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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,36 x 25,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52158924 04-02-2014
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A2

  Tiragem: 152865

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 3,79 x 9,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52158403 04-02-2014
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A3

  Tiragem: 11786

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,71 x 6,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52160797 04-02-2014
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A4

  Tiragem: 35043

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,30 x 7,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52158920 04-02-2014
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A5

  Tiragem: 80650

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 15,94 x 33,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52158939 04-02-2014
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A6

:.: Obradovic: «É bom estar a lutar em todas as frentes» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/02/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=866339

/

 
O FC Porto está a viver uma temporada excecional, encontrando-se a lutar na linha da frente em todas
as competições, nacionais ou internacionais, mesmo em fase adiantada da época. Na Taça de
Portugal, passou no sábado aos quartos-de-final frente ao Passos Manuel e, no domingo, voltou a
jogar frente à mesma equipa, cimentando a liderança, à condição, no campeonato. As expectativas
dos dragões são igualmente boas no Grupo B da Liga dos Campeões, encontrando-se o conjunto em
contagem decrescente para a receção, na sexta-feira, aos polacos do Kielce, em mais um jogo onde
podem voltar a escrever a história. O treinador Ljubomir Obradovic manifestou-se confiante para o
resto da temporada."É bom estar a lutar em todas as frentes. E nem o Kielce nos assusta, apesar de
ser uma equipa de topo mundial, pois basta dizer que é a base da seleção polaca, 6.ª classificada no
recente Europeu disputado na Dinamarca. Vai ser um jogo difícil, mas já provámos que temos
jogadores com nível para estes palcos. Não foi por acaso que já ganhámos dois jogos na série frente a
clubes que não esperavam perder. Os franceses do Dunkerque, por exemplo, têm um orçamento de
4,5 milhões de euros por ano, mas nós, com recursos mais modestos, estamos à sua frente [no 5.º
lugar] e ainda com hipóteses de passarmos aos oitavos-de-final", considerou o categorizado técnico
sérvio, vencedor de quatro dos cinco títulos nacionais consecutivos ganhos pelo FC Porto. A partida
com o Kielce está agendada para as 20h30 no Dragão Caixa. Na mesma ronda (8.ª), o Wisla Plock
recebe o Dunkerque e o Kolding joga com o Kiel. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A7

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 12,21 x 19,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52142305 03-02-2014

A secção de andebol do Sporting
Clube de Espinho e a Câmara
Municipal de Espinho, com os
apoios da Federação de Andebol
de Portugal e da Associação de
Andebol de Aveiro, vão levar a
cabo, durante o dia 8 de Março,
no auditório do Fórum de Arte
e Cultura de Espinho (FACE), o I
Congresso de An debol de Espi-
nho – “A forma ção no percurso
do jovem andebolista”.

A iniciativa irá contar com um
conjunto de oradores concei-
tuados, entre os quais José An-
tónio Silva (professor da Facul-
dade de Desporto da Universi-
dade do Porto e antigo treinador
do Benfica,), Pedro Sequeira (Di-
retor da Unidade de Investiga-
ção do Instituto Politécnico de
Santarém e membro da Comis-
são de Métodos da Federação
Europeia de Andebol), Antonio
Plaza, diretor técnico da Fede-
ración Galega de Balonmano e
director da Escuela Territorial

de Entrenadores de la Federa-
ción Gallega de Balonmano).

O seleccionador nacional de
Andebol, Rolando Freitas, o nu-
tricionista da selecção nacional
de Andebol, Sérgio Teixeira, o
presidente e o vice-presidente
do Conselho Nacional de Arbi-
tragem da Federação de Ande-
bol de Portugal, respetivamente
António Marreiros e António
Goulão (antigos árbitros inter-

nacionais) e o treinador da equi -
pa de Juvenis do Sporting Clube
de Espinho, Hugo Valente, são
outras das figuras que vão mar-
car presença no evento.

As inscrições para este con-
gresso poderão ser feitas on-line,
no seguinte endereço: https://
docs.google.com/forms/d/11HL
syQju4hlPU15w6OPBUQx
VRgbWzBFOx4dY-M0xce4/
viewform. |

Espinho recebe
vários oradores
conceituados
Colóquio “A formação no percurso do jovem andebolista”
será a temática central do I Congresso de Andebol, que vai
decorrer um dia no mês de Março

Andebol
Formação

António Silva é um dos prelectores convidados para o colóquio

D.R.
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A8

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,31 x 11,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52104393 28-01-2014
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A9

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 26,38 x 25,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52104421 28-01-2014
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A10

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 13,89 x 8,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52081357 24-01-2014

Torneio Abertura 
Infatins masculinos
Ca salvaTerra maGOs, 17
cD TorreS NoVAS, 19
CdTn: Tomás Tito; Rodrigo Calado, Rui pereira (6), 
Tiago amado (3), Ricardo domingues, (3) bernardo 
Ribeiro (6), bernardo Maia (1), bruno Marques, Hen-
rique Ferro (ika), Tomás Taxa, João Maria.

Numa altura em que final deste torneio se 
aproxima a passos largos, a equipa de andebol 
do CDTN realizou mais um desafio de grande 
emotividade, em Salvaterra de Magos. O terreno 
de jogo bem como a equipa eram já muito 
conhecidos, mas o CDTN conseguiu impor-se, 
apesar da vitória ter sido muito escassa, em 

virtude do equilíbrio registado. A ausência 
de alguns jogadores, por lesão, acabou por 
permitir a utilização de outros atletas menos 
rodados. De referir também a alegria do público 
e familiares dos atletas que se encontravam 
muito animados. Desejamos desde já as rápidas 
melhores ao jogador lesionado (João Costa). 

ANDeboL
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A11

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,95 x 21,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52058100 23-01-2014

 Ò andebol

sir 1º maio em frente 
no campeonato

A equipa sé-
nior mascu-
lina da SIR 
1º Maio 
assegurou 

a passagem à segunda fase 
do campeonato nacional, 
ao vencer o Batalha por 21-
16. Perante um pavilhão do 
adversário cheio de apoian-
tes da equipa de Picassinos, 
disputou-se um jogo decisivo 
para ambas as formações, 
na tentativa de passar ao 
grupo que disputará a subi-
da à II divisão nacional de 
andebol.

Ambas as equipas acusa-
ram a pressão da importân-
cia do jogo, o que foi visível 
no resultado que, aos oito mi-
nutos, era de um empate com 
apenas um golo para cada 
lado.

Após este estranho início 
assistiu-se a várias alternân-
cias no marcador, primeiro 
favorável à equipa de Picas-
sinos (1-3), depois à equipa 
da casa (6-4), e por fim o 
intervalo a chegar com uma 
vantagem mínima para a SIR 

1º de Maio (8-9).
No segundo tempo, a for-

mação da Marinha Grande 
teve uma entrada desastrada 
no ataque e permitiu que o 
adversário assumisse, nova-
mente, a frente do marcador, 
com 12-9, uma vantagem 
que o Batalha manteria até 
metade do segundo tempo, 
quando o resultado estava 
em 15-12. A partir deste 
momento, assistiu-se a um 
domínio avassalador da equi-

pa marinhense que, com um 
parcial de 0-8, arrasou com 
qualquer aspiração do con-
junto da casa, perdendo o 
jogo por uns claros 16-21.

Com este resultado a SIR 
juntou-se à Juventude do Lis 
no lote dos apurados para 
a 2ª fase do Campeonato 
Nacional da III divisão, fican-
do para a última jornada a 
escolha da terceira equipa 
a acompanhá-las que será o 
Albicastrense ou os Emprega-

dos do Comércio.
A equipa marinhense ali-

nhou com: Adriano Cordei-
ro e Ricardo Gomes (GR), 
Carlos Arrimar (8), Hugo 
Sousa(1), Vasco Santos (1), 
Carlos Gabriel (1), Bruno Fi-
gueiredo (2), João Gomes, 
Bruno Nunes (1), Tiago Al-
meida, Eduardo Ferreira (1), 
João Pimentel, Eduardo Pi-
nheiro (1), Diogo Cunha (4), 
André Gomes (1) e Márcio 
Duarte. ß
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A12

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 8,89 x 11,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52058048 23-01-2014

 Ò andebol

Sir 1º maio camPeã reGional  
em JuveniS maSculinoS  
e iniciadoS FemininoS

 Dupla conquista neste fim de semana para a SIR 
1º de Maio. As iniciadas continuaram a mostrar estar 
noutro patamar e venceram os 3 AAA, de Almeirim, 
por claros 44-2 e garantiram, ainda com uma jorna-
da por realizar, o título regional e o acesso a segunda 
fase onde se vão reunir as 18 melhores equipas nacio-
nais. Os juvenis foram até a Batalha averbar a primeira 
derrota da competição (21-25) mas, mercê da maior 
margem de golos na vitória caseira frente ao mesmo 
opositor, garantiram com um jogo por disputar o título 
de campeões regionais e vão disputar a segunda fase 
no grupo que ira decidir a subida a primeira divisão 
deste escalão.

Em juvenis femininos, a equipa A venceu (32-10) 
o Cister SA, enquanto a formação B perdeu (10-25) 
em Santarém, onde defrontou o GF “Empregados do  
Comércio”. ß 

Página 12



A13

  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 5,61 x 17,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52039545 23-01-2014

Página 13



A14

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,22 x 7,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52057521 23-01-2014

Andebol: Dom Fuas e 
Cister somam derrotas

os juvenis do dom Fuas aC e do Cister 
sa terminaram a 1.ª fase da 1.ª divisão 
nacional com derrotas diante de sisma-
ria (36-28) e alavarium (27-29), respeti-
vamente, e terminaram o campeonato 
nos dois últimos lugares da zona 3. os 
alcobacenses perderam todos os jogos. 
as duas equipas vão, agora, lutar pela 
manutenção no escalão principal na fase 
dos últimos. no regional de infantis mas-
culinos, destaque para a vitória do dom 
Fuas sobre o nda pombal (21-18).
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A15

RV Jornal   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 5,07 x 11,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52084199 23-01-2014
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A16

  Tiragem: 11000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,08 x 10,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52058348 22-01-2014

A Escola de An-
debol da ACR Na-
dadouro teve no 
passado domingo a 
sua estreia num En-
contro de Andebol 
de Bambis (6 aos 
8 anos) organizado 
pelo Cister de Alco-
baça. 

Participou com 
duas equipas (eram 
vários jogos e ativi-
dades para equipas 
de cinco) e no final 
todos estavam satis-
feitos por uma tarde 
de convívio cheio de 
andebol.

Encontro de Andebol de Bambis

Equipa da ACR Nadadouro
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A17

  Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,91 x 15,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52082127 17-01-2014

>> ANDEBOL
NACIONAL DA I DIVISÃO FEMININO
A equipa sénior da Juventude de Mar 

continua a fazer “pela vida” no sentido 
de conseguir um posicionamento tal na 
tabela classificativa de forma a poder 
garantir, o mais rapidamente possível, 
a manutenção no campeonato nacional 
da 1ª divisão. Nos últimos quatro jogos 
realizados, as “meninas” de Mar sofre-
ram três derrotas, duas pela diferença 
mínima e imerecidas,  tendo conquis-
tado uma importante vitória frente ao 
Leça, formação que luta também pela 
manutenção.

12.ª Jornada 

Juv. Mar, 25 – Leça, 19
13.ª Jornada 
Juv. Mar, 19 – Colégio Gaia Toyota, 20
14.ª Jornada 
Alavarium, 33 – Juv. Mar, 26
15.ª Jornada 
Juv. Mar, 22 – Maiastars, 23
Próximos Jogos:
Juv. Mar – JAC – Alcanena
Colégio João Barros – Juv. Mar
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