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neiro, começam a disputar a Fase
Final da competição, ao passo que
a formação visitante já estava

“condenada” a disputar a 2.a Divi-
são Nacional.

O São Bernardo apresentou-se

com um sistema defensivo 6x0,
enquanto que o Alavarium apos-
tou num 3x2x1. Este sistema de-

fensivo criou muitas dificuldades
às jogadoras lideradas por Rui Li-
berato, que, nos primeiros dez mi-
nutos, não conseguiram ultrapas-
sar a defesa do Alavarium. Mas
depois adaptaram-se e começa-
ram a descobrir o “caminho” para
o golo, com o jogo ofensivo do Ala-
varium a não sair com a clarivi-
dência habitual.

Na segunda parte, o Alavarium
entrou com outra intensidade e ra-
pidamente “cavou” um “fosso” no
resultado, que só não foi maior da-
do os inúmeros contra-ataques fa-
lhados pelas jogadoras da casa, uns
por demérito, outros pela excelente
exibição que a guarda-redes do São
Bernardo, Cátia Coutinho, efec-
tuou na segunda parte.

O resultado final espelha o que
se passou em campo, num jogo
bastante morno e desnivelado. Na
equipa do Alavarium, destaque
para as boas exibições da Catarina
Martins e Maria Loura, ao passo
que, no São Bernardo, além da já
citada Cátia Coutinho, realce para
a excelente exibição de Maria
Neves.l

ANDEBOL

MARIA LOURA foi uma das atletas em evidência no Alavarium

D
.R
.

Alavarium confirma
superioridade no “derby”
Com as contas definidas, a formação liderada por Ulisses Miguel 
derrotou, sem grande surpresa, a conjunto do São Bernardo

�O Alavarium recebeu e venceu o
São Bernardo na última jornada
da primeira fase do Campeonato
Nacional de Seniores Femininos.
Era um jogo que já nada decidia,
uma vez que a equipa da casa ti-
nha assegurado um lugar entre as
dez equipas que, a partir de Ja-

TREINADOR: Ulisses Miguel.
Andreia Madaíl e Diana Roque; Maria
Loura (5), Catarina Martins (5), Lisa
Antunes (3), Ana Almeida (5), Elin Almeida,
Cláudia Correia (7), Mariana Lopes (2),
Ana Marques (3), Ana Gomes, Inês
Branco, Filipa Fontes (4) e Daniela Dias.

TREINADOR: Rui Liberato.
Cátia Coutinho; Marta Senos, Cátia Reis
(3), Maria Neves (6), Cristiana Dias (1),
Catarina Tendeiro (1), Ana Arede (2), Diana
Almeida (1), Daniela Santos, Sara Matos
(1), Ana Ribeiro, Ana Araújo (3) e Inês
Baptista (3).

LOCAL: Pavilhão do Alavarium.
ÁRBITROS: Flávio Carvalho e João
Malhado.
AO INTERVALO: 19-13.

ALAVARIUM 34

SÃO BERNARDO 21
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� O novo Centro Multiusos de
Lamego vai receber o primeiro
jogo de alta competição já no dia 4
de Janeiro com a realização do
Portugal-Turquia, inserido na
qualificação para a fase final do
Campeonato do Mundo de Ande-
bol, em seniores masculinos. O
encontro começa às 20h15 e terá
transmissão em directo na RTP2.

O jogo que vai opor as duas
selecções marca a estreia do
moderno Centro Multiusos de

Lamego como palco de grandes
competições desportivas, um
equipamento que também está
apetrechado para acolher even-
tos culturais e de lazer, bem como
iniciativas de apoio às activida-
des empresariais e de promoção
de produtos locais e regionais.  

Durante a cerimónia de assi-
natura do protocolo de colabora-
ção entre a autarquia de Lamego
e a Federação de Andebol de Por-
tugal, o autarca Francisco Lopes

enfatizou que este jogo de qualifi-
cação é “uma oportunidade de
dar visibilidade a uma modalida-
de muito praticada no concelho,
através do Andebol Clube de
Lamego, um dos nossos maiores
clubes”. “É importante que se
olhe para Lamego como um
município onde se dá valor ao
desporto e onde tem existido
uma relação profícua com os
nossos clubes e associações”,
sublinhou.  l

PORTUGAL RECEBE TURQUIA A 4 DE JANEIRO

Apuramento para Mundial de Andebol 
estreia novo Centro Multiusos de Lamego
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Outros jogos

Tambem hoje, o Belenenses (7.º) recebe o Sporting 

(3.º). Na Maia, o ISMAI recebe o FC Porto e dificilmen-

te pode inverter aquilo que é o maior poderio dos 

dragões. Em Aveiro, o São Bernardo recebe o Águas 

Santas. O jogo Xico Andebol-Madeira foi adiado para 

o dia 25 de Janeiro.
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RTP1, 21h00 

Património Mundial Português
Série documental que reúne 14 fi l-
mes, de 25 minutos cada, sobre edi-
fícios e paisagens portuguesas classi-
fi cados pela UNESCO como Patrimó-
nio Mundial da Humanidade. O epi-
sódio de hoje é dedicado ao Douro 
Vinhateiro.

desporto LINHA DA FRENTE
“A herança de Mandela“ é uma 
reportagem assinada por António 
Mateus, que relata a forma como 
Nelson Mandela (Madiba) se trans-
formou primeiro a si próprio, como 
ser humano, para tirar depois o me-
lhor de todos à sua volta.

 
RTP2, 18h30

Futebol
Liga Europa
Lazio x Sporting
SIC, 18h00
Besiktas x Stoke City
Sport TV1, 18h00
Anderlecht x Lokomotiv Moscovo
Sport TV1, 20h05
Andebol 
Campeonato Nacional
Belenenses x Sporting
RTP2, 20h15
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AndeBol                 

Supertaça de Portimão suspensa           
A Supertaça de andebol foi suspensa em virtude da falta de 
condições financeiras para organizar a prova, anunciou ontem 
a Federação Portuguesa de Andebol (PPA) no seu sítio ofi-
cial. A suspensão da prova, de acordo com o comunicado do 
organismo, surge na sequência da falta de dotação financeira 
para a comparticipação na organização por parte da Câmara 
Municipal de Portimão (CMP). Na sequência desta situação, 
FPA e CMP decidiram conjuntamente pela suspensão da Su-
pertaça masculina, prevista para 27, 28 e 29 de janeiro e que 
iria juntar os seis primeiros classificados do campeonato no 
final da primeira volta, foi suspensa. A atribuição de um lugar 
numa prova europeia de clubes não será posta em causa pela 
não realização da Supertaça, uma vez que esta prova já não iria 
atribuir vaga.       

DR                           
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Supertaça Masculina suspensa por falta de financiamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/index.php?t=Supertaca-Masculina-suspensa-por-falta-de-
financiamento.rtp&article=509145&layout=55&visual=16&tm=46

 

A Câmara de Portimão não tem disponibilidade financeira para o habitual patrocínio do torneio o que

redundou na sua suspensão, decidida pela autarquia e pela Federação

 

 A Supertaça de andebol foi suspensa, devido à falta de condições financeiras para organizar a prova,

anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (PPA), no seu sítio oficial, esta terça-feira.

 

 A suspensão da prova, de acordo com o comunicado federativo, decorre da falta de dotação

financeira, para a comparticipação na organização, por parte da Câmara Municipal de Portimão (CMP).

 

 Na sequência desta situação, FPA e CMP decidiram conjuntamente pela suspensão da Supertaça

masculina, prevista para 27, 28 e 29 de janeiro e que iria juntar os seis primeiros classificados do

campeonato no final da primeira volta.

 

 A atribuição de um lugar numa prova europeia de clubes não será posta em causa pela não realização

do torneio, uma vez que esta prova, face à reestruturação do modelo das competições da Federação

Europeia de Andebol (EHF), já não iria atribuir vagas, tendo-se estabelecido que o campeão fica

apurado para a Liga dos Campeões, o vencedor da Taça e segundo classificado, para a Taça Europa, e

o terceiro, para a Taça Challenge.

 

 O novo quadro competitivo instituido pela Federação Internacional de Andebol, que unifica a da Taça

das Taças com a Taça EHF na Taça Europa, também não foi alheia à decisão de suspender a

Supertaça, conforme assumiu o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha,

em declarações à Antena 1.
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Federação confirma suspensão da Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=303982

 

Por Redacção

 A Federação Portuguesa de Andebol confirmou, esta terça-feira, a suspensão da Supertaça de

andebol devido à falta de condições financeiras.

A prova estava prevista para os dias 27, 28 e 29 de Janeiro em Portimão e deveria juntar os seis

primeiros classificados do campeonato por altura do final da primeira volta.

Em épocas anteriores o vencedor da Supertaça apurava-se para as competições europeias mas para

esta época existiram alterações. No final da temporada o campeão nacional terá acesso à Liga dos

Campeões, o vencedor da Taça de Portugal e o segundo classificado do campeonato vão à Taça

Europa e o terceiro classificado apura-se para a Taça Challenge.

Os três dias que ficam em branco devido à não realização da Supertaça poderão ser aproveitados por

FC Porto, Benfica e Sporting para a disputa de jogos europeus.
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ANDEBOL

Xico eliminado
da Taça

O Xico Andebol foi eliminado 
da Taça de Portugal, ao perder 
com o Marítimo, por 38-29. Ape-
sar de disputarem um escalão in-
ferior, os insulares foram sempre 
superiores e ao intervalo já ven-
ciam por 18-11. Aparentemente, 
era de uma ordem de grandeza 
insuperável pedir ao Xico Andebol 
que vencesse o seu adversário, 
o Marítimo, que disputa a 2ª Di-
visão Nacional. Pelo menos a jul-
gar pelo resultado, principalmente 
pelo evoluir do mesmo durante o 
1º período: aos 12 minutos, o Xico 
perdia por 7-2; seguiu-se um time-
out, mas este pouco ou nada re-
sultou, pois, num ápice, o resulta-
do passou para 10-4, 14-5, 17-6, 
terminando a 1ª parte com 19-10. 
Com esta diferença tão dilatada, 
ficou praticamente escrito o epí-
logo final: saída inglória do Xico 
Andebol da Taça de Portugal, nos 
oitavos-de-final.

As duas equipas alinharam 
com os seguintes jogadores:

MARÍTIMO: João Teixeira, 
Eduardo Pinto, José Castro (2), 
José França (1), Sérgio Andrade 
(3), Pedro Rodrigues (1), Bruno 
Nunes (5), Marco Gil (2), Tiago 
Rodrigues, Márcio Abreu (11), 
António Franco (3), Jorge Betten-
court,  Paulo Moura (2) e Diogo 
Gomes (8).

XICO ANDEBOL: Ricardo 
Castro, Gustavo Castro (7), José 
Teixeira, Pedro Correia (4), Rui 
Oliveira, André Caldas (7), Luís 
Sarmento (6), João Gonçalves 
(1),  Nuno Gomes, Hugo Fernan-
des, Nuno Pacheco (2) e Jaime 
Barreiros (2).
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Diário da Região   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Pág: 22
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  Corte: 1 de 1ID: 39092760 13-12-2011
ANDEBOL Com a ajuda do Alto do Moinho

Ginásio do Sul isola-se no comando

OAlto do Moinho, ao derrotar
o Camões, no Pavilhão Mo-
niz Pereira, em Lisboa, por

33-32, foi a grande sensação da
11.ª jornada do campeonato na-
cional da 2.ª divisão, mas quem
tirou maior partido disso foi o Gi-
násio do Sul que se isolou no co-
mando da tabela classificativa,
ainda que, à condição, pelo facto
do Marítimo ter menos dois jogos.
Agora treinada por Ricardo Mal-
veiro, a equipa do Alto do Moinho,
que ao intervalo já ganhava por
21-17, acabou por surpreender os
estudantes numa partida em que
andou quase sempre à frente, mas
que, a muito pouco do fim, estava
igualada a 31 golos. Artur Coelho
(com oito golos) e André Praxedes
(com sete) foram os jogadores que
mais deram nas vistas na equipa
do Alto do Moinho. Já conhecedor
do resultado do Camões, o Ginásio
do Sul entrou em campo com a
firme disposição de alcançar a vi-
tória para se poder isolar no co-
mando da tabela classificativa e
na verdade foi mesmo o que acon-
teceu. O Passos Manuel vencia ao
intervalo por 14-12 mas os ginasis-
tas, que na segunda parte estive-
ram mais próximo do seu real
valor, deram a volta aos aconteci-
mentos e acabaram por conseguir
de forma tranquila o que queriam.
Ivan Dias, com sete golos foi o me-
lhor marcador da equipa. Mas, em
grande, nesta jornada, esteve
também o Vitória de Setúbal que
foi ganhar a Benavente por 28-22
num jogo em que o melhor marca-

dor foi Francisco Fuzeta (com nove
golos) logo seguido do inevitável
Francisco Bacalhau (com sete). Na
próxima jornada, o destaque vai
para a visita do Marítimo ao Alto
do Moinho e para a recepção do
Ginásio do Sul ao Camões.    

Torrense está em 2.º lugar
no Campeonato Nacional 

da 3.ª Divisão  

Com a vitória alcançada sobre o
Costa Doiro, por concludentes 32-
11, o Torrense apanhou o Boa Hora
no segundo lugar da tabela classi-
ficativa que é liderada pelo Zona
Azul. Menos bem esteve o Almada
que perdeu em casa com o Loures,
por 28-29. Na classificação geral,
os almadenses ocupam, em igual-
dade pontual com o Redondo, o
5.º lugar.  

JOSÉ PINA/LUIS SANTOS

Xavier Sousa, jogador do Ginásio
do Sul, em acção defensiva
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Andebol: crise suspende Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=547793

 

terça-feira, 13 de Dezembro de 2011 | 19:54

 

 Devido a crise, a Supertaça Portuguesa de Andebol, prevista para 27, 28 e 29 de Janeiro, foi

suspensa, revelou a Federação Portuguesa de Andebol (PPA) no seu site.

 

 Segundo o organismo, que emitiu um comunicado, a suspensão da prova deve-se a falta de meios

financeiros para a comparticipação na organização por parte da Câmara Municipal de Portimão (CMP).

 

 A prova iria reunir os seis primeiros classificados do campeonato no final da primeira volta.
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  Corte: 1 de 1ID: 39085028 13-12-2011

PRÓXIMA JORNADA

ABC - S. Bernardo

Benfica - Sporting

Águas Santas - Ginásio Sul

S. Mamede - Espinho

Marítimo - Belenenses

Xico Andebol - FC Porto

9.ª JORNADA  

Benfica 28 - 14 ABC

Belenenses 39 - 39 S. Bernardo

Espinho - Marítimo

Ginásio Sul 25 - 28 Xico Andebol

Sporting 35 - 31 Águas Santas

FC Porto 31 - 32 S. Mamede

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1   Benfica  9  8  0  1  250  :  185  65  25

2  FC Porto 9 6 1 2 276 : 226 50 22

3  Sporting 9 6 1 2 285 : 243 42 22

4  ABC 9 6 0 3 252 : 225 27 21

5  Belenenses 9 5 2 2 305 : 274 31 21

6  S. Mamede 9 6 0 3 239 : 249 -10 21

7  Marítimo 8 4 1 3 240 : 216 24 17

8  Águas Santas 9 4 0 5 252 : 260 -8 17

9  S. Bernardo 9 2 2 5 224 : 266 -42 15

10  Xico Andebol 9 1 0 8 232 : 272 -40 11

11  Ginásio Sul 9 0 1 8 207 : 278 -71 10

12  Espinho 8 0 2 6 196 : 264 -68 10

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

Benfica vence ABC 
O Benfica bateu o ABC de Braga por 28-14 em encontro da 

nona jornada do campeonato nacional de andebol de juniores 

e reforçou a sua posição de líder, tendo agora mais três pontos 

que o FC Porto, que perdeu no seu reduto frente ao S. Mamede 

(32-31) e o Sporting, que bateu o Águas Santas por 35-31. 
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  Corte: 1 de 1ID: 39090076 13-12-2011

As equipas femininas de

andebol da Didáxis de Riba

de Ave estiveram em

destaque este fim de sema-

na, ao vencerem as adver-

sárias em todos os escalões. 

No sábado, as iniciadas da

Didáxis de Riba de Ave

golearam por 31-16 a equipa

do C.A.S. Félix da Marinha e

consolidaram o 1.º lugar. A

dois jogos do término da 1ª

fase do Campeonato Na-

cional da 1.ª Divisão, as an-

debolistas iniciadas da

Didáxis de Riba de Ave já

estão matematicamente apu-

radas para a 2.ª fase. 

No domingo jogaram as in-

fantis e as juvenis, tendo

ambos os escalões vencido

por números esclarecedores. 

A equipa de infantis da

Didáxis de Riba de Ave rece-

beu a equipa do Maiastars e

“vingou” a única derrota aver-

bada nesta fase, também

goleando por 24-9. Com este

resultado e a um jogo de ter-

minar a 1.ª fase do Campe-

onato Nacional de Infantis, as

andebolistas da Didáxis de

Riba de Ave estão agora iso-

ladas no 1.º lugar. 

As juvenis da Didáxis de

Riba de Ave receberam a

equipa do Manabola e, tam-

bém, venceram por 19-10.

Com este resultado as an-

debo0listas da Didáxis de

Riba de Ave mantêm o 4º

lugar no Campeonato Na-

cional de Juvenis. Para con-

cluir esta fase faltam ainda

disputar às juvenis dois jogos,

contra a equipa da Juventude

do Mar e do Maiastars B.

Andebolistas da Didáxis de Riba d’Ave 

goleiam em todos os escalões
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Supertaça de andebol suspensa por falta de condições financeiras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Público Online

URL: http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1524930

 

Portimão

 

 13.12.2011 - 18:50

 

 A Supertaça de andebol foi suspensa em virtude da falta de condições financeiras para organizar a

prova, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (PPA) no seu sítio oficial.

 

 A suspensão da prova, de acordo com o comunicado do organismo, surge na sequência da falta de

dotação financeira para a comparticipação na organização por parte da Câmara Municipal de Portimão

(CMP).

 

 Na sequência desta situação, FPA e CMP decidiram conjuntamente pela suspensão da Supertaça

masculina, prevista para 27, 28 e 29 de Janeiro e que iria juntar os seis primeiros classificados do

campeonato no final da primeira volta, foi suspensa.

 

 A atribuição de um lugar numa prova europeia de clubes não será posta em causa pela não realização

da Supertaça, uma vez que esta prova, face à reestruturação do modelo das competições da

Federação Europeia de Andebol (EHF), já não iria atribuir vaga.

 

 Portugal registou uma redução de cinco para quatro clubes nas provas organizadas pela EHF, pelo

que a Supertaça já não iria qualificar nenhuma equipa para as provas europeias.

 

 O apuramento para as provas da EHF será decidido da seguinte forma: o campeão fica apurado para

a Liga dos Campeões, o vencedor da Taça e segundo classificado para a Taça Europa e o terceiro para

a Taça Challenge.

 

 A data prevista para a realização da Supertaça, que ficou em branco no calendário dada a suspensão

da prova, pode ser rentabilizada para a realização de jogos pelos clubes ainda presentes na Europa -

FC Porto, Benfica e Sporting.
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:.: Crise leva à suspensão da Supertaça de Portimão - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=731415

 

A Supertaça foi suspensa em virtude da falta de condições financeiras para organizar a prova,

anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (PPA) no seu site oficial.

 

 

A suspensão da prova, de acordo com o comunicado do organismo, surge na sequência da falta de

dotação financeira para a comparticipação na organização por parte da Câmara Municipal de Portimão

(CMP).

 

 

Na sequência desta situação, FPA e CMP decidiram conjuntamente pela suspensão da Supertaça

masculina, prevista para 27, 28 e 29 de janeiro e que iria juntar os seis primeiros classificados do

campeonato no final da primeira volta, foi suspensa.

 

 

A atribuição de um lugar numa prova europeia de clubes não será posta em causa pela não realização

da Supertaça, uma vez que esta prova, face à reestruturação do modelo das competições da

Federação Europeia de Andebol (EHF), já não iria atribuir vaga.

 

 

Portugal registou uma redução de cinco para quatro clubes nas provas organizadas pela EHF, pelo que

a Supertaça já não iria qualificar nenhuma equipa para as provas europeias.

 

 

O apuramento para as provas da EHF será decidido da seguinte forma: o campeão fica apurado para a

Liga dos Campeões, o vencedor da Taça e segundo classificado para a Taça Europa e o terceiro para a

Taça Challenge.

 

 

A data prevista para a realização da Supertaça, que ficou em branco no calendário dada a suspensão

da prova, pode ser rentabilizada para a realização de jogos pelos clubes ainda presentes na Europa -
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FC Porto, Benfica e Sporting.

 

 

Siga-nos no  Facebook  e no  Twitter .
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Crise financeira leva à suspensão da Supertaça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/12/13/crise_financeira_leva_suspens_.html

 

13 de Dezembro de 2011 18:59h

 

 A suspensão da prova, de acordo com o comunicado do organismo, surge na sequência da falta de

dotação financeira para a comparticipação na organização por parte da Câmara Municipal de Portimão

(CMP).

 

 A Supertaça de andebol foi suspensa em virtude da falta de condições financeiras para organizar a

prova, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) no seu sítio oficial.

 

 A suspensão da prova, de acordo com o comunicado do organismo, surge na sequência da falta de

dotação financeira para a comparticipação na organização por parte da Câmara Municipal de Portimão

(CMP).

 

 Na sequência desta situação, FPA e CMP decidiram conjuntamente pela suspensão da Supertaça

masculina, prevista para 27, 28 e 29 de janeiro e que iria juntar os seis primeiros classificados do

campeonato no final da primeira volta, foi suspensa.

 

 A atribuição de um lugar numa prova europeia de clubes não será posta em causa pela não realização

da Supertaça, uma vez que esta prova, face à reestruturação do modelo das competições da

Federação Europeia de Andebol (EHF), já não iria atribuir vaga.

 

 Portugal registou uma redução de cinco para quatro clubes nas provas organizadas pela EHF, pelo

que a Supertaça já não iria qualificar nenhuma equipa para as provas europeias.

 

 O apuramento para as provas da EHF será decidido da seguinte forma: o campeão fica apurado para

a Liga dos Campeões, o vencedor da Taça e segundo classificado para a Taça Europa e o terceiro para

a Taça Challenge.

 

 A data prevista para a realização da Supertaça, que ficou em branco no calendário dada a suspensão
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da prova, pode ser rentabilizada para a realização de jogos pelos clubes ainda presentes na Europa -

FC Porto, Benfica e Sporting.

 

Por Sapo Desporto c/Lusa
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Lamego estreia Centro Multiusos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2011

Meio: Tribuna Douro Online

URL: http://www.tribunadouro.com/artigo/1688

 

Campeonato do Mundo de Andebol //

 

  Por:

 

  / Secção: Desportos na Região/

 

  13-12-2011

 

 O encontro começa às 20h15 e terá transmissão em direto na RTP2.

 

 O jogo que vai opor as duas seleções marca a estreia do moderno Centro Multiusos de Lamego como

palco de grandes competições desportivas, um equipamento que também está apetrechado para

acolher eventos culturais e de lazer, bem como iniciativas de apoio às atividades empresariais e de

promoção de produtos locais e regionais.

 

 Durante a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a autarquia de Lamego e a

Federação de Andebol de Portugal (FAP), Francisco Lopes enfatizou que este jogo de qualificação de

acesso ao Campeonato do Mundo é "uma oportunidade de dar visibilidade a uma modalidade muito

praticada no concelho, através do Andebol Clube de Lamego, um dos nossos maiores clubes". "É

importante que se olhe para Lamego como um município onde se dá valor ao desporto e onde tem

existido uma relação profícua com os nossos clubes e associações." As entidades organizadoras

esperam agora que cerca de 1500 pessoas assistam a este encontro que deverão desembolsar 2EUR

cada uma e, desta forma, também terem direito à oferta de uma t-shirt comemorativa deste dia

desportivo. Na preparação para o embate de 4 de janeiro, a seleção lusa permanecerá quatro dias na

cidade de Lamego, durante os quais deverá realizar treinos abertos ao público e fazer visitas a

diversos estabelecimentos de ensino. Esta partida é a primeira de um conjunto de quatro que a

seleção das quinas disputa com o objetivo de garantir a presença no 23º Campeonato do Mundo de

Andebol que decorrerá em Espanha. Para além de Portugal e da Turquia, a Ucrânia também integra

este grupo. Henrique Torrinha Cardoso, presidente da FAP, mostra-se esperançado que Lamego seja o

"talismã da seleção nacional" e que "o objetivo de apuramento seja cumprido". A organização do
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encontro Portugal/ Turquia promoverá ainda a realização de uma ação de formação dirigida a

professores de Educação Física, subordinada ao tema Importância do jogo reduzido na iniciação ao

Andebol, ministrada por Jorge Varejão, master coach e formador de treinadores da FAP.

 

mi
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  Corte: 1 de 1ID: 39090736 12-12-2011
Andebol

Feirense
vence
No Pavilhão da Lavandeira, os
Juniores de Pedro Magalhães
fizeram grande exibição e
venceram o Alavarium, por 31-
25. Já os Juvenis, no Nacional
da 2.ª Divisão, venceram sem
dificuldade o Ílhavo AC, por 47-
22 enquanto os infantis ‘B’, na
2.ª jornada da fase
complementar, perderam com
o Alavarium, por 16-14. Na fase
de apuramento, a equipa ‘A’, na
5.ª jornada, foi empatar a
Arrancada do Vouga (15-15),
dividindo a liderança do grupo
com o Valongo do Vouga. Na 1.ª
Divisão Nacional de Iniciados,
os blues recebem, no próximo
fim-de-semana, o FC Infesta.
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A40

   	Meio: Sport TV1 - Notícias

 	Duração: 00:00:42

 	Hora de emissão: 16:59:00 
ID: 39112550

 
11/12/2011

Campeonato da europa de corta-mato

 

Portugal conquistou a medalha de prata por equipas na prova seniores femininos nos campeonatos da

europa de corta-mato.
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   	Meio: Sport TV1 - Notícias

 	Duração: 00:00:29

 	Hora de emissão: 14:57:00 
ID: 39112245

 
11/12/2011

Campeonato da europa de corta-mato

 

Portugal conquistou a medalha de prata por equipas na prova seniores femininos nos campeonatos da

europa de corta-mato.
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  Corte: 1 de 1ID: 39090545 07-12-2011

Andebol - Ponte de Sor

> O campeonato nacional de andebol -
Iniciados, continua a decorrer na primeira
fase e a equipa de Iniciados do GEPS (Grupo
Experimental de Ponte de Sor) venceu em
casa frente ao Redondo por um expressivo
resultado de 48-17.

A primeira fase termina a 14 de Janeiro e
o próximo encontro para os azuis e brancos
treinados por José Horta, é a casa da
Vidigueira, dia 10 de Dezembro ao meio dia.

Um dia depois (11/Dezembro) arranca a
segunda fase do campeonato nacional de
Infantis- zona 9. Évora, Serpa e Beja são os
adversários da equipa do Alto Alentejo.

O GEPS Infantis, com o técnico Paulo
Feijão, tem a primeira jornada em casa
frente à Zona Azul (Beja).

No campeonato dos mais pequenos,
Minis e Bambis, dia 17 o GEPS joga em casa
frente a Évora às 14h30m. 

GEPS pontua frente ao Redondo
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Andebol - Portalegre

Campeonato Nacional de Iniciados – 1ª Divisão
Ginásio Andebol Portalegre - 30

Samora Correia - 31
> Durante toda a primeira parte assistiu-

se a um jogo muito equilibrado com o GAP
quase sempre na frente do marcador, mas
sem conseguir ganhar uma vantagem
significativa. Ao intervalo o marcador registava
um empate a 18. No segundo tempo o
equilíbrio foi-se mantendo até a dupla de
arbitragem decidir ter o protagonismo do
jogo, conseguindo enervar toda a gente,
desde os jogadores à assistência, denotando
um exagerado autoritarismo, com sanções
disciplinares sucessivas a técnico, dirigente
e jogadores do GAP, mandando inclusivamente
identificar espectadores, enquanto à outra
equipa tudo era permitido, manifestando uma
clara dualidade de critérios que foi sendo
mais significativa à medida que os protestos
da assistência aumentavam.

O Samora Correia acabou por aproveitar
bem esta situação, conseguindo ganhar uma
vantagem de 7 golos. No entanto, os jovens

de Portalegre reagiram com muito querer e
garra a estas “adversidades”, conseguindo ir
reduzindo a diferença no marcador,
chegando a ter a hipótese de empatar a
partida no último minuto, o que não
aconteceu com mais uma decisão discutível
da equipa de arbitragem que descortinou
uma falta na marcação de um livre de 7
metros, impedindo a recarga que poderia dar
o empate.

Pelo GAP jogaram e marcaram: Henrique
Grenho, Filipe Trindade, Edgar Tavares,
Nuno Gandum, Miguel Pinheiro (1), Duarte
Tavares (1), Francisco Rebola (8), Sandro
Estrela, Afonso Perestrelo (3), João Viegas
(11), João Faria (1), Miguel Silva (1),
Guilherme Gil (4) e Pedro Frutuoso.

No próximo fim-de-semana não haverá
jogo, realizando-se a próxima jornada no
dia 17, em Portalegre, às 15 horas, com o
Ginásio do Sul de Almada. 
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Campeonato Nacional de Infantis
Ginásio Andebol Portalegre - 8

Inijovem - 22

> Os infantis do GAP concluíram a 1ª fase
do campeonato com mais uma derrota. A
equipa do Inijovem, denotando um maior
poder físico, revelou uma clara supremacia
desde o início do jogo, chegando ao
intervalo a vencer por 4 -10. No segundo

tempo a toada do jogo manteve-se.
Pelo GAP jogaram e marcaram: Diogo

Felizardo, Ricardo Lourenço, André Jesus
(2), Tiago Laranjo, Bernardo Crisanto, Diogo
Lopes, João Mourato (4), Manuel Candeias
(1), João Valério e Tiago Pinto (1) 
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