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Fim de semana vitorioso
Juvenis e seniores femininas 
da Dixáxis somam e seguem 
O passado fim de semana foi  positivo para as juvenis e as
seniores em andebol feminino da Didáxis, pois venceram
as suas adversárias. No sábado, as seniores deslocaram-se
a Amarante para defrontar a equipa local e venceram por
33-14. No final da primeira parte as atletas da Associação

Académica Didáxis venciam por 15-7. Destaca-se a pres-
tação de Diana Oliveira, juvenil, que apontou 16 golos, só
ela marcou mais golos que a equipa do Amarante. A A2D
conta duas nas cinco melhores marcadoras do nacional
da 2ª divisão sendo ainda do escalão de juvenis. Filipa
Gonçalves em 1º lugar no ranking com 69 golos e Diana
Oliveira em 3º lugar com 64 golos. As juvenis deslocaram-
se a Esposende para defrontar a Juv. Mar e  venceram
33–18. Seguem em segundo lugar .

§andebol

DR

Equipa sénior: Didáxis acentua potencial competitivo no andebol feminino
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Jorge Maia Valente

A Direcção do Beira-Mar anun-
ciou, ontem, em comunicado,
que ”reassumiu” a gestão do Es-
tádio Mário Duarte “perante a
situação de degradação e aban-
dono” a que o palco foi sujeito
nos últimos meses por inércia
da SAD, que utilizava livremente
o antigo estádio desde Fevereiro
por acordo celebrado com a an-
terior Direcção do clube.

Nas últimas semanas, o elen -
co directivo de António Cruz li-
quidou “mais de 3.500  euros à
EDP” para que fosse restabele-
cida a energia eléctrica, verba im-
putada à SAD de Omar Scafuro

que não fez o pagamento. “As
despesas [de funcionalidade] do
‘Mário Duarte’ eram facturadas
pelos fornecedores ao Clube que,

por sua vez, facturava as mes-
mas à SAD”, explica o comuni-
cado do Beira-Mar, que denun-
ciou o incumprimento da SAD.

O abandono a que o antigo
estádio chegou afectou a pró-
pria equipa profissional – o rel-
vado não teve manutenção,
como foi notícia no nosso jornal
–, impedindo a realização dos
treinos. Mas não foi só: a Direc-
ção do Beira-Mar deu conta, na
mesma comunicação, que a
“funcionária da SAD que asse-
gurava a limpeza dos serviços
administrativos do estádio” saiu
por “incumprimento salarial”. 

“Perante a situação de aban-
dono e degradação a que o es-
tádio foi sujeito, a Direcção do
clube decidiu reassumir a sua
gestão, pois além da dimensão

histórica da infra-estrutura, a
mesma reveste-se da maior im-
portância para as modalidades
do clube, bem como para o fu-
turo dos escalões de formação
do futebol (…)”, refere o comu-
nicado. As instalações do  Mário
Duarte são, agora, utilizadas pe-
los servi ços administrativos das
secções de andebol e basque-
tebol, bem como albergam o es-
paço da secção de boxe.

Entretanto, também ontem, a
Direcção do clube liquidou a
ver  ba de custos de electricidade
no campo de S. Bernardo, onde
treinam as equipas de formação
“auri-negras”. |

Futebol
II Liga

Direcção do Beira-Mar reassume
gestão do Estádio Mário Duarte
Incumprimento SAD não pagou as despesas correntes pela utilização do antigo estádio
e o clube foi obrigado a liquidar 3.500 euros à EDP nas últimas semanas

INTERNET Os sócios do Bei -
ra-Mar estão impedidos de
pagar quotas por falta de sis-
tema. A “Casa do Beira-Mar”,
onde funcionam os serviços
sociais do clube, não tem
acesso à Internet, por falta de
pagamento da responsabili-

dade da SAD. O mecanismo
de emissão de bilhetes para
os jogos ou pagamento de
quo tas depende de servidores
que, sem comunicação, não
podem funcionar, inviabili-
zando, no imediato, a possi-
bilidade do clube receber a li-

quidação de quotas dos asso-
ciados. O processamento de
bilhética, neste momento, é
um caso menos grave, uma
vez que não está agendado
em data próxima qualquer
encontro da equipa profissio-
nal de futebol. |

Sócios não podem pagar quotas

Plantel 
de férias 
O plantel profissional do
Beira-Mar realizou, on-
tem, o último treino an-
tes de um curto período
de férias de Natal. A equi -
 pa efectuou uma sessão
no “Municipal” e apenas
regres sa ao tra ba lho no
sába do, para começar a
preparar a deslocação a
Freamun de, agendada
para o dia 4 de Janeiro. |

O abandono a que esteve sujeito levou a Direcção a reassumir a gestão do “velhinho” Mário Duarte

ARQUIVO
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DIRECÇÃO DO BEIRA-MAR
GERE “MÁRIO DUARTE”
A decisão de reassumir a gestão do histórico estádio foi anunciada através de um
comunicado e deve-se ao abandono e degradação a que este tem estado sujeito Página 21

Página 5



A6

  Tiragem: 11513

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,63 x 7,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57216707 24-12-2014

Página 6



A7

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,10 x 11,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57215831 24-12-2014

FUTEBOL
Camp. Nac. de Seniores - Série C
15.ª Jornada
Domingo Moimenta da Beira-Sp. Espinho, FC Pedras
Rubras-Salgueiros 08, Cinfães-Sobrado, SC Coim-
brões-Sousense e Gondomar-Lusitânia Lourosa.

Camp. Nac. de Seniores - Série D
15.ª Jornada
Domingo CD Gouveia-Marítimo C, Camacha-S. João
Ver, Cesarense-Anadia, Lusitano FC-Estarreja e 
Gafanha-AD Sanjoanense.

Camp. Nac. de Seniores - Série E
15.ª Jornada
Domingo Tourizense-Mortágua, Sp. Pombal-Benfica
C.Branco, AD Nogueirense-Naval, Vit. Sernache-Oliv.
Hospital e Pampilhosa-Sourense.

Futebol Feminino
Nacional de Promoção
11.ª jornada
Domingo União Ferreirense-Murtoense, Vila FC-MD
Eirolense, Sousense-Seia FC. Argoncilhe-S. Félix Mari-
nha e Fiães SC-Viseu 2001.

AF Viseu - Divisão de Honra
14.ª Jornada
Domingo Carregal do Sal-Ferreira de Aves, Oliv. Fra-
des-Penalva Castelo, Castro Daire-Viseu e Benfica,
Sp. Lamego-Sernancelhe, Sampedrense-Mangualde,
Nelas-Sport Clube Paivense, Resende-ACDR Lame-
las e Sátão-Tarouquense.

AF Viseu - 1.ª Divisão Norte
11.ª Jornada
Domingo Vouzelenses-Os Ceireiros, GDC Roriz-Se-
zurense, GD Parada-GDCP Oliv. do Douro, CD Santa-
cruzense-Nespereira FC e Alvite-UD Vilamaiorense.

AF Viseu - 1.ª Divisão Sul
11.ª Jornada
Domingo Repesenses-Canas Senhorim, Lajeosa do
Dão-Vila Chã de Sá, Santacombadense-Silgueiros,
Vale de Açores-Campia, Moimenta Dão-Molelos e
Nandufe-S. Cassurrães.

Juniores Norte
11.ª Jornada
Sábado O Crasto-Vouzelenses , Sátão-Sp. Lamego,
Oliv. Frades-Sampedrense e Cinfães-Moimenta da
Beira.

Juniores Sul
13.ª Jornada
Sábado Ac. Viseu-Molelos, Canas Senhorim-Penalva
Castelo, Mangualde-Ranhados, Mortágua-Cabanas
de Viriato e Viseu 2001-Viseu e Benfica.

Juvenis Norte
13.ª Jornada
Domingo Sátão-Cinfães, Sport Clube Paivense-Oliv.
Frades, Moimenta da Beira-SC Tarouca e Cracks La-
mego-Resende. 

Juvenis Sul
13.ª Jornada
Domingo Penalva Castelo-Mortágua, Viseu e Ben-
fica-O Pinguinzinho, Ac. Viseu B-Canas Senhorim,
Molelos-Lusitano FC, Mangualde-Estrela do Mon-
dego e Vouzelenses-Viseu 2001. 

Iniciados Norte
13.ª Jornada
Sábado VLusitano FC B-Cinfães, Resende-Moimenta
da Beira, Sport Clube Paivense-Viseu e Benfica, O
Crasto-Oliv. Frades B e Souselo FC-SC Tarouca.

Iniciados Centro
13.ª Jornada
Domingo CRC Santo André-Ranhados, Oliv. Frades-

Drizes, Viseu e Benfica-Sátão, Penalva Castelo-Lusi-
tano FC, Viseu 2001-Vouzelenses e Os Viriatos-Ac.
Viseu B.

Iniciados Sul
13.ª Jornada
Domingo Repesenses B-Vila Chã de Sá, Estrela do
Mondego-Viseu 2001, Carregal do Sal-Molelos, O Pin-
guinzinho-Vale de Açores e Canas Senhorim-Nelas.

FUTSAL
AF Viseu - Taça feminina
5.ª Jornada
Inter Futsal Tarouca-CB Mortágua, Lusitano FC- Oliv.
Frades e Penedono-ADR Carbelrio. 

ANDEBOL
Campeonato Nacional 
de Juvenis Femininos
13.ª Jornada
Sábado AC Salreu-ADA Canelas, AA Espinho-CP Va-
longo Vouga e  Alavarium AC-EA Moimenta da Beira. 
Domingo APAE S. Pedro do Sul-Ilhavo AC.

Agenda desportiva
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A8 Selecção Nacional de Rugby de 7´s: mais uma taça para chegar aos JO do Rio, 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-12-2014

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a11f9cce

 
João Lino e Vasco Fragoso Mendes, jogadores de rugby da Selecção Nacional de 7's, em fase de
qualificação para os Jogos Olímpicos no Rio, falam das conquistas, das taças, dos sacrifícios e dos
sonhos.
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A10   
Sport TV2 - Reverso da

Medalha

 	Duração: 00:19:21

 	OCS: Sport TV2 - Reverso da Medalha

 
ID: 57217374

 
23-12-2014 07:10

"Reverso da Medalha" com Vera Lopes

http://www.pt.cision.com/s/?l=65bf837d

 
"Reverso da Medalha" com Vera Lopes, jogadora internacional de andebol.
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A11Malhangalene e Maxaquene consagrados no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-12-2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5fe5f7fb

 
Álvaro da Costa
 
 As equipas moçambicanas do Malhangalene de Maputo e Maxaquene de Maputo conquistaram os
nacionais de Andebol de seniores masculinos e femininos, respectivamente.
 
 Na final de masculinos, o Clube da Malhangalene ganhou, por 25-23, o Maxaquene.
 
 O Maxaquene teve mais sorte na final de femininos com triunfo do Matchedje, por 17-14.
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Andebol
AC Vermoim fecha
ano em beleza
O Andebol ACV fechou o ano
civil de 2014 com a presença
de Raquel Rodrigues na res-
pectiva selecção e com uma
vitória da sua equipa júnior
feminina, agora sob a batuta
do professor Paulo Ramôa,
em Vila Nova de Gaia frente
ao C.J. Garret num jogo que
controlou por completo.
Os dias de época festiva não
terão a vertente competitiva
mas o preparo não será des-
curado porque a 4 de Janeiro
a competição volta em força .
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A Noruega conquistou no domingo o
sexto título de campeã europeia de
andebol feminino, ao bater a Espanha
por 28-25 na final disputada em Bu-
dapeste. Apesar de ter saído para o
intervalo a perder por 10-12, as nór-
dicas conseguiram reagir na 2.ª parte
e dar a volta ao resultado para juntar
o Europeu ao título olímpico de 2012.

Noruega campeã
europeia de andebol
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A15Modalidades - Modalidades Internacional - O recorde de Nadal, o show de Nibali e o
fim da era Vettel | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-12-2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f600761e

 
Eu em vez de nós. 2014 foi um ano em que o foco nas modalidades esteve, principalmente, nas
grandes figuras individuais. As performances coletivas acabaram ofuscadas pelos feitos de homens
como Rafael Nadal, Kobe Bryant, Vicenzo Nibali, Lewis Hamilton ou Marc Marquez. Houve recordes a
cair, performances de sonho, algumas surpresas e uma certeza: o século XXI continua bem capaz de
criar referências e transformá-las em homens a seguir nas mais variadas modalidades. Começando
pelo ténis, por exemplo. Rafael Nadal venceu, pela nona vez, o Roland Garros. Recorde. Nunca
ninguém havia ganho tantas vezes o mesmo Grand Slam. Nem mesmo Roger Federer, num ano em
que mostrou uma evidente tentativa de renascimento, coroada com a conquista da Taça Davis para a
Suíça. Não é um dos grandes torneios, mas era a única falha visível no currículo do tenista. Falar em
Federer é, também, recordar a excelente final de Wimbledon, perdida para Novak Djokovic. O sérvio,
que perdera em França para Nadal, protagonizou, provavelmente, o jogo do ano no relvado britânico.
Será, também, um ano inesquecível para Stanislas Wawrinka que, na Austrália, venceu o primeiro
Grand Slam da carreira, batendo Djokovic. Nos EUA a vitória foi para Maric Cilic, outro estreante, por
ventura na maior surpresa do ano. Nas mulheres, a divisão também foi salomónica. Na Li ganhou na
Austrália, antes de abandonar a carreira devido a lesão; Maria Sharapova em Roland Garros; Petra
Kvitova em Wimbledon e Serena Williams salvou a temporada ao conseguir o terceiro título
consecutivo nos EUA (18º Grand Slam da carreira). Recorde na maratona, domínio de Nibali e
recuperação de Contador Continuando nos feitos individuais, apesar da ausência de grandes
competições, exceção aos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, sem grande expressão por estes
lados, algumas marcas importantes caíram no atletismo, por exemplo. Desde logo, o recorde do
mundo da maratona, batido pelo queniano Dennis Kimetto na prova de Berlim. Completou a distância
em 2h02m57s, tirando 26 segundos à anterior melhor marca, que pertencia ao compatriota Wilson
Kipsang, e tornando-se o primeiro a correr uma maratona em menos de 2h03ms. No salto com vara,
outra marca emblemática caiu, este bem mais duradoura: o francês Renaud Lavillenie saltou 6,16
metros, tirando um centímetro ao anterior recorde que pertencia ao mítico Sergey Bubka e tinha 21
anos. Também no ciclismo recordes caíram. Jens Voigt bateu o recorde da hora na Suíça, mas ainda
antes do final do ano Matthias Brandle superou a marca do alemão e estabeleceu-a nos atuais
51km850m. Mas, claro está, falar de ciclismo é falar do Tour de França e aí um nome sobressai:
Vicenzo Nibali. O italiano da Astana venceu com autoridade a edição deste ano da maior prova de
ciclismo do mundo, aproveitando os abandonos precoces devido a quedas de Chris Froome e Alberto
Contador, inicialmente os favoritos. Nibali fez a prova perfeita e deu espetáculo. O grande ausente do
Tour foi Nairo Quintana, vencedor do Giro. Contador que fraturou a tíbia na queda sofrida, recuperou a
tempo da Volta a Espanha e venceu-a outra vez. Já vão três. Nos Mundiais, Bradley Wiggins venceu a
prova de Contrarrelógio e o polaco Michal Kwiatkowski sucedeu a Rui Costa como campeão do mundo
de estrada. Motores: fim da era Vettel e um Marquez arrasador Nas corridas com motor, o ano fica
indubitavelmente marcado pelo fim da era Sebastian Vettel na Fórmula 1. A Mercedes dominou e
Lewis Hamilton levou o título. Isto num ano ensombrado pelo acidente de Michael Schumacher no final
de 2013, que levou todos os fãs a aguardar notícias ao longo de vários meses. A recuperação
continua, tal como para Jules Bianchi, que sofreu um gravíssimo acidente no Grande Prémio do Japão
e também luta pela vida. 2015 promete novidades na F1, até porque Vettel estará na Ferrari e
Fernando Alonso voltou à McLaren. Nos outros campeonatos, o destaque maior é o prodígio Marc
Marquez, o mais jovem bicampeão de sempre do MotoGP, com direito a recorde de pole-positions e
vitórias numa temporada. A Argentina festejou com José Maria López, no WTCC, o primeiro título
mundial no desporto a motor desde Juan Manuel Fangio, ao passo que Espanha bisou no Dakar: Nani
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Roma ganhou nos carros (terceiro a vencer nas duas e quatro rodas), Marc Coma fez o tetra nas
motos. No WRC a época foi tirada a papel químico da anterior: Volkswagen e Sebastien Ogier não
tiveram concorrência. Só poderia dar bi. E deu. Americanices, futsal e andebol No basquetebol, os EUA
continuam a ser reis, vencendo o Mundial deste ano, que decorreu em Espanha e foi de grande
desilusão para os locais, pela eliminação nos quartos-de-final frente a França. A Sérvia, que ficara em
quarto no grupo da Espanha e passara à tangente, foi a finalista derrotada. Na NBA o título mudou de
mãos. Os bicampeões Miami Heat foram derrotados pelos San Antonio Spurs no quinto jogo da final,
numa época marcada pelo regresso de LeBron James aos Cavaliers e pelo marca de Kobe Bryant que,
mesmo longe dos melhores tempos, superou os números da lenda Michael Jordan e tornou-se o
terceiro melhor marcador de sempre do campeonato. Ainda por terras do  Tio Sam , a final do
Superbowl teve um vencedor inédito. Os Seattle Seahawks conquistaram o primeiro título de sempre
da NFL, batendo os Denver Broncos na final. Por fim, destaque para o título europeu ganho pela Itália
no Futsal, batendo a Rússia por 3-1 no jogo decisivo e para o tri da França no Euro de Andebol, depois
de vencer a anfitrã Dinamarca, campeã em título. A nível de clubes, os alemães do SG Flensburgo
ficaram com o título europeu pela primeira vez na sua história, numa final 100 por cento germânica
frente ao THW Kiel. O Balanço das Modalidades a nível Nacional
 
 há 11 minutos
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