13851“2030) 
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ANDEBOL 

"Contra o Sporting 
é para ganhar" 
Pedro Spínola saiu de 
Alvaiade rumo ao ABC e 
hoje reencontra a antiga 
equipa, em Odivelas 

PAULO GONÇALVES 

Apesar de ter sido o último a 
chegar a Braga, Pedro Spinola é 
neste momento o alvo dos holofo 
tes. O reforço de inverno do ABC 
veio do Sporting, equipa que hoje à 
noite recebe os academistas, em 
Odivelas (21h00), no duelo pelo 
segundo lugar da classificação, 
com ambas as formações a procu 
rarem segurar o lugar de 'vice' 
para a fase final. 

Para o esquerdino, o facto de 
defrontar a sua anterior equipa "é 
igual". "Estive no Sporting, tam-
bém já estive no Porto, e sempre 
que jogo contra eles é igual: é para 
ganhar. Neste momento, repre-
sento o ABC e quero vencer. Há 
um sentimento especial apenas 
por jogar contra pessoas com 
quem estive ligado durante ano e 
melo", explica o lateral-direito. 

O facto de conhecer bem o 
plantei leonino poderá signifi-
car alguma vantagem para Spl-
nola ou será uma desvantagem 
para a sua atual equipa? O refor - 
ço contesta rapidamente a 
questão. " O treinador do Spor-
ting conhece-me e sabe o que 
faço bem e menos bem. Como eu 
também sei os pontos fortes e 
fracos do Sporting. É bom para 
eles como é bom para mim." 

Questionado sobre a opção de 
rumar a Braga, Pedro SpInola 
esclareceu porque ficou em ter-
ritório nacional. "Tive outras 

LEÕES E BRACARENSES JOGAM 
HOJE À NOFTE EM ODIVELAS 
PARA O CAMPEONATO E SÁBADO 
PARA A TAÇA DE PORTUGAL 

ofertas só que nesta altura con-
vinha-me mais ficar em Portu-
gal e numa equipa que tivesse 
objetivos iguais aos dos três 
grandes, que lutam por títulos, 
exatamente como o ABC. A es-
colha acabou por ser fácil." 

Focados no titulo 
Presente na conferência de im-
prensa para o lançamento do jogo 
esteve Pedro Seabra. O capitão 
academista destacou a importán- 

cia do encontro de hoje, urna vez 
que sábado as duas formações vol - 
tam a encontrar-se, desta vez para 
a Taça de Portugal. "Estamos fo-
cados neste jogo, apenas no jogo 
do campeonato. E um encontro 
importante, porque há uma dite - 
rença grande entre ser segundo ou 
terceiro. Na época passada perde - 
mos com o Passos Manuel, não fo - 
mos segundos e não sabemos a in-
fluencia que isso teve no desfecho 
do playoff. Queremos ser segun -
dos para atacar o playoff e lutar 
pelo título de campeão" destacou 
o central minhoto. 

Relembre-se que a formação 
minhota tem duas ausências por 
lesão: o pivô Ricardo Pesqueira e 
lateral Nuno Rebelo. o 

VAI PARA O BOA HORA 

Leões emprestam 
Diogo Domingos 
ISM Tapado por Bruno Moreira 
e João Antunes na manobra 
ofensiva do Sporting, o pivô 
Diogo Domingos vai terminar a 
época no Boa Hora, equipa do 2° 
escalão nacional, onde vai 
reencontrar Nuno Pinto, tam-
bém emprestado pelos leões à 
formação lisboeta. 

Entretanto, Ricardo Correia, 
guardião de 38 anos que deixou 
o Sporting no início deste mês, 
após achegada do sueco Daniel 
Svensson, está confirmado no 
Passos Manuel, já trabalhando 
às ordens de João Comédias. o 

ANDEBOL 1 
Jornada 20 

BELENENSES 20h30 FC PORTO 
SORTING 21h00 ABC 

MAIA ISMAI 21h00 P. MANUEL 

AVANCA 21h00 ÁGUAS SANTAS 
AC TUE 21h30 MADEIRA SAD 
- • A amanhã SP. HORTA 

CLASSIFICAÇÃO 
P 1 V Et) (»LS 

O FC PORTO 57 19 19 O O 593-452 

02 BENFICA 49 19 15 O 4 555464 

& SPO R TI N G 49 19 15 O 4 623 473 

O Aac 49 19 15 O  4 587 520 

(10 MADURA SAD42 19 11 1 ' 543 511 

<> Á. SANTAS 41 19 11 O 8 490-497 

09 AVANCA 33 19 7 O 12 445.511 

OgP. MANUEL 32 19 6 1 12 484-552 

• MAIA ISMAI 28 19 4 1 14 510-567 

.9 5P. HORTA 26 19 3 1 15 454-556 

09 8ELRIENSES 25 19 3 O 16 446-544 

CP AC FAFE 25 19 2 2 15 458-541 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-01-2016

Meio: Record Online Autores: Paulo Gonçalves

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ef161e9e

 
Apesar de ter sido o último a chegar a Braga, Pedro Spínola é neste momento o alvo dos holofotes. O
reforço de inverno do ABC veio do Sporting, equipa que hoje à noite recebe os academistas, em
Odivelas (21h00), no duelo pelo segundo lugar da classificação, com ambas as formações a
procurarem segurar o lugar de 'vice' para a fase final. Para o esquerdino, o facto de defrontar a sua
anterior equipa "é igual". "Estive no Sporting, também já estive no Porto, e sempre que jogo contra
eles é igual: é para ganhar. Neste momento, represento o ABC e quero vencer. Há um sentimento
especial apenas por jogar contra pessoas com quem estive ligado durante ano e meio", explica o
lateral-direito. O facto de conhecer bem o plantel leonino poderá significar alguma vantagem para
Spínola ou será uma desvantagem para a sua atual equipa? O reforço contesta rapidamente a
questão. " O treinador do Sporting conhece-me e sabe o que faço bem e menos bem. Como eu
também sei os pontos fortes e fracos do Sporting. É bom para eles como é bom para mim."
Questionado sobre a opção de rumar a Braga, Pedro Spínola esclareceu porque ficou em território
nacional. "Tive outras ofertas só que nesta altura convinha-me mais ficar em Portugal e numa equipa
que tivesse objetivos iguais aos dos três grandes, que lutam por títulos, exatamente como o ABC. A
escolha acabou por ser fácil." Focados no título Presente na conferência de imprensa para o
lançamento do jogo esteve Pedro Seabra. O capitão academista destacou a importância do encontro
de hoje, uma vez que sábado as duas formações voltam a encontrar-se, desta vez para a Taça de
Portugal. "Estamos focados neste jogo, apenas no jogo do campeonato. É um encontro importante,
porque há uma diferença grande entre ser segundo ou terceiro. Na época passada perdemos com o
Passos Manuel, não fomos segundos e não sabemos a influência que isso teve no desfecho do playoff.
Queremos ser segundos para atacar o playoff e lutar pelo título de campeão" destacou o central
minhoto. Relembre-se que a formação minhota tem duas ausências por lesão: o pivô Ricardo
Pesqueira e lateral Nuno Rebelo. Autor: Paulo Gonçalves
 
 01h40
 
Paulo Gonçalves
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Sporting recebe ABC na luta pelo segundo lugar
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27-01-2016 08:34
 
 O FC Porto também jogo fora de portas, defrontando o Delta Belenenses. Quinta-feira, o SL Benfica
recebe o Sp. Horta.
 
 Foto: MIGUEL A. LOPES / LUSA
 
 Jogadores de andebol do Sporting
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Campeonato Fidelidade Andebol 1 entra já na sua reta final, no que respeita à fase regular, com a
20.ª jornada a disputar-se já esta quarta e quinta-feiras.
 
 Para esta quarta-feira estão agendados cinco jogos, com as atenções voltadas para o Sul. É que em
Odivelas defrontam-se dois dos três segundos classificados, Sporting Clube de Portugal e ABC.
Empatados em pontos (49) com o S.L. Benfica, nenhuma das equipas vai querer perder pontos nesta
corrida que promete muita emoção até à última jornada. É que para além do Sporting-ABC de quarta-
feira, o SL Benfica ainda vai a Braga defrontar os bracarenses, e o Sporting ainda vai ter de medir
forças com o SL Benfica, na Luz, na última ronda da fase regular do campeonato.
 
 Também em Lisboa encontram-se Delta Belenenses, 11.º com 25 pontos (os mesmos do AC Fafe) e o
líder invicto e virtual vencedor desta fase, numa partida de grande importância para os locais.
 
 Na Maia, o Maia ISMAInono com 28 pontos, recebe o Passos Manuel, oitavo com 32, tendo no
pensamento um triunfo que aproxime as equipas.
 
 Em Avanca, a Artística, sétima com 33 pontos, recebe o Águas Santas Milaneza, sexto com 41
pontos, enquanto em Fafe, o 'lanterna-vermelha' recebe o Madeira SAD, quinto, com 42 pontos.
 
 Para quinta-feira está agendado o jogo entre o SL Benfica, segundo com os mesmos pontos de ABC e
Sporting CP, e o Sporting da Horta, décimo com 26 pontos.
 
 - Jogos e árbitros para a 19.ª jornada do Campeonato Fidelidade Andebol 1:
 
 -Quarta-feira, dia 27 de Janeiro:
 
 20h30 - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses-FC Porto - Eurico Nicolau/Ivan Caçador (Leiria)
 
 21h00 - Munic. Maia - Maia ISMAI-Passos Manuel - Fernando Costa/Diogo Teixeira (Braga)
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 21h00 - Munic. Odivelas - Sporting CP-ABC/UMinho - Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes (Madeira)
 
 21h00 - Pav. Adelino Gomes - AA Avanca-Águas Santas Milaneza - Marta Sá/Vânia Sá (Porto)
 
 21h30 - Munic. Fafe - AC Fafe-AC Fafe-Madeira SAD - Daniel Martins/Roberto Martins (Leiria)
 
 - Quinta-feira, dia 28 de Janeiro:
 
 20h00 - Pav. Luz - SL Benfica-Sporting Horta - Nuno Marques/João Correia (Aveiro)
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Dias de todas as decisões no Campeonato da Europa de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-01-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online
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27-01-2016 09:39
 
 Há sete candidatos para as meias-finais do Europeu de Andebol na Polónia.
 
 Foto: EPA/MACIEJ KULCZYNSKI
 
 Lukas Nilsson disputa uma bola com Henrik Mollgaard Jensen no jogo entre Dinamarca e Suécia
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O empate de ontem entre Dinamarca e Suécia a 28-28 deixou tudo em aberto para a última jornada
do Campeonato da Europa de Andebol, com sete candidatos aos quatro lugares das meias-finais da
prova.
 
 No primeiro jogo da tarde de ontem, vitória da Espanha sobre a Hungria, resultado que agasta os
magiares dos lugares da frente da classificação. No primeiro tempo os espanhóis ainda sentiram
muitas dificuldades, estiveram várias vezes em desvantagem no marcador e as duas equipas foram
para o descanso empatadas. Na segunda parte, a Espanha entrou bem, com um parcial de 3-0, e a
partir daí nunca mais esteve em desvantagem. O melhor que a Hungria conseguiu foi um empate a a
23 aos 44 minutos de jogo.
 
 O segundo jogo também transbordou de emoção e qualidade. A Dinamarca dominou o marcador
durante todo o primeiro tempo, chegando a ter vantagens de quatro e cinco golos. O intervalo chegou
com os dinamarqueses a vencer por dois e assim foi mantendo a vantagem durante quase toda a
partida. Mas os dois minutos e meio finais viriam a mostrar-se muito ingratos para a Dinamarca que
consentiu um parcial de 03, permitindo que a Suécia passasse de 25-28 (57m56s) para o 28-28 final
que ditou a divisão de pontos e mantém tudo em aberto para a última jornada.
 
 Campeonato da Europa Polónia Seniores Masculinos 2016
 
 MAIN-ROUND
 
 Grupo 1 (Cracóvia)
 
 15.01.2016 - Croácia : Bielorrússia, 27-21
 
 15.01.2016 - França : Macedónia, 30-23
 
 17.01.2016 - Noruega : Croácia, 34-31
 
 17.01.2016 - Polónia : Macedónia, 24-23
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 19.01.2016 - Noruega : Bielorrússia, 29-17
 
 19.01.2016 - Polónia : França, 31-25
 
 21.01.2016, 18:15 - França : Bielorrússia, 34-23 (20-5) Sporttv3
 
 21.01.2016, 20:30 - Macedónia : Croácia, 24-34 (13-17) Sporttv3
 
 23.01.2016, 18:15 - França : Croácia, 32-24 (16-10)
 
 23.01.2016 , 20:30 - Polónia : Noruega, 28-30 (15-16) Sporttv5
 
 25.01.2016, 18:15 - Macedónia : Noruega, 31-31 (17-13) Sporttv3
 
 25.01.2016, 20:30 - Polónia : Bielorrússia, 32-27 (19-13) Sporttv3
 
 27.01.2016, 16:00 - Macedónia : Bielorrúsia
 
 27.01.2016, 18:15 - França : Noruega, Sporttv3
 
 27.01.2016, 20:30 - Polónia : Croácia, Sporttv3
 
 CLASSIFICAÇÃO
 
 1.º Noruega, 7
 
 2.º França, 6
 
 3.º Polónia, 6
 
 4.º Croácia, 4 pts.
 
 5.º Macedónia, 1
 
 6.º Bielorrússia, 0
 
 Grupo 2 (Wroclaw)
 
 16.01.2016 - Espanha : Alemanha, 32-29
 
 16.01.2016 - Dinamarca : Rússia, 31-25
 
 18.01.2016 - Rússia : Hungria, 27-26
 
 18.01.2016 - Alemanha : Suécia, 27-26
 
 20.01.2016 - Espanha : Suécia, 24-22
 
 20.01.2016 - Dinamarca : Hungria, 30-22
 
 22.01.2016, 18:15 - Alemanha : Hungria, 29-19 (17-9)Sporttv3
 
 22.01.2016, 20:30 - Suécia : Rússia, 28-28 (15-15)Sporttv3
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 24.01.2016, 18:15 - Alemanha : Rússia, 30-29 (17-16) Sporttv5
 
 24.01.2016, 20:30 - Espanha : Dinamarca, 23-27 (14-11)
 
 26.01.2016, 18:15 - Espanha : Hungria, 31-29 (15-15) Sporttv3
 
 26.01.2016, 20:30 - Suécia : Dinamarca, 28-28 (13-15) Sporttv3
 
 27.01.2016, 16:00 - Suécia : Hungria, Sporttv3
 
 27.01.2016, 18:15 - Alemanha : Dinamarca
 
 27.01.2016, 20.30 - Espanha : Rússia
 
 CLASSIFICAÇÃO
 
 1.º Dinamarca, 7 pts.
 
 2.º Alemanha, 6
 
 3.º Espanha, 6
 
 4.º Rússia, 3
 
 5.º Suécia, 2
 
 6.º Hungria, 0
 
 Jogos 5º/8º Lugar
 
 29.01.2016, 16:00 - 4 MR1 : 4 MR2
 
 29.01.2016, 18:30 - 3 MR1 : 3 MR2
 
 Meias-Finais
 
 29.01.2016, 18:30 - 1 MR1 : 2 MR2
 
 29.01.2016, 21:00 - 1 MR2 : 2 MR1
 
 Finais
 
 31.01.2016, 15:00 - 3.º/4.º lugares - vencidos meias-finais
 
 31.01.2016, 18:30 - FINAL - vencedores meias-finais
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Seleção masculina de andebol perdeu com Tunisia e defronta Marrocos nos `quartos`
do CAN
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-01-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=594528

 
A seleção masculina de Andebol perdeu hoje com a Tunísia (23-21), em jogo da quinta e última
jornada do Grupo B do Campeonato Africano da modalidade, que está a decorrer no Cairo, Egito. Foi a
primeira derrota angolana, frente à seleção com mais títulos no andebol masculino, depois de ter
vencido Congo (28-26), Quénia (42-16), a Líbia (29-15) e a RDC (28-24). Com este resultado, Angola
ficou em segundo no Grupo B e vai medir forças, amanhã, com Marrocos, nos quartos de final. O jogo
está agendado para as 12 horas locais, 11 em Angola, 10 em Portugal. O calendário dos quartos de
final completa-se com o Tunísia-Camarões, Argélia-RD Congo e Egito-Congo. O objetivo da seleção
masculina de Angola será atingir um dos lugares do pódio e, no mínimo, repetir a melhor classificação
de sempre: o terceiro lugar de 2004, num CAN que também teve lugar no Egito. Com um domínio
avassalador do andebol feminino, Angola conta nos masculinos com a hegemonia de Tunísia, Argélia e
Egito, que monopolizam os títulos das 21 edições já disputadas.
 
 26-01-2016
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Andebol: 2.ª Divisão

Arsenal da Devesa
cedeu empate caseiro
O Arsenal da Devesa empatou (35-35) frente à 
Sanjoanense, em encontro da 15.ª jornada do 
campeonato nacional de andebol da segunda 
divisão, disputado no Flávio Sá Leite, e baixou 
para o segundo lugar da classificação, com ape-
nas menos um ponto que o Santo Tirso, que 
nesta ronda recebeu e venceu o Xico Andebol 
por 25-22. Na próxima ronda, o Arsenal da De-
vesa visita o Santo Tirso.
Os resultados da 15.ª jornada:
SP Oleiros-Boavista ........................................28-20
Fermentões-Estarreja ....................................30-34
Marítimo-S. Bernardo ..................................31-29
S. Mamede-Modicus ......................................23-27
Santo Tirso-Xico .............................................25-22
Arsenal-Sanjoanense .....................................35-35
FC Porto B-FC Gaia .......................................30-27

Classificação
Santo Tirso .............................................................41
Arsenal .....................................................................40
S. Mamede ..............................................................38
Gaia ...........................................................................36
S. Bernardo .............................................................34
Marítimo .................................................................31
Fermentões .............................................................28
Modicus ...................................................................28
Sanjoanense ...........................................................26
Estarreja ...................................................................26
SP Oleiros ...............................................................24
FC Porto B ..............................................................24
Xico ...........................................................................23
Boavista ....................................................................17
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Juniores

ABC venceu em Gaia
e continua na frente
A equipa de juniores do ABC venceu por 38-21 
no pavilhão do FC Gaia, em encontro da 13.ª 
jornada do campeonato nacional da categoria, 
e segue na frente da tabela classificativa, com 
mais um ponto que Águas Santas e FC Porto, 
equipas que também venceram e dividem a se-
gunda posição. Os resultados da 13.ª jornada:
Boavista-Maia ................................................. 23-23
Gaia-ABC ......................................................... 21-38
Santo Tirso-Avanca ....................................... 32-29
Xico-Águas Santas ......................................... 21-29
S. Mamede-FC Porto ....................................20-29

Classificação
ABC .......................................................................... 36
Águas Santas .......................................................... 35
FC Porto ................................................................. 35
Santo Tirso ............................................................ 32
Maia ......................................................................... 28
Xico .......................................................................... 24
Boavista .................................................................. 20
Gaia ...........................................................................18
Avanca ......................................................................17
S. Mamede ..............................................................13
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ANDEBOL FEMININO: iniciados

Juventude de Mar
campeã distrital
 
A equipa de iniciadas do Centro Social da Juven-
tude de Mar, Esposende, garantiu no fim de se-
mana o título distrital da competição, ao bater a 
Didáxis por 37-19. Num frente a frente entre as 
duas primeiras classificadas, o conjunto de Espo-
sende não deu hipóteses e venceu por margem 
folgada (18 golos de diferença), ficando assim iso-
lada no topo da classificação, só com vitórias nos 
novos jogos em que par-
ticipou Saliente-se, en-
tretanto, que na jorna-
da de sábado o conjunto 
de Esposende também 
tinha goleado no pavi-
lhão do Maiastars por 
41-14. Com a vitória al-
cançada este domingo, 
24 de janeiro, sobre o 
AA Didáxis/A2D, a equi-
pa de iniciadas do Cen-
tro Social da Juventude 
de Mar garantiu o título 
de campeã regional da 
Associação de Andebol 
de Braga.
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©
 J

M

FUTEBOL
Taça da Liga. 3.ª jornada da fase
de grupos: Nacional-Oriental
(Grupo B), às 16 horas no Está-
dio da Madeira. Outros jogos:
Moreirense-Benfica, (Grupo B),
às 20h30; Arouca-Sporting
(Grupo C), às 18h30; Paços de
Ferreira-Portimonense (Grupo
C), às 18h30.

Treino do União, às 10h30 no
Vale Paraíso, com conferência
de imprensa com um jogador,
às 12h15.

Assinatura de protocolo, pelas
14h00, entre a SAD do União e
Madeira Multilingual School. 

Divisão de honra Regional: San-
tacruzense-Portosantense, às
16 horas em Santa Cruz.

Apresentação da II edição da
Liga Solidária, pelas 18h30, na
Junta de Freguesia de São Gon-
çalo. 

DIVERSOS
Conferência de imprensa no
Complexo Desportivo do CS
Marítimo, com a presença de
Carlos Pereira, às 18h15.

ANDEBOL
Árbitros madeirenses Duarte
Santos e Ricardo Fonseca no
Europeu de seniores masculi-
nos, na Polónia.

Agenda desportiva
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Duarte Santos e Ricardo Fon-
seca, a dupla internacional
madeirense que está no

Campeonato da Europa, voltou
ontem a entrar em ação ao ar-
bitrar o jogo disputado entre a

Polónia e a Bielorússia, em par-
tida referente à terceira jornada
do grupo 1 do "main-round". JM

Madeirenses continuam em grande no Europeu de Andebol
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Sporting empresta Diogo Domingos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-01-2016

Meio: Record Online Autores: Flávio Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ceaff549

 
O Sporting anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, que Diogo Domingos vai ser
emprestado ao Boa-Hora até ao final da época. O pivô português, de 23 anos, já ganhou uma Taça de
Portugal pelos leões. Refira-se que a formação lisboeta para onde vai Domingos, lidera a zona sul da
segunda divisão do andebol nacional, com mais seis pontos que o V. Setúbal. Autor: Flávio Miguel
Silva
 
 23h32
 
Flávio Miguel Silva
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Sporting empresta Diogo Domingos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-01-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_empresta_diogo_domingos.html

 
Refira-se que a formação lisboeta lidera a segunda divisão do andebol nacional 23:32 . Record Por
Record O Sporting anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, que Diogo Domingos vai
ser emprestado ao Boa-Hora até ao final da época. O pivô português, de 23 anos, já ganhou uma Taça
de Portugal pelos leões. Refira-se que a formação lisboeta para onde vai Domingos, lidera a zona sul
da segunda divisão do andebol nacional, com mais seis pontos que o V. Setúbal.
 
 23:32 . Record
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Andebol nacional Seniores Masculinos 3.a Divisão (6.a jornada): Costa d'Oiro-Zona Azul, 
19-31; Vela Tavira-Lagoa, 26-29; 4/Cuba-CCP Serpa, 21-24. Próxima jornada (23/1): Vela Tavira-
-Costa d'Oiro; CCP Serpa-Zona Azul (Pavilhão Carlos Pinhão, 17 e 30 horas); Lagos-4/Cubo. 
Líder: Vela Tavira, 16 pontos. 2.° Zona Azul, 16. 3.0  Lagos, 13.4.° CCP Serpa, 13. 
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  NO MUNDO

DA MOLDÁVIA PARA 
OLIVEIRA DE FRADES
Elena Ursu está em Portugal há 12 
anos. Natural da cidade de Telenesti, 
na Moldávia, veio para o nosso país na 
companhia da � lha Ana, que na altura 
tinha quatro anos, depois de o marido, 
que já estava em Portugal há algum tem-
po, ter arranjado emprego na Martifer, 
em Oliveira de Frades. Inicialmente, a 
ideia era � car uns dois, três anos e de-
pois voltar à terra natal, mas os anos fo-
ram passando, foi � cando por cá e até 
comprou apartamento. Foi também 
aqui que nasceram os dois � lhos mais 
novos, Alexandre e Dário. 
Hoje, Elena não pensa em regressar à 
Moldávia ainda que não descarte essa 
hipótese quando for mais velha. Do país 
de origem, que visita de dois em dois 
anos, sente falta da neve, que dava “até 
aos joelhos”, do “cheiro da lareira” de 
casa e das comemorações do Natal e da 
passagem de ano, datas festivas que não 
são celebradas na mesma altura que em 
Portugal. O Natal é comemorado a 7 de 
janeiro e a entrada no novo ano na noite 
de 13 para 14.  
Gosta de Oliveira de Frades por ser 

uma vila “calma e sossegada”, mas tam-
bém das pessoas que são “educadas” 
e que a ajudaram sempre que preci-
sou. Em particular, não se esquece de 
uma vizinha que teve e que foi como 
que uma “mãe” para ela. De negativo, 
aponta o funcionamento do Sistema 
Nacional de Saúde que a leva a recorrer 
a médicos privados. 
Elena Ursu confessa não ter grandes di-
� culdades em viver em Portugal, ainda 
que às vezes continue a tropeçar na lín-
gua, sobretudo na conjugação dos ver-
bos. Aos � lhos e amigos pede sempre 
que a corrijam para aprender. Diz que 
nunca se sentiu discriminada por ser 
estrangeira, nem a sua família. Prova 
disso é o facto de a � lha, que nasceu na 
Moldávia, já ter sido chamada várias ve-
zes à seleção portuguesa de andebol. Há 
três anos que a jovem, atualmente a jo-
gar num clube de Aveiro, veste a cami-
sola das quinas sendo hoje “a capitã da 
seleção nacional de juniores B”. Os ou-
tros dois � lhos também estão a seguir 
as pisadas da irmã, estando a jogar no 
Andebol Clube de Oliveira de Frades. 

Elena Ursu com o marido e os � lhos
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> Portalegre

> Várias dezenas de pessoas decoraram, no domingo, 
as bancadas do Pavilhão Municipal de Portalegre, que 
acolheu o jogo inicial do Torneio de Abertura de Andebol, 
no escalão de infantis. O jogo, que opôs o Ginásio Andebol 
de Portalegre à equipa do Cruz de Malta Andebol Clube, 
terminou com a vitória da turma do Crato, depois de um 
jogo equilibrado, com golos constantes de parte a parte. 

Foi acima de tudo uma tarde de grande convívio e 
companheirismo, e uma festa para o andebol e para 
Portalegre, que se prepara para ver os seus jovens inte-
grarem a competição inter-regional com as equipas do 
distrito de Santarém. Do Torneio de Abertura falta ainda 
jogar com a equipa de Ponte de Sor que, juntamente 
com Crato e Portalegre, deram vida a esta competição 
de pré-época.•

Torneio de Abertura de Infantis

Portalegre volta a vibrar com o andebol
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Ma) deu Luta 
mas voltou 
a perder 
em casa 

Derrota com o Arsenal da Devesa, de Braga, um dos candidatos 
a subir à 1.? Divisão. Xico fora dos lugares de descida, mas numa 
posição complicada. 

REPORTAGEM DE .  

REDACÇÃO 

OXico Andebol começou a 
segunda volta do campeo-
nato com urna derrota em 

casa, diante do Arsenal da Devesa, um 
dos mais fortes candidatos a estar na 
luta pela subida à 1? Divisão. Num jogo 
bem mais equilibrado que o da primeira 
volta, a equipa comandada por Gustavo 

ANDEBOL - 2° DIVISAO 
E V— Gm•Gs Dif. 

1 G. Stº Tirso 14 12 O 2 444-383 61 38 
2 A. Devesa 14 12 O 2 417-348 69 38 
3 Ac. S. Mamede 13 11 O 2 386.335 51 35 
4 FC Gaia 14 8 3 3 373-356 17 33 
5 S. Bernardo 13 8 2 3 383-363 20 31 
6 Marítimo 14 6 2 6 382-396 -14 28 
7 Fermentões 13 7 O 6 397-381 16 27 
8 Módicus 14 5 1 8 347-366 -19 25 
9 Sanjoanense 14 4 2 8 371-383 -12 24 
10 FC Porto 113' 14 4 1 9 404-441 -37 23 
11 Estarreja 14 4 1 9 368-385 -17 23 
12 Xico Andebol 14 4 O 10 353-375 -22 22 
13 S. Paio Oleiros 13 4 O 9 302-329 -27 21 
14 Boavista 14 1 O 13 340-426 -86 16 
14° jornada 

Boavista Fermentões 29-35 
Estarreja - Marítimo 29-30 
S. Bernardo - FC Porto B 34-32 
Módicos - G. StY Tirso 26-25 
Xico Andebol - A. Devesa 24-26 
Sanjoanense - S. Paio Oleiros 26-25 
FC Gaia - Ac. S. Mamede 19-20 
15° jornada 

S. Paio Oleiros - Boavista 
Fermentões - Estarreja 
Marítimo - S. Bernardo 
Ac. S. Mamede- Módicus 
G. St.°- Tirso - Xico Andebol 
A. Devesa - Sanjoanense 
FC Porto - FC Gaia 

Castro acabou por perder por apenas 
dois golos de diferença frente a um 
adversário recheado de jogadores bem 
mais experientes, alguns deles que no 
passado recente vestiram a camisola do 
Xico Andebol. 

Foi uma primeira parte com muito 
equilíbrio, com algum ascendente por 
parte dos visitantes que alternaram 
igualdades com vantagens no marcador 
assim, 5-5, para os 5-8, ainda passou pe-
los 8-8 e finalizou a primeira parte com 
9-10. 

Na segunda parte, o equilíbrio ainda 
subsistiu até aos 13-13, com a equipa 
do Xico Andebol a conseguir urna van-
tagem aos 13-12. A partir daqui o jogo 
passou para a diferença de dois golos a 
favor dos arsenalistas que fizeram o 13-
15. Os bracarenses aproveitaram e dis-
pararam definitivamente no marcador 
ao fazerem o 16-21. 

Os vimaranenses passaram a correr 
atrás do prejuízo e foram reduzindo len-
tamente a diferença até ao apito final, 

XICO ANDEBOL 24 
Fábio Macedo, Francisco Ribeiro (2), José Santos 
(5), João Baptista, Rafael Macedo, Davide Pontes, 
Rui Oliveira, Luís Castro, Luís Sarmento (8), Paulo 
Abreu (1), Pedro Teixeira, José Moreira, Rui Car-
valho (3), Nuno Pacheco (1), André Ribeiro (1) e 
Alfredo Bravo (3) 
T: GUSTAVO CASTRO 

A. DEVESA 26 
Ricardo Castro, Bruno Silva, João Santos (2), Vasco 
Areias, André Caldas (8), João Costa, João Ferreira 
(2), Rui Lourenço (6), Francisco Albuquerque (4), 
Carlos Osório (2), Elias Vilela (1), David Cunha, 
Manuel Sousa (1), Mário Peixoto, Luís Correia e 
André Azevedo 
T: CARLOS SARAIVA 

LOCAL: Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda 
Árbitros: Fernando Costa e Diogo Teixeira 

primeiro para os 19-23, com o Arsenal 
ainda a conseguir o 19-24, para depois 
e até final o marcador se cifrar em 24-
26. 

Foi urna vitória da equipa com mais 
soluções, que fez jus a este resultado, 
principalmente pela segunda parte que 
efectuou. 

Com este resultado, o Xico Andebol 
continua na cauda da classificação, em 
129- lugar. No final desta fase descem de 
divisão os dois últimos classificados. 
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PRIMEIRA PARTE CONVINCENTE DOS VIMARANENSES 

ermentões ganhou na casa do Boavista 
e está mais tranquilo na classificação 

O Fermentões prossegue o bom 
desempenho com um triunfo conforta-
el na casa do Boavista, por 29-35. De-

frontaram-se duas equipas em situação 
bem distinta em termos classificativos 
neste campeonato. Numa situação 
confortável, o Fermentões defrontou o 
último classificado. Mesmo com estas 
diferenças antevia-se muito equilíbrio 
com dificuldade de previsão quanto ao 
vencedor, pois a equipa boavisteira vale 
mais quando joga no seu ambiente. 

O jogo não trouxe dificuldades de 
maior ao Fermentões, que fez uma 
primeira parte muito boa, não dando 
qualquer hipótese ao seu adversário, e 
ao intervalo já vencia por 13-21. 

Na segunda parte, com a equipa de 
osé Vieira a controlar os acontecimen-

tos e marcador, o máximo que os locais 

9 ALAÍAA.°  
conseguiram foi reduzir um pouco no 
final o marcador, assim o mesmo cifrou-
se em 29-35, favoráveis ao Fermentões. 
Neste jogo relevo para os 15 golos do 
jovem João Barbosa, que marcou mais 
de um terço dos golos da sua equipa. 

Na próxima jornada a equipa vi-
maranense desloca-se ao terreno do  

Estarreja e com certeza que vai tentar 
corrigir o resultado cia primeira volta 
em que perdeu com este adversário no 
seu pavilhão. 
BOAVISTA 29 
Diogo Santos, João Silva, Duarte Gonçalves (2), 
Bruno Silva, Armando Costa (3), Delfim Silva (1), 
oào Carmo, Filipe Lopes (8), Rui Duarte, Eduardo 
Moreira (4), Nuno Serra (2), João Vilaça, Francisco 
Fino (4), Paulo Rodrigues (4), Pedro Moura (1) e 
César Couto 

FRANCLIM CARDOSO 

FERMENTOES 
Bruno Silva, Raúl Nunes, Tiago Cunha (1), Luís 
Peixoto (1), Paulo Santos (2), Helder Cunha (4), 
João Carvalho (2), Carlos Fernandes (3), António 
Salgado (2), João Barbosa (15), João Roque (4) e 
Armando Silva (1) 

'E JOSÉ VIEIRA 
LOCAL: Pavilhão da Esc. Ser. Fontes Pereira de Melo 

Arbitros: Ana Silva e Ana Afonso 
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ANDEBOL O S. Paio de Oleiros perdeu em casa 
do AD Sanjoanense (26-25), em jogo a contar para 
14.ª jornada do Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos, 2.ª Divisão, Zona Norte. Foi um S. Paio 
de Oleiros determinado que dominou ao longo 
da primeira parte, com uma defesa sólida e ata-
ques pacientes num ritmo elevado e intenso. A 
Sanjoanense via a equipa visitante afastar-se no 
marcador, só nos últimos 10 minutos da primeira 
parte conseguiu reagir, reduzindo para 12-13 (nos 
últimos segundos desse período). Na segunda 
parte a Sanjoanense iniciou melhor e conseguiu 
a reviravolta no resultado. Ao aumentar os níveis 
de agressividade defensiva e aproveitando a de-
sorientação momentânea dos atletas oleirenses, 
ampliaram a diferença no marcador, que chegou a 
atingir os cinco golos de diferença. Um pedido de 
desconto a sete minutos do termo da partida e com 
a calma e a serenidade a voltar aos atletas visitan-
tes, o S. Paio de Oleiros reagiu e fez um parcial de 
1-5, nesses minutos finais, mas não conseguiram 
impedir que a AD Sanjoanense vencesse. 
Ver tabela classificativa na página 30.

S. Paio de Oleiros perde 
pela margem mínima
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ANDEBOL A contar para a 12.ª jornada do Campeo-
nato Nacional da 3.ª Divisão de Seniores Masculinos, 
o Feirense teve uma saída difícil ao recinto do ACD 
Monte, que até esta jornada era o líder do Campeo-
nato. O jogo começou bem melhor para a formação 
da casa, que construiu, durante os primeiros trinta 
minutos, uma vantagem confortável de seis golos. 
Ao intervalo as contas estavam complicadas para a 
formação do Feirense (13-7). Mas o descanso parece 
que fez bem ao Feirense que entrou na 2.ª parte 
determinado em corrigir o resultado do primeiro 
tempo, se assim pensou, melhor o executou e du-
rante o segundo tempo a formação azul assumiu o 
comando do jogo e foi recuperando a desvantagem. 
Nem mesmo as muitas exclusões de que foi vítima, 
impediu uma reviravolta espectacular que culminou 
com uma vantagem final favorável ao Feirense de 
três golos (22-25). 
Pelo CD Feirense alinharam e marcaram: Rui Leite, 
José Rocha, Nuno Reis (2), Fábio Cardoso (6), Miguel 
Borges (1), António Oliveira, Carlos Madureira (7), 
Pedro Machado (3), Diogo Tavares (1), Mário Barbosa 
(3), Rui Azevedo, Pedro Pires (2), Orlando Oliveira e 
Pedro Ribeiro. Treinador: Manuel Gregório.
Ver tabela classificativa na página 30.

Feirense regressa 
às vitórias 
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ANDEBOL.
Num encontro aguerrido, a San-
joanense foi mais forte e conseguiu 
uma importante vitória frente ao 
CD S. Paio de Oleiros. Contra o oi-
tavo classificado, a turma liderada 
por Nuno Batista arrancou o triun-
fo pela margem mínima, com o re-
sultado a fixar-se em 26-25. Os alvi-
negros sobem para o nono lugar da 
tabela classificativa, com 24 pontos, 
e na próxima jornada deslocam-se a 
Braga para defrontar o Arsenal.
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MIGUEL TORGO NOS COM11/1105 DA 
osocioción DE OLCOLDES DELV CENTEMORIO 
Uma das mais importantes 
organizações de autarcas 
espanhóis, a Asociación de 
Alcaides Del V Centenario,vai 
incentivaro conhecimento da 
obra literária de Miguel Torga 
junto dos seus membros. UMa 
das iniciativas aponta para a  

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sabrosa, Dr. José 
Marques manteve contatos 
com D.Emiliano Moreno e 
congratulou-se com a inicia-
tiva da Asociación de Alcai-
des. "Estamos perante uma 
organização que representa 

edição exclusiva bilingue do 
livro de poesia, "Poemas Ibé-
ricos", e será distribuída no 
seio da própria Asociación. 
O Secretário-geral da institui-
ção espanbola,I). EmilianoMo-
reno estevede visita ao Espaço 
Miguel Torga em S.Martinho 
de Anta onde revelou "que o 
escritor é muito apreciado em 
Espanha e a dimcnsãocultural 
e universal dos seus trabalhos 
deram azo ao interesse da 
Asociación de Alcaides dcl V 
Centenarioem divulgarjun-
to dos seus membros,o seu 
trajeto literário. Esta ilustre 
personalidade salientou que 
"Sabrosa é um eixo cultural 
e histórico já com renome 
ibérico e mundial" mercê 
principalmente "das figuras 
deFernão de Magalhães e de 
Miguel Torga". Os Poemas 
Ibéricos são um dos livros de 
poesia mais importantes do 
escritor e já traduzidos para 
outras línguas 

centenas de municípios e este 
interesse em Miguel Torga 
constituirá uma excelente 
oportunidade de promoção 
e divulgação do escritor em 
Espanha. E uma sensibilida-
de e interesse que nos apraz 
apreciar e elogiar". 
O Dr. José Marques e Vice-
presidente da Asociación de 
Alcaides do V Ccntenario, 
onde assume desde 2008, o 
cargo de interlocutor nas 
relações da instituição com 
Portugal. Esta organização 
foi fundada em 29 de Ja-
neiro de 1991, e tem como 
objetivo principal promover 
o intercâmbiode atividades 
culturais entre as Comuni-
dades Autónomas,com países 
ibero-americanos e Portugal. 
Salienta-se que Já home-
nageou em 2013, Fernão de 
Magalhães, através da cerimó-
nia da reposição da Pedra de 
Armas na parede da casa do 
navegador em Sabrosa. 

É com bastante orgulho que 
enaltecemos o excelente tra-
balho que esta Associação de 
Andebol da cidade do Peso da 
Régua levou a efeito lançando 
uma campanha de solidarie-
dade cujo o lema foi: " SER 
SOLIDARIO AJUDE-NOS A 
AJUDAR" 
Esta campanha decorreu du-
rante os meses de novembro e 
dezembro e teve como prin-
cipal objetivo ajudar famílias 
carenciadas em três concelhos 
da nossa região, Mesão Frio, 
Sta Marta de Penaguião e Peso 
da Régua. 
É de enaltecer a enorme ade-
rência por parte da população 
em geral e em particular por 
parte dos pais e familiares 

dos atletas do clube 
na recolha de bens 
alimentares, roupas 
e brinquedos, o que 
proporcionou com 
este pequeno gesto 
um Natal diferente 
e muito mais feliz a 
estas 3 famílias. 
Temos também que 
salientar a preciosa 
ajuda dos 3 Muni-
cípios, bem como 
das equipas da ação 
social de cada conce-
lho na identificação 

%MIMO DESPORTIVO DE GODIM 

e sinalização das famílias mais 
carenciadas. 
No seguimento da conversa 
com os membros da direção 
da Associação Desportiva de 
Godim depois da entrega dos 
cabazes ás famílias, fica aqui 
descrito a enorme satisfação e 
alegria de dever cumprido e as 

palavras unanimes de todos de 
que "Como é gratificante ver 
o sorriso das crianças com um 
pequeno brinquedo e as lagri-
mas de alegria dos pais ao re-
ceberem os bens alimentares" 
, ficando desde já a promessa 
de que para o ano haverá 
novamente esta iniciativa. 
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Associação Desportiva Godim (Ondebol) - Peso Régua 
próximos jogos (fim de semana de 16/01/2016 e 17/01/2016) Andebol clube supra: 
Campeonato Nacional 
Seniores Masculinos 3« 
Divisão 1« Fase Zona 1 

16/01/2016, Sábado, 21:00 ho-
ras - Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua 
AD Godim - GC Santo Tirso "B"  

Iniciados Masculinos - 18  Fase 
- Grupo A 
17/01/2016, Domingo, 15:00 
horas - Pavilhão Municipal Fafe 
AC Fafe - AD Godim 

Iniciadas Femininas - la Fase 
- Grupo 13 
17/01/2016, 15:00 horas - Pa- 

vilhão Municipal de Peso da 
Régua 
AD Godim - BECA 
Resultados do fim de semana 

anterior: 

Campeonato Nacional Seniores 
Masculinos 38 Divisão I' Fase 
Zona 1 

09/01/2016, Sábado, 17:00 ho-
ras - Pavilhão Municipal de 
Penafiel 
CA Penafiel 39 - AD Godim 34 

Iniciados Masculinos - Fase 
- Grupo A 
10/01/2016, Domingo, 15:00 
horas - Pavilhão Francisco Ho- 

landa - Guimarães 
CD Xico Andebol 33 - AD Go- 
dim 31 

Iniciadas Femininas - P Fase 
- Grupo B 
10/01/2016, 18:00 horas - Pavi- 
lhão Municipal de Chaves 
GD Chaves 18 - A l) Godim19 
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Sílvio Nogueira estreou-se pela
Seleção Nacional de Andebol em
cadeira de rodas.

O Sílvio foi titular no jogo con-
tra a Holanda que deu a Portugal
o segundo lugar no European
Wheelchair Handball Nations
Tournament, competição organi-
zada pela EHF e que decorreu na
Áustria.

Conforme escreveu na página
oficial do seu clube, "participar no
European Wheelchair Handball
Nations Tournament é a realiza-
ção de um sonho, poder ouvir o
nosso hino estando a representar
Portugal é maravilhoso. Chegou
ao fim o torneio, o resultado não
foi o que queríamos, perdemos
14-11 na final frente a Holanda,
estamos orgulhosos pelo nosso
trabalho, os portugueses podem
se orgulhar da nossa participação,
não faltou empenho, dedicação e
entrega em todos os jogos e
mesmo fora de campo, represen-
tamos o nosso país a um grande
nível e saímos de cabeça erguida.
Prometemos continuar a trabalhar

para conseguir levar sempre o
nome do nosso país ao mais alto
nível."

"Irei continuar a trabalhar para
merecer a confiança do
Selecionador Nacional Danilo
Ferreira para os próximos traba-
lhos da seleção para poder estar
presente na próxima competição

internacional de Andebol em
Cadeira de Rodas que será na
Suécia, em 2016. 

A prova, a disputar igualmente
no formato "open", contará com a
participação de 6 a 8 equipas.
Espero que Portugal lá consiga
estar", pode ler-se na página do
APD Braga. 

Maria José Silva
mariajose.tribunadasilhas@gmail.com

ANDEBOL

Sílvio Nogueira na 
Seleção Nacional 

DR
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França vence Torneio 
A França venceu o Ibrnuo da, 

4 Nações, em Andebol, que se rea-
lizou, entre 6a feira e Domingo, 
em Meda, Figueira de Castelo 
Rodrigo e Pinhel. A Espanha ficou 
em segundo lugar, a Alemanha em 
30  e Portugal na 4a posição. 

No jogo de encerramento, em 
Pinhel, Portugal e Espanha entra-
ram em cámpo, já depois da Fran-
ça ter vencido a Alemanha, no 
mesmo local. Assim, o jogo entre 
Portugal e Espanha teve um carác-
ter decisivo no apuramento do 
vencedor do Ibmeio. 

O jogo começou bastante equi-
librado, com 3-3 aos cinco minu-
tos de jogo. Depois a Espanha foi 
mais eficaz e marcou por cinco 
vezes consecutivas, pelo que, aos 
onze minutos, a formação lusa 
perdia por 4-9 e Luís Monteiro 
solicitou o primeiro desconto de 
tempo do encontro. A reacção por-
tuguesa surgiu e, a meio da pri-
meira parte, Portugal perdia por 
7-10, mas os espanhóis voltaram 
a aumentar a vantagem para 7-12, 
quando faltavam dez minutos para 
o intervalo. Portugal voltou a re-
duzir para 10-13, a cinco minutos 
do descanso e numa altura em que 
ficou a jogar em superioridade 
numérica. 

Os comandados de Luís 
Monteiro não reentraram bem no 
segundo tempo e a Espanha apro-
veitou para aumentar a diferença 
no marcador. A reacção lusa não 
tardou muito e Portugal foi-se 
aproximando da Espanha. A dois 
minutos do fim, Portugal* tinha 
dois golos de desvantagem mas já 
não conseguiu evitar a derrota 
com a Espanha, por 23-25. 

Página 39


