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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,88 x 3,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51144756 04-12-2013
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32
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  Corte: 1 de 1ID: 51145191 04-12-2013
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A3

FC Porto-Benfica discutem hoje a liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=444882

/

 
O clássico dos velhos rivais do desporto nacional está à porta com muito em jogo, mas nada no que
toca a decisões finais.
É que só mesmo no grupo A as contas do título serão colocadas em cima da mesa, mas qualquer
ponto de vantagem é bem-vindo para qualquer um dos candidatos, por isso o FC Porto-Benfica de
hoje tem esse aperitivo especial, já que uma vitória dos azuis e brancos coloca-os em igualdade
pontual com o rival lisboeta e ainda com uma partida a menos.
A acontecer este cenário e tomando em consideração que o Sporting se desloca hoje também ao
reduto do lanterna-vermelha Avanca, um sucesso dos leões dá a liderança isolada aos pupilos de
Frederico Santos, algo que só não sucede em caso de vitória dos encarnados.
Para tal, o Benfica terá de quebrar uma malapata de 23 anos, concretamente desde 16 de junho de
1990, altura em que pela última vez venceu o FC Porto na condição de visitante para o campeonato,
23-21, na antepenúltima jornada dessa época que foi ganha pelos encarnados...
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A4

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,68 x 2,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51145958 04-12-2013

Sporting visita Leiria para a Taça
Depois de ter passado a 2.ª eliminatória da Taça de Por-
tugal, a Juventude Desportiva do Lis vai receber o Spor-
ting no dia 7 de Dezembro, pelas 18h00, no Centro Des-
portivo Juve Lis, a contar para os 1/16 final da Taça .
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  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Tiragem: 35629
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  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Corte: 1 de 1ID: 51144390 04-12-2013
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  Corte: 1 de 1ID: 51144833 04-12-2013
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:.: Tons azuis e brancos no clássico da Invicta - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=856895

/

 
Não há volta a dar. O FCPorto parte hoje como favorito incontestado na receção ao Benfica, em
partida agendada (21h00) para o Dragão Caixa. São os números que confirmam este clássico em tom
azul e branco, quando disputado na Invicta, pois as águias não vencem no reduto dos dragões há 28
partidas, ou seja, desde junho de 1990, em duelo no Pavilhão Flávio Sá Leite. Apesar das estatísticas,
o lateral Gilberto Duarte quer manter a concentração e o moral em alta da sua equipa, ultrapassada a
jornada vitoriosa do fim de semana na Liga dos Campeões:"Lá estaremos com tudo o que temos para
ganhar. A nossa filosofia é celebrar as vitórias por 24 horas e chorar as derrotas outras 24 horas.
Depois, temos de pensar no jogo a seguir", considerou o internacional do FCPorto. Competitivo As
hostes do Benfica também fizeram uma antevisão do clássico que pode valer a liderança isolada do
Campeonato Nacional para os encarnados, na conclusão da 14.ª jornada. João Castro, técnico adjunto
do treinador Jorge Rito, manifestou-se confiante para o encontro:"Este é o regresso ao Campeonato
para ambas as equipas, prevendo-se que seja uma partida extremamente equilibrada entre conjuntos
que se conhecem bem. O jogo será muito disputado e competitivo. Contamos vencer, pois vamos
preparar a equipa para, nos momentos de decisão, conseguirmos ser mais fortes do que o nosso
adversário." Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Talento e charme de Angola ameaçam candidatas ao título mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2013/12/04/talento_e_charme_de_angola_amea_.html

/

 
04 de dezembro de 2013 08:04h
 
 Angola vai disputar o Mundial de Andebol feminino na Sérvia.
 
 Depois do domínio absoluto em África no andebol feminino, Angola prepara-se para ameaçar o poder
europeu no grupo C, sediado em Zrenjanin, Sérvia, já que as seleções sul-americanas, a prior, estão
longe de serem oponentes diretas na disputa da segunda ou terceira posição da fase preliminar.
 
 Onze vezes campeãs africanas, oito delas consecutivas desde 1998, isso diz mais do que o suficiente
sobre a força e talento desta formação, treinada por Vivaldo Eduardo. Da simples participante, Angola
hoje é vista pelo mundo como uma ameaça do andebol europeu e até as candidatas ao título já
tiveram dissabores com as africanas de ouro.
 
 No Brasil2011, a equipa foi oitava colocada. Esteve a uma vitória das meias-finais, mas a Dinamarca
foi melhor (23-28). Desde que entrou no mapa universal do andebol sénior feminino em 1990, tornou-
se "cliente" regular também nos Jogos Olímpicos.
 
 O que parece nem sempre sucede, por isso toda a atenção será redobrada pelas jogadoras para
evitar amarguras na estreia frente à Argentina, que considera este encontro vital para as aspirações
da seleção nacional.
 
 Em regularidade participativa, nos últimos 23 anos entre os adversários nacionais, só a Noruega e
Angola são totalistas em Mundiais, mas a França invade as contas das comandadas de Vivaldo
Eduardo e procura conquistar o evento.
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal
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  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,85 x 15,88 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51122645 03-12-2013

S. Bernardo liderado
por Junta Directiva
Assembleia-Geral Associados do Centro Desportivo de São Bernardo
nomearam uma Junta Directiva para assumir o clube nos próximos 90 dias
Carlos Delgado

O vazio directivo que ameaça -
va pairar sobre o Centro Des-
portivo de São Bernardo, de-
vido ao pedido de demissão
apresentado pelo então presi-
dente Ulisses Ribeiro, está par-
cialmente superado.

Em Assembleia-Geral reali-
zada no passado sábado, os
cerca de 50  sócios que marca -
ram pre sença avançaram com
a nomeação de uma Junta Di-
rectiva que vai ter como prin-
cipal missão gerir o dia-a-dia
do clube pelo prazo de 90 dias,
período dentro do qual deverá
acontecer nova reunião mag -
na, desta vez para eleição dos
novos corpos gerentes.

Recorde-se que na base des -
te imbróglio esteve o pedido
de realização de uma reunião
extraordinária feito ao presi-
dente da Assembleia-Geral,

Sócios votaram a constituição de uma Junta Directiva na Assembleia -Geral

Solicitação que, para já, não foi
satisfeita, já que a demissão de
Ulisses Ribeiro inviabilizou que
os referidos documentos  fos-
ses apresentados para serem
apreciados, discutidos e vota-
dos pelos associados.

A Junta Directiva, agora no-

meada em Assembleia-Geral,
é composta por André Sousa,
José Carlos Soares e Paulo Fer -
ro, sendo que ainda vai agregar
mais um elemento a ser indi-
cado, oportunamente, pelo
presidente da mesa da Assem-
bleia-Geral, Manuel Prior. |

RICARDO CARVALHAL

Manuel Prior, subscrito por 70
associados. Nesse documento,
os signatários solicitavam, en-
tre outros pontos, que a Direc-
ção, liderada por Ulisses Ribei -
ro, apresentasse os Relatórios
e Contas relativos, pelo menos,
aos anos de 2010, 2011 e 2012.
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  Tiragem: 5550
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  Pág: 1
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Junta Directiva 
lidera São Bernardo
Andebol | P28
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,36 x 2,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51122561 03-12-2013

S. Bernardo passa na Taça de Andebol Feminino
A equipa sénior feminina do S. Bernardo recebeu e venceu o Madalenense, por 24-17,
na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, disputada no passado domingo. Sanjoanense
e Ac. Espinho foram eliminadas por S. Félix da Marinha (28-29) e Lusitanos (23-21).

Página 16



A17

  Tiragem: 9311
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  Âmbito: Regional

  Pág: 19
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  Área: 8,32 x 8,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51122762 03-12-2013

A secção de Andebol da Asso-
ciação Académica de Coimbra
vai homenagear os seus anti-
gos atletas, inserindo o evento
nas celebrações dos 50 anos
do Estádio Universitário de
Coimbra, com a organização
de um torneio para veteranos
no sábado.

A competição amigável será
o prato forte do Dia do Vete-
rano  e contará com a partici-

pação de AAC Veteranorum,
Porto Vintage, S. Bernardo Ve-
teranos e Masters Estarreja. 

Os jogos irão iniciar-se às
9h30 e os interessados em as-
sistir às partidas terão acesso
gratuito ao Pavilhão do Estádio
Universitário de Coimbra.

A final da competição está
marcada para as 15h45 e é es-
perada uma considerável pre-
sença dos entusiastas da mo-
dalidade para aplaudir as an-
tigas estrelas da modalidade a
nível regional.|

Briosa organiza torneio
para antigos jogadores
Andebol
Dia do Veterano
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Sport TV1  	Meio: Sport TV1 - Andebol

 	Duração: 01:36:53

 	Hora de emissão: 00:58:00
 

ID: 51146509

 
30/11/2013

1 1 1

FC Porto - Kif Kolding Kobenhavn

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca2af861-b6e4-4a26-b356-

013b3b05c1c4&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Transmissão do FC Porto - Kif Kolding Kobenhavn.
 
 
/

 
Repetições: Sport TV Live - Andebol , 2013-12-01 07:29
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  Tiragem: 12000
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  Period.: Semanal
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  Pág: 9
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  Área: 15,90 x 17,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51127031 29-11-2013

:: Arsenal de Canelas :::: Arsenal de Canelas :::: Arsenal de Canelas :::: Arsenal de Canelas :::: Arsenal de Canelas ::

Fim de semana recheadoFim de semana recheadoFim de semana recheadoFim de semana recheadoFim de semana recheado
 Hélder Oliveira

   O fim-de-semana voltou a
ser pródigo em atividades
com o Andebol do Arsenal de
Canelas a disputar vários
jogos, para além do peditório
e do cortejo de oferendas. E
neste fim-de-semana esti-
veram em ação os bambis com
a participação no 1º Encontro.

Bambis
   Realizou-se no passado
domingo, dia 24 de novembro,
no Pavilhão Municipal de
Estarreja, o 1º Encontro de
Bambis, com a entusiasta e
boa participação dos mais
novatos do Arsenal de Ca-
nelas. Neste encontro os
pequeninos arsenalistas tive-
ram a sua primeira experi-
ência andebolística.
   Parabéns a todos os atletas
e um obrigado aos pais que
acompanharam os seus filhos
nesta primeira experiência.

Minis Masculinos
Estarreja – 09  /  Arsenal
Canelas – 13
   Na manhã de domingo dia 24
de Novembro, os minis mas-
culinos do Arsenal de Canelas
deslocaram-se até ao Pavilhão

Municipal de Es-tarreja para
mais um jogo a contar para a
5ª jornada do campeonato
regional de minis.
Os atletas do Canelas abriram
o marcador, mas com algumas
distrações e dificuldades na
defesa a equipa adversária
passou para a frente. Após os
ajustes defensivos, os me-
ninos do Canelas deram a
volta ao resultado sendo este
ao intervalo 6-8. Na segunda
parte, o Canelas entrou de-
cidido a ganhar, com uma
defesa mais dura e a conseguir
sacar bolas na defesa e lança-
las para contra-ataque, man-
tendo-se o nível de jogo até
final do jogo, chegando assim
a um resultado final favorável
às cores arsenalistas pela
diferença de quatro bolas.

Arsenal de Canelas associa-se
à campanha do Banco
Alimentar
  O Arsenal de Canelas
associou-se ao Banco Ali-
mentar contra a Fome, na
campanha de recolha de bens
alimentares ou brinquedos,
que se realizou nestes dias e
até 30 de Novembro. Os
a l i m e n t o s / b r i n q u e d o s
angariados nestes dias serão
encaminhados para a

Fundação PT, que foi quem
solicitou voluntários para esta
iniciativa.
A promoção desta campanha
foi feita por diretores, trei-
nadores, atletas que, conjun-
tamente com familiares e
amigos do Clube associaram-
se de uma forma solidária a
esta causa, contribuindo
voluntariamente com o que
puderam para serem dis-
tribuídos por quem mais
precisa, proporcionando a
união desta comunidade em
torno destas causas. O Arsenal
não poderia deixar de
participar neste projeto,
dando continuidade à aposta
que o Clube tem feito no
âmbito da responsabilidade
social, dando o seu contributo
para esta nobre causa, e
marcando a sua presença.
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  Tiragem: 3250
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  Área: 8,74 x 5,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51123287 29-11-2013

Atitude positiva
A jovem equipa de andebol do CDTN/OAB disputou no 

passado sábado, dia 22, o seu quarto jogo da época, diante 
do Salvaterrense, e mais uma vez tem de se elogiar os atletas 
do Clube Desportivo pelo excelente jogo que fizeram. Não 
deixar de elogiar também a excelente prestação nestes dois 
últimos jogos do guarda-redes (Tomás Tito), bem como os 
pais dos atletas, pelo apoio demonstrado à equipa. No do-
mingo, às 11, a formação torrejana desloca-se a Santarém 
para defrontar o Empregados do Comércio.
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  Tiragem: 3250
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  Área: 8,59 x 10,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51123285 29-11-2013

ANDeboL

JAC perde liderança 
no campeonato nacional

A derrota do JAC - Alcanena frente ao Colégio João de 
Barros, no reduto da formação da região e Leiria, fez que a 
formação de Alcanena perdesse a liderança do campeonato 
nacional, que é agora ocupada pelo Madeira SAD, com 25 
pontos, mais dois que o JAC, que é segundo.

No jogo de sábado, os primeiros minutos do jogo foram muito 
equilibrados (3-3), mas o João de Barros saiu na frente do 
marcador, registando-se um 15-12 no final da primeira parte. 
Depois do descanso a equipa da casa entrou melhor, mas a 
equipa de Alcanena conseguiu recuperar, fazendo o empate 
(22-22). o resultado final acabou num equilibrado 25-24.

A próxima jornada disputa-se no dia 7 de Dezembro, 
com as alcanenenses a jogarem novamente fora, em casa 
do Alavarium - Andebol Clube de Aveiro. Este domingo é 
dia Taça de Portugal no andebol sénior feminino. Joga-se a 
2.ª eliminatória da prova.
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  Corte: 1 de 1ID: 51124479 29-11-2013

Selecções da Russia e Portugal defrontaram-se
Sub-18 preparam fase de apuramento

Andebol

A Selecção Nacional de Andebol de Por-
tugal em Sub18, que estagiou em Rio Maior
entre os dias 18 e 24, venceu dois dos três jo-
gos de treino agendados com a Selecção da
Rússia, que esteve
também em estágio
em Rio Maior. No pri-
red glow flashmeiro
dos jogos realizados
no Pavilhão Poli-
desportivo de Rio Mai-
or, a Selecção da Rú-
ssia venceu por 30-29,
na quinta-feira, dia 21.
No sábado à tarde, dia
23, Portugal obteve a
primeira vitória, com
um resultado de 29- 26
e no dia seguinte a vi-
tória voltou a sorrir aos
jovens portugueses, desta vez por 26-24.

A selecção nacional terminou o estágio
no domingo após o jogo, tendo estado no
Complexo Desportivo de Rio Maior durante

sete dias. A Selecção da Rússia, que
continuou em Rio Maior até quinta-feira,
disputou ainda mais um jogo de treino no
Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, pe-

rante os juniores Sub
18 do SL Benfica.

Para a Selecção de
Portugal este foi o pri-
meiro estágio da época,
fazendo parte da pre-
paração para a fase de
apuramento do Cam-
peonato da Europa de
Sub-18, a ter lugar no
início de 2014 (10 a 12
de Janeiro). Também
a Rússia se prepara
para a mesma competi-
ção, ainda que inserida
num grupo de apura-

mento diferente, numa fase da competição
em que as duas primeiras classificadas de
cada grupo garantem o acesso à fase final
do Campeonato, a realizar na Polónia.  
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g O Sporting da Horta (SCH) recebeu
no passado sábado o Passos Manuel. Na
primeira volta, os insulares tinham per-
dido com a equipa de Lisboa, que se
distingue das outras equipas da primei-
ra divisão por ser composta de atletas
amadores. A jogar em casa, o Sporting
da Horta queria garantir a superioridade
no marcador desde cedo mas o Passos
Manuel vinha decidido a dar luta e difi-
cultou a tarefa à equipa da casa, que
acabou no entanto por ganhar o encon-
tro por 33-28.

Nos outros jogos da jornada, o
ISMAI recebeu e venceu o Avanca (28-
23), o Belenenses perdeu na Luz com o
Benfica (27-20), o ABC recebeu e

goleou o Madeira SAD (42-21) e o Fafe
perdeu em casa do Águas Santas (31-
26). Porto e Sporting empataram em
casa dos leões (20-20).

Nas contas da tabela, o Benfica lidera
com 35 pontos, seguido do Sporting,
com 34, e de ABC, Porto e Águas
Santas, com 33, sendo que os campeões
nacionais têm um jogo a menos.

Na sexta posição está o SCH, com 27
pontos, que com esta vitória conseguiu
aumentar a distância para o sétimo clas-
sificado, o Belenenses, que soma 21.
Seguem-se Madeira SAD (20), Passos

Manuel (19), ISMAI (19), Fafe (18) e
Avanca (16), sendo que que este último
tem um jogo a menos. 

A próxima jornada joga-se já ama-
nhã, com o SCH a ir a Fafe defrontar os
locais, num encontro agendado para as
17h00 (hora dos Açores). Na primeira
volta, os insulares ganharam em casa
(31-24).

Nos outros jogos da jornada, o
ISMAI vai à Madeira, o Passos Manuel
recebe o ABC e o Águas Santas recebe
o Belenenses. Agendado para a quarta-
feira está o Avanca/Sporting, assim

como o jogo grande da jornada, que
opõe Porto e Benfica na Luz.              MP 

ANdebOl – CAMPeONATO NACIONAl

Sporting da Horta vai a fafe
DR
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ANdebOl

sporting 
da Horta firme 

no 6.º lugar 
PÁGINA 09
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A Associação de Andebol da 
Guarda, com a colaboração do 
Conselho de Arbitragem da Fe-
deração de Andebol de Portugal 
e em parceria com o Gabinete de 
Formação Cultura e Desporto 
e a Unidade Técnico Cientifica 
de Desporto e Expressões da 
Escola Superior de Educação 
Comunicação e Desporto do 
Instituto Politécnico da Guarda, 
promovem na manhã de quarta-
feira uma palestra sobre “A 
Arbitragem, um caminho para 
o sucesso”. O orador é o árbitro 
internacional Eurico Nicolau e a 
sessão decorre no auditório dos 
Serviços Centrais do IPG a partir 
das 9 horas.

Andebol

Palestra sobre 
arbitragem no IPG

Página 28



A29

  Tiragem: 14000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 18,86 x 8,42 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51121369 28-11-2013

 Ò andebol

sir 1º de maio derrotada em leiria

A equipa de seniores mas-
culinos da SIR 1º Maio 
perdeu na deslocação 
a Leiria. Frente à Juven-
tude do Lis, a equipa de 

António Santos não conseguiu impor-
-se, tendo sido derrotada por 31-23. 

A formação da Marinha Grande, 
que disputa a zona 3 da prova, man-

tém-se no primeiro lugar do campeona-
to, com 11 pontos, embora tenha mais 
um jogo disputado do que o segundo 
classificado, a Juventude do Lis. 

No escalão de juvenis femininos, 
a equipa “A” do clube da Marinha 
Grande foi a Leiria vencer (26-19) a 
Juve Lis, enquanto a formação “B” per-
deu (21-15) com o CISTER SA. 

Na próxima quarta-feira, as duas 
equipas medem forças no pavilhão 
Nery Capucho, pelas 19 horas. 

Na categoria de iniciados, a for-
mação feminina do clube de Picassi-
nos foi a Casa do Benfica de Castelo 
Branco vencer por 44-14. ß
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Andebol: Juvenis do 
Cister voltam a perder

os juvenis do Cister Sport de Alcobaça 
continuam a somar derrotas na 1.ª Divisão 
nacional. os alcobacenses foram gole-
ados pela Juve Lis (32-13) e averbaram 
o 12.º desaire consecutivo na prova. No 
nacional de iniciadas, o Cister perdeu em 
Almeirim (23-44) e o Dom Fuas soçobrou 
diante da Juve Lis (12-32). Nos juvenis 
femininos, o Cister voltou aos triunfos 
diante do SiR 1.º Maio B (21-15).
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Andebol

Em noite fria pouco convidativa a 
folias e festejos o CDC S. Paio de 
Oleiros recebeu a AA S.Mamede 
para mais uma jornada do cam-
peonato. 
A primeira parte decorreu num 
ritmo de baixa intensidade com 
ataques planeados previsiveis 
que esbarravam nas defesas e 
resultavam em rápidos contra 
ataques. 
Ao intervalo o resultado estava em 
6-13 mais por demérito do CDC 
S.Paio de Oleiros do que pelo que 
nos demonstrou a S.Mamede que 
jogou neste período de uma forma 
cínica no aproveitamento do maior 
numero dos erros alheios. 
No início da segunda parte os da 
casa pareceram querer despertar 
e reduziram a desvantagem, mas 
logo os forasteiros aumentaram 
o seu ritmo de jogo e voltaram a 
repor a diferença que pouco variou 
até fi nal.

CDC S. Paio de 
Oleiros perde 
com S. Mamede

Atletismo // 
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ANDEBOL
Juniores do
Feirense
vencem
Há muito que a vitória fu-
gia aos andebolistas juni-
ores do CD Feirense. De-
pois de deixar passar o
ACD Monte na última jor-
nada, em casa, a formação
feirense deslocou-se este
domingo a Avanca. Ali,
frente à Associação Artís-
tica, a arte foi dos blues.
Partida equilibrada, do
princípio ao fim, acabaria
por ser a “humildade, en-
trega e capacidade de so-
frimento dos atletas” a fa-
bricar a vitória, segundo
Orlando Baltazar, director
do escalão. Os da casa, tra-
quejados e com excelentes
executantes, foram surpre-
endidos por um CD Fei-
rense certeiro nos remates
à baliza mas sobretudo
mais forte que o habitual,
a defender o ataque adver-
sário. Primeira vitória no
campeonato e logo fora de
portas, por 28-29, perante
um AA Avanca categori-
zado que não conseguiu
evitar a derrota tangenci-
al, foi importante e revigo-
rante para o ânimo do co-
lectivo feirense. Ao inter-
valo o resultado era de 13-
13 e já espelhava o equilí-
brio no jogo entre os dois
emblemas aveirenses.
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ANDEBOL
Colégio joga
com equipa
holandesa

O Colégio de Gaia vai
defrontar  o HV Quin-
tus, da Holanda, nos 16
avos de final da Taça
Challenge. O acesso aos
oitavos de final da Taça
será disputado em duas
mãos: a primeira a 1 ou 2
de fevereiro e a segunda
a  8 ou 9 de fevereiro.
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ANDEBOL
FC Gaia
vence
Modicus

No encontro entre duas
equipas “rainhas” do
andebol, o FC Gaia
venceu 23-27 em casa
do Modicus, no passado
sábado. Hoje, o Gaia re-
cebe a Sanjoanense e o
Modicus joga em casa
do Xico Andebol, às
18h.
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Andebol: CD Marienses apurado para a
3ª Eliminatória da Taça de Portugal

Foi com algumas ausências que a equipa
sénior masculina do Clube Desportivo "Os
Marienses" se deslocou ao continente
português, para defrontar o CR Bairro de
Janeiro num jogo a contar para a 2ª
Eliminatória da Taça de Portugal de
Andebol.

Depois de uma primeira parte onde
reinou o equilíbrio, foi na etapa
complementar que a formação açoriana, já
com alguns habituais titulares em campo,
embalou para um triunfo que lhe permite

passar à ronda seguinte da competição.
Resta aguardar com alguma expectativa o
resultado do sorteio que irá contar já com
as equipas da 1ª Divisão.

Ainda no que se refere a esta 2ª
Eliminatória da Taça de Portugal, é de
referir a boa prestação do mariense
Henrique Brandão ao serviço do Infesta (5
Golos) e que a dupla Rui Machado/Bruno
Pereira foram os árbitros que dirigiram o
Paço D' Arcos - ADC Benavente.

Fonte: Desporto Mariense
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