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A3 FC Porto mantém-se líder após vitória na Maia (28-22)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5ee5ac14

 
O FC Porto mantém-se líder do campeonato de Andebol 1, após vencer este sábado na Maia o ISMAI,
por 28-22, em partida da 17.ª jornada da competição.
 
 Os dragões prosseguem assim com três pontos de vantagem sobre o ABC, que recebeu e venceu o
Xico Andebol por 33-28.
 
 Em partida transmitida por A BOLA TV, o Sporting venceu na deslocação a Águas Santas por 33-23,
segurando o terceiro lugar da classificação.
 
 Resultados:
 
 ABC - Xico Andebol, 33-28
 
 Águas Santas - Sporting, 23-33
 
 Madeira SAD - Santo Tirso, 32-24
 
 ISMAI - FC Porto , 22-28
 
 Belenenses - Passos Manuel, 28-26
 
 Sporting da Horta - Benfica, 25-27
 
 Classificação:
 
 1. FC Porto 17 jogos/49 pontos
 
 2. ABC/UMinho 17 /46
 
 3. Sporting 17 /45
 
 4. Benfica 17 /44
 
 5. Madeira SAD 17 /35
 
 6. Águas Santas 17 /33
 
 7. Sp. Horta 18 /33
 
 8. P.Manuel 18 /31
 
 9. Belenenses 17 /30
 
 10. Maia-ISMAI 17 /27
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 11. Santo Tirso 17 /21
 
 12. Xico 17 /18
 
 Notícia atualizada com os dois últimos resultados da jornada
 
 24-01-2015
 
Redação
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A5 Belenenses denuncia aliciamento a jogadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-01-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5ee2ac14

 
O Belenenses denunciou, este sábado, através de comunicado, o  comportamento inaceitável de
aliciamento  que está a ser feito a alguns jogadores da sua equipa de andebol.
 
 No comunicado salienta-se que dois jogadores, que estavam no clube ao abrigo de um protocolo com
os angolanos do 1.º de Agosto, estão desaparecidos.
 
 Além disso, refere-se ainda que o melhor marcador da equipa, um jogador ainda júnior, apareceu
ontem [sexta-feira] a treinar-se no Sporting.
 
  Não existiu qualquer contacto com os responsáveis do andebol do Belenenses por parte do Sporting
Clube de Portugal, sendo o Belenenses confrontado com um comportamento de inaceitável aliciamento
que julgávamos estar erradicado do deporto português , pode ler-se no documento.
 
 24-01-2015
 
Redação
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A8 ANDEBOL | Fermentões venceu este sábado (19-21) no reduto do CDC Santana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-01-2015

Meio:
Guimarães TV - Guimarães TV

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b091ecf9

 
Domingo, 25 Janeiro, 2015, 00:13
 
 O Fermentões venceu este sábado o CDC Santana, por 19-21, num jogo referente à 16ª jornada do
Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Municipal de Geifães.
 
 Num encontro equilibrado, a formação vimaranense foi para os balneários já em vantagem (10-11),
tendo controlado o resto do encontro e vencido por uma margem de dois golos.
 
 Na próxima ronda, que terá lugar no sábado, 31 de Janeiro, o Fermentões vai receber o Académico. O
desafio está agendado para as 17:30 horas, no Pavilhão Municipal Arquitecto Fernando Távora.
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A15Madeira SAD favorito frente ao Santo Tirso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-01-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ca8200d

 
24 Janeiro, 2015
 
 A equipa do Madeira SAD recebe hoje, pelas 17 horas, o Santo Tirso, num jogo da 17.ª jornada do
Campeonato Andebol 1.
 
 Uma partida onde a equipa de Paulo Fidalgo é amplamente favorita e está obrigada a vencer para
manter a 5.ª posição (32 pts).
 
 O Santo Tirso é penúltimo, com 20 pontos.
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Andebol

Maia foi o palco 
do regresso aos 
triunfos do FC Porto
Três dias depois de ter 
sofrido a primeira derrota no 
campeonato, frente ao ABC, 
o líder FC Porto regressou às 
vitórias no andebol: na Maia, 
os “dragões” impuseram-se 
por 22-28, na 17.ª ronda. O 
ABC, mais directo perseguidor 
da equipa “azul e branca”, 
recebeu e bateu o Xico por 
33-28. Terceiro classificado, 
o Sporting também se impôs 
com clareza no terreno do 
Águas Santas (23-33).
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As selecções da França e da Alema-

nha garantiram ontem o primeiro lu-

gar dos respectivos grupos no Mun-

dial de andebol, que está a decorrer 

no Qatar. Os “bleus” terminaram em 

primeiro do Grupo C, ao derrotarem 

a Suécia por 27-25, enquanto os ale-

mães garantiram a posição cimeira 

do Grupo D, com um triunfo fácil 

sobre a Arábia Saudita, por 36-19. A 

jornada de ontem, a última da fase de 

grupos, serviu para confi rmar ainda 

a ausência da Rússia dos oitavos-de-

fi nal, após um desaire frente à Argen-

tina, por 30-27.

Num jogo que opunha dois antigos 

campeões do mundo e que era a ree-

dição da fi nal dos Jogos Olímpicos de 

Londres em 2012 (na altura venceu 

a França), foi a Suécia a ganhar as-

cendente inicial, mas sem conseguir 

destacar-se no marcador, chegando 

ao intervalo a ganhar apenas por um 

(11-12). Na segunda parte, sustentada 

pela magnífi ca exibição do seu vete-

rano guarda-redes Thierry Omeyer 

(13 defesas) e pelo acerto de Guillau-

me Joli da linha de sete metros (nove 

golos), a França deu a volta ao resul-

tado, terminando a fase de grupos 

França e Alemanha 
terminam fase de 
grupos em primeiro

com um empate em cinco jogos.

Nos outros jogos do Grupo C, a Is-

lândia bateu o Egipto por 28-25, com 

as duas selecções a seguirem para os 

jogos a eliminar, enquanto à Repú-

blica Checa de nada valeu o triunfo 

sobre a Argélia, por 36-20.

No Grupo D, a Alemanha só teve de 

confi rmar o seu absoluto favoritismo 

frente aos árabes, que terminam a 

fase de grupos com cinco derrotas 

em cinco jogos. Numa partida que 

foi dirigida pela dupla portuguesa 

formada por Duarte Santos e Ricar-

do Fonseca, os alemães já ganhavam 

por dez ao intervalo (8-18), mais que 

dobrando esse valor no fi nal do jogo. 

Johannes Sellin e Matthias Musche, 

ambos com 11 golos, foram os melho-

res marcadores do encontro.

Longe do fulgor de outros tempos, 

a Rússia, antiga campeã mundial, 

ainda dependia de si própria para 

chegar aos oitavos-de-fi nal, mas não 

conseguiu ultrapassar a selecção ar-

gentina, actual campeã americana. 

No outro jogo do agrupamento, a Di-

namarca, actual vice-campeã mun-

dial, conseguiu chegar ao segundo 

lugar batendo a Polónia, por 31-27.

Andebol
Marco Vaza

Rússia perdeu com 
a Argentina e ficou de fora 
dos oitavos-de-final 
do Campeonato do Mundo

OITAVOS-DE-FINAL
Áustria-Qatar hoje, 15h30
Eslovénia-Macedónia hoje, 15h30
Croácia-Brasil hoje, 18h
Espanha-Tunísia hoje, 18h
Alemanha-Egipto amanhã, 15h30
Polónia-Suécia amanhã, 15h30
Islândia-Dinamarca amanhã, 18h
França-Argentina amanhã, 18h
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A18França e Alemanha terminam fase de grupos em primeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-01-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca3f2cd9

 
Andebol Outras Modalidades As selecções da França e da Alemanha garantiram ontem o primeiro lugar
dos respectivos grupos no Mundial de andebol, que está a decorrer no Qatar. Os "bleus" terminaram
em primeiro do Grupo C ao derrotarem a Suécia por 27-25, enquanto os alemães garantiram a
posição cimeira do Grupo D, com um triunfo fácil sobre a Arábia Saudita por 36-19. A jornada de
ontem, a última da fase de grupos, serviu para confirmar ainda a ausência da Rússia dos oitavos-de-
final, após um desaire frente à Argentina, seu concorrente directo, por 30-27. Num jogo que opunha
dois antigos campeões do mundo e que era a reedição da final dos Jogos Olímpicos de Londres em
2012 (na altura venceu a França), foi a Suécia a ganhar algum ascendente inicial, mas sem conseguir
destacar-se no marcador, chegando ao intervalo a ganhar apenas por um (11-12). Na segunda parte,
sustentada pela magnífica exibição do seu veterano guarda-redes Thierry Omeyer (13 defesas) e pelo
acerto de Guillaume Joli da linha de sete metros (novo golos), a França conseguiu assumir dar a volta
ao resultado na segunda parte, terminando esta fase de grupos apenas com um empate em cinco
jogos. Nos outros jogos do Grupo C, a Islândia bateu o Egipto por 28-25, com as duas selecções a
seguirem para os jogos a eliminar, enquanto à República Checa de nada valeu o triunfo sobre a
Argélia por 36-20. No Grupo D, a Alemanha só teve de confirmar o seu absoluto favoritismo frente ao
árabes, que terminam a fase de grupos com cinco derrotas em cinco jogos. Numa partida que foi
dirigida pela dupla portuguesa formada por Duarte Santos e Ricardo Fonseca, os alemães já
ganhavam por dez ao intervalo (8-18), mais que dobrando esse valor no final do jogo. Os alemães
Johannes Sellin e Matthias Musche, ambos com onze golos, foram os melhores marcadores do
encontro, enquanto na Arábia Saudita não houve nenhum jogador com mais de três golos. Longe do
fulgor de outros tempos, a Rússia, antiga campeã mundial, ainda dependia de si própria para
conseguir chegar aos oitavos-de-final, mas não conseguiu ultrapassar a selecção argentina, actual
campeã americana. No outro jogo do agrupamento, a Dinamarca, actual vice-campeã mundial,
conseguiu chegar ao segundo lugar batendo a Polónia por 31-27. Jogos dos oitavos-de-final Croácia-
Brasil Polónia-Suécia Áustria-Qatar Alemanha-Egipto Islândia-Dinamarca Espanha-Tunísia Eslovénia-
Macedónia França-Argentina
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A21Favoritos encerram 17ª jornada com vitórias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2823cdd6

 
Os campeões em título foram à Maia vencer o Maia-Ismai por 22-28.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Campeonato Fidelidade Andebol 1 entrou na fase terminal da sua fase regular com a disputa de
todos os jogos da 17.ª jornada - a primeira de quatro jornadas em 11 dias. As quatro equipas que se
preparam para ocupar os quatro primeiros lugares da tabela, FC Porto, Liberty Seguros ABC/UMinho,
Sporting CP e SL Benfica venceram os respectivos adversários desta jornada.
 
 No Pav. Flávio Sá Leite, a equipa da casa adiantou-se primeiro no marcador e ganhava 3-1 aos 5
minutos, mas o Xico Andebol voltou a equilibrar o resultado e chegou mesmo a assumir a liderança do
marcador (6-7) a meio da primeira parte, com um golo de Luis Sarmento. O jogo seguiu equilibrado,
com golos nos dois lados e, a cinco minutos do intervalo, o Liberty Seguros ABC/UMInho voltou a
passar para a frente do marcador e foi para intervalo a ganhar por 15-13. Na segunda parte, a equipa
bracarense já não facilitou e assumiu definitivamente o comando do marcador. Aos 35 minutos, os
pupilos de Carlos Resende já ganhavam por 20-15. Com dificuldades em acompanhar o ritmo imposto
pelo Liberty Seguros ABC/UMInho, o Xico Andebol já não conseguiu recuperar e perdeu, por 33-28.
 
 No Funchal, o Madeira Sad entrou melhor no jogo, mas o Ginásio St. Tirso deu a volta ao marcador e
esteve na frente aos 8 minutos (4-5). A recuperação madeirense foi imediata e a equipa de Paulo
Fidalgo impôs o ritmo de jogo e liderou o marcador até aos 29 minutos, altura em que o GC Sto Tirso
voltou a igualar a partida (15-15), resultado com que as duas equipas foram para intervalo. A equipa
da casa voltou a assumir a liderança do marcador, logo no início da segunda parte e causou muitas
dificuldades ao ataque do Sto Tirso que, a meio da segunda parte, só conseguiu marcar 3 golos. O
desnível entre as duas equipas evidenciou-se com o decorrer do jogo e o Madeira Sad venceu por 32-
24 e confirmou o favoritismo na recepção ao Sto Tirso.
 
 O Sporting CP entrou muito rápido, como é característico da equipa leonina e, aos sete minutos,
ganhava por 5-1 ao Águas Santas-Milaneza, o que levou Paulo Faria a pedir o primeiro "time-out". A
defesa leonina era uma dificuldade maior para o Águas Santas-Milaneza, que tentava recuperar, mas o
Sporting CP, com rapidez e eficácia, seguiu na frente. Depois do "time-out" solicitado por Frederico
Santos, a equipa da casa recuperou até aos dois golos de diferença (8-10), mas o Sporting CP
continuou rápido e eficaz e saiu para intervalo a ganhar 17-13. Na segunda parte, já com Ricardo
Candeias no lugar de Ricardo Correia, na baliza do Sporting, o jogo recomeçou equilibrado e com o
Águas Santas-Milaneza a recuperar, no marcador e com o guarda-redes João Moniz com uma boa
prestação na baliza. Aos 46 minutos, o Sporting CP mantinha-se na frente (22-20) e Candeias evitou
que o Águas Santas-Milaneza reduzisse até à diferença mínima. Novo time-out para a equipa lisboeta,
que, nos minutos seguintes, fez um parcial de 5-0 e, a sete minutos do fim, ganhava 28-21. Até ao
final, o Águas Santas-Milaneza já não conseguiu recuperar e o Sporting CP ganhou por 33-23.
 
 Como se esperava, o FC Porto entrou a ganhar, na Maia (2-5), mas o Maia-Ismai conseguiu equilibrar
a partida e, aos 13 minutos, o FC Porto estava a perder 6-5. Uma sucessão de igualdades marcaram
os minutos seguintes e só aos 22 minutos a é que a formação portista voltou a sair em vantagem que
segurou até ao intervalo, altura em que ganhava por 11-13. O Maia-Ismai já não conseguiu voltar a
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equilibrar a partida, já que o FC Porto, no segundo tempo, acertou as falhas iniciais e assumiu o
controlo do jogo. Pouco a pouco, o resultado no marcador foi-se dilatando a favor do Porto, que
confirmou o favoritismo e venceu por 22-28.
 
 O Delta Belenenses deu mais um passo no caminho para no play-off, depois de ter vencido em casa,
esta noite, o vizinho Passos Manuel, por 28-26, num jogo em que a equipa da casa acabou por estar
sempre na frente do marcador. Ao intervalo, só um golo separava as duas equipas de Lisboa, mas o
Delta Belenenses chegou a ter quatro golos de vantagem (12-8). Na segunda parte, a equipa do
Restelo entrou a distanciar-se no marcador (22-15 aos 43 minutos) e geriu a vantagem até ao apito
final. O Passos Manuel recuperou e reduziu até aos dois golos de diferença, mas não evitou a derrota,
por 28-26.
 
 O SL Benfica confirmou o favoritismo na deslocação à Horta. A formação da Luz esteve na frente do
marcador desde o início do jogo e, ao intervalo, ganhava por 12-16. As duas equipas mantiveram-se
ao mesmo nível, no segundo tempo e, a quinze minutos do fim, o Benfica tinha seis golos de
vantagem (17-23). Com um parcial de 3-0, o Sp.Horta reduziu para 20-23; a seis minutos do fim, o
Sp. Horta aproximou-se ainda mais no marcador (24-26) mas o SL Benfica segurou a vantagem até ao
apito final e ganhou por 25-27.
 
 O Campeonato Fidelidade Andebol 1 prossegue já na próxima terça (FC Porto - Madeira Sad) e
quarta-feira, com a 18ª jornada.
 
 25-01-2015 09:17FC Porto, ABC e Benfica vencem respetivos jogos da 17ª jornada. Madeira Sad e
Delta Belenenses também venceram nos respectivos jogos em casa.
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A23Benfica passa teste nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2528a16

 
00:03 . Record Por Record O Benfica venceu este sábado nos Açores, em partida da 17.ª jornada do
campeonato. Os encarnados derrotaram o Sp. Horta por 27-25, depois de ao intervalo já estarem a
ganhar por 16-12.O pivô português José Costa destacou-se com oito golos marcados ao passo que no
conjunto contrário, Rui Barreto ficou logo a seguir na lista de maiores goleadores do encontro, com
sete.As águias somam agora 44 pontos no quarto lugar, a 1 do terceiro melhor colocado,
ABC.Consulte os resultados e a classificação.
 
 00:03 . Record
 
 

Página 23



A24

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,85 x 11,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57632419 24-01-2015

Página 24



A25

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,49 x 9,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57632422 24-01-2015

Página 25



A26Xico derrotado pelo Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: ComUM Online Autores: Patrícia Marinho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a763236

 
O Xico Andebol perdeu, em casa, mais uma vez por 24-35 frente ao Águas Santas, num jogo referente
à 17ª jornada do Andebol1. Foi um jogo sem pontos altos, marcado pela normalidade. A primeira
parte foi liderada pelo Águas Santas, com 15 golos marcados. O Xico, por outro lado, somou apenas
13. A equipa de Marco Guimarães pareceu desanimada e não encontrava uma táctica segura para
atacar. Porém, houve o jogador Antonije Pavic esteve em grande destaque, com 5 golos marcados,
seguido de Mario Peixoto e Paulo Castro, ambos com 4 golos. O jogo ficou também marcado por uma
grande táctica defensiva por parte do Águas Santas, obstáculo que o Xico Andebol não conseguiu
ultrapassar. A segunda parte foi mais uma vez liderada pela equipa visitante, onde conseguiu uma
diferença de quase dez golos no marcador.
 
 Janeiro 23, 2015
 
Patrícia Marinho
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A27Belenenses acusa clubes de aliciarem andebolistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=64c21d23

 
24.01.2015
 
 Clube diz ter sido confrontado com a deserção de dois atletas da equipa sénior.
O Belenenses criticou este sábado o "comportamento inaceitável de aliciamento" que está a ser feito a
alguns jogadores da sua equipa de andebol e garante que vai tomar medidas "para combater as
traições e infelizes atitudes de pessoas e clubes".
Em comunicado, o clube diz ter sido confrontado, nos últimos dias, com a deserção de dois atletas da
equipa sénior de andebol" - que estão no clube ao abrigo de um protocolo com o clube angolano 1.º
de Agosto - e garante desconhecer o seu paradeiro.
Além dessas duas ausências, o clube afirma que o seu melhor marcador, um jogador ainda júnior,
"apareceu ontem [na sexta-feira] a treinar com a equipa do Sporting".
"Não existiu qualquer contacto com os responsáveis do andebol do Belenenses por parte do Sporting
Clube de Portugal, sendo o Belenenses confrontado com um comportamento de inaceitável aliciamento
que julgávamos estar erradicado do deporto português", refere o comunicado.
Segundo o documento, este aliciamento "tem sido recorrente desde a chegada da atual direção ao
clube e que tem a interferência de pessoas que até há pouco tempo desempenharam funções de
elevada importância no andebol do Belenenses".
De acordo com a edição de hoje do jornal Record, que cita fontes do clube, "não estão a ser satisfeitos
os compromissos assumidos como o plantel" e "outros jogadores já ameaçaram sair, dado que ainda
se podem inscrever por outras equipas até final do presente mês".
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

ABC/UMinho e Xico Andebol
defrontam-se hoje num dérbi
minhoto que promete animar o
fim-de-semana desportivo, ape-
sar das diferenças existentes, ac-
tualmente, entre as duas equipas.

Os bracarenses mantém-se na
luta pelo título e vêm de uma
moralizadora vitória em casa do
FC Porto. Já os vimaranenses es-
tão em dificuldades no último
lugar da tabela classificativa,
mas querem mostrar-se em Bra-
ga, apesar de reconhecerem to-
das as dificuldades de defrontar
o actual segundo classificado.

Para Marco Guimarães, treina-
dor do Xico Andebol, vai ser
uma “partida muito complicada,
jogamos contra uma equipa que
tem objectivos completamente
diferentes dos nossos, que vem
de uma vitória extremamente
moralizadora em casa do Porto.
Temos os nossos objectivos bem
definidos e passam pela manu-
tenção. Obviamente que neste
jogo temos que tentar fazer um
bom trabalho, uma boa exibição,
também para avaliar o trabalho
que tem vindo a ser feito nos

treinos. Vamos tentar fazer o
melhor possível”.

No entanto, para os vimaranen-
ses este é um jogo em que “nada
há a perder”. “Atletas não tem
nada a perder. Têm que desfrutar
do jogo e tentar fazer o melhor
possível”.

Quanto às possibilidades do

Xico Andebol chegar ainda ao
objectivo da manutenção, para
Marco Guimarães enquanto tal
for possível, todos vão acreditar.

“Sabíamos que era uma tarefa
difícil quando assumimos a
equipa e continua assim. No en-
tanto, enquanto for possível va-
mos acreditar nela. Acredito que

a equipa tem essa capacidade. É
preciso perceber que uma equipa
com o historial com o número de
derrotas actual que tem o Xico
Andebol o crescimento torna-se
difícil, mas os atletas têm traba-
lhado bem, têm demonstrado
vontade de lutar pelos objectivos
do clube”, finalizou.

“Vamos fazer o nosso melhor”
DÉRBI MINHOTO promete animar o fim-de-semana desportivo, mesmo apesar das diferenças entre
as duas equipas. Xico Andebol quer mostrar-se em Braga, reconhecendo, no entanto, as dificuldades.

DR

Marco Guimarães quer ver uma boa exibição no jogo com o ABC/UMinho

João Gonçalves
“Dar continuidade
aos bons resultados”
Para João Gonçalves, jogador do
ABC/UMinho, este jogo com o
Xico Andebol tem mais impor-
tância por estar inserido numa
altura em que os jogos vão ser
frequentes. Mas o jogador acre-
dita no triunfo e diz que a equipa
está unida e preparada para esta
fase: “a equipa está unida e tem
que continuar nesta fase porque
vamos jogar sempre quarta-feira
e sábado. Vamos ter muitos jo-
gos nesta altura e queremos con-
quistar a vitória nesse período.
Queremos vencer todos os jo-
gos, mas se por acaso acabar por
haver um resultado menos posi-
tivo, o facto do grupo estar uni-
do e coeso vai ajudar a uma re-
cuperação mais rápida. Nessa
altura não há muito tempo para
ficar a pensar”, considerou.

DR

João Gonçalves

DR

Sp. Braga/AAUM quer manter-se vitorioso no campeonato
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DESPORTO ADAPTADO
| Redacção | 

Este sábado a equipa de Andebol em Ca-
deira de Rodas da APD Braga inicia a sua
defesa do título de campeões nacionais
das modalidades ACR 4 (Andebol Cadei-
ra Rodas de 4) e ACR 7 (Andebol Cadeira
de Rodas de 7), com a sua primeira deslo-
cação e logo ao recinto da APD Porto,
umas das fortes candidatas ao pódio do
Campeonato Nacional.

Os jogos desenrolar-se-ão no Pavilhão
da Faculdade Desporto no Porto, com iní-

cio às 15 horas o primeiro com a moda-
lidade 4 e de seguida com a modalidade
de 7. Amanhã é a vez de basquetebol em
cadeira de rodas.

A APD Braga recebe a equipa da GDR
A Joanita de Linda A Velha, às 15 horas,
para disputar mais um jogo a contar para
o campeonato nacional da modalidade,
onde segue no 2.º lugar logo atrás da APD
Sintra.

Este jogo é mais um jogo com expectati-
vas altas, no sentido que a equipa visitan-
te reforçou se em Dezembro com jogado-
res provenientes da APD Lisboa.

ANDEBOL EM CADEIRA DE RODAS

APD Braga entra em acção
na defesa do título nacional
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É já na noite da próxima se-
gunda-feira que o Cineteatro
Municipal Messias vai acolher
mais uma edição da Gala Des-
portiva do Município da Mea-
lhada. Um evento que, como
tem sido habitual, pretende ho-
menagear aqueles que ao lon -

go da vida ou durante o ano
de 2014 se destacaram pela sua
contribuição para o desenvol-
vimento do desporto no con-
celho da Mealhada. 

Refira-se que os nomeados
para esta nona edição da Gala
do Desporto já foram revela-

dos pelo júri (ver quadro) que,
este ano, é composto pelas se-
guintes cinco personalidades
do concelho: António Lousada,
Aires Gonçalves Martins, Artur
Dinis, Leonor Gomes, José Er-
nesto Pires de Aguiar.

À semelhança dos anos an-

teriores, os vencedores só se-
rão conhecidos na noite da Ga -
la. Nesta nona edição, para além
dos habituais troféus “Alto Pres-
tígio”, “Incentivo”, “Dedicação”
e “Carreira”, vai existir um no -
vo, que será conhecido apenas
durante o espectáculo. |

Associação Desportiva do Ano
Clube Desportivo de Luso
Grupo Desportivo de Mealhada
Hóquei Clube da Mealhada

Equipa do Ano
Juvenis de Andebol – Casa do Povo da Vacariça
Juvenis de Hóquei – Hóquei Clube da Mealhada
Seniores de Futebol – Futebol Clube da Pampilhosa

Dirigente do Ano
Fernanda Almeida – Futebol Clube da Pampilhosa
Jorge Manuel Santos Dias Coimbra – Hóquei Clube
da Mealhada
Luis Tovim – Clube Desportivo de Luso

Treinador do Ano
Fernando Ferreira Nascimento “Niza” – Futebol Clube
da Pampilhosa
João Mário Magalhães – Luso Ténis Clube
Miguel Ferraz – Hóquei Clube da Mealhada

Atleta do Ano
Magda Ruas – Ginásio Curigym
Patrícia Lourenço – Ginásio Curigym
Ricardo Miguel Rodrigues Ferreira – Sport Lisboa
e Benfica

Revelação do Ano
Catarina Yuldashev – Luso Ténis Clube
David Emanuel Tomé – Hóquei Clube da Mealhada
Leonardo Santos Samagaio – Clube Escola de Ténis
de Cantanhede

Mérito Desportivo - Equipas
Seniores Masculinos do Futebol Clube da Pampilhosa
(FCP) | Futebol
Juniores Masculinos A do Grupo Desportivo
da Mealhada (GDM) | Futebol
Iniciados Masculinos A do GDM | Futebol
Seniores Femininos do Hóquei Clube da Mealhada (HCM)
| Hóquei em Patins
Seniores Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
Juniores Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
Juvenis Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
Iniciados Masculinos do HCM | Hóquei em Patins

Treinadores
Fernando Nascimento “Niza” – Seniores Masculinos
do FCP | Futebol
João Garrido – Juniores Masculinos A do GDM | Futebol

Luís Felgueiras – Iniciados Masculinos A do FCP | Futebol
Diamantino Fernandes – Seniores Femininos do HCM
| Hóquei em Patins
Vasco Vaz – Seniores Masculinos do HCM
| Hóquei em Patins
Tiago Sousa – Juniores Masculinos do HCM 
| Hóquei em Patins
Miguel Ferraz - Juvenis Masculinos do HCM 
| Hóquei em Patins
Rui Lopes – Iniciados Masculinos do HCM 
| Hóquei em Patins

Atletas – Desportos Colectivos
Dinis Amorim – Galitos Aveiro| Basquetebol
Alexandre Breda – Iniciados HCM | Hóquei em Patins
André Coimbra – Iniciados HCM | Hóquei em Patins
Bruno Caniceiro – Iniciados HCM | Hóquei em Patins
Francisco Oliveira – Iniciados HCM| Hóquei em Patins 
“Barroca” – Servette Futebol Clube| Futebol 
Ricardo Ferreira - Sport Lisboa e Benfica | Andebol
Ana Maria Elias Cristina – Lordemão Futebol Clube
| Futebol 
Margarida Isabel Fernandes Santos - Lordemão
Futebol Clube| Futebol
Débora Borges – U. R. Ferreirense | Futebol 
Inês Cristina Mamede Santos – U. R. Ferreirense | Futebol
Cláudia Maria Ferreira Rodrigues – U. R. Ferreirense 
| Futebol
Diana Mendes Simões – U. R. Ferreirense | Futebol
Márcia Raquel Vieira Dinis – U. R. Ferreirense | Futebol

Atletas – Desportos Individuais
Gil Ferreira – ADERCUS| Atletismo 
António Gonçalves “Prof. Gesso” – Grupo Muzenza
| Capoeira
Vasco Góis Bica – MS Mad/Team Racing Portugal
| Downhill
Magda Ruas – Ginásio Curigym| Kickboxing
Patrícia Lourenço – Ginásio Curigym| Kickboxing
David Emanuel Tomé – HCM | Natação
Eduardo Gomes Fernandes – HCM | Natação
Pedro Pereira – ADCPesca Pampilhosa | Pesca
José Pereira - ADCPesca Pampilhosa | Pesca
Adérito Neves – ADCPesca Pampilhosa | Pesca
Francisco Braga – ADCPesca Pampilhosa| Pesca
Miguel Viera – ADCPesca Pampilhosa| Pesca
José Abade – ADCPesca Pampilhosa| Pesca
Filipe Silva - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
José Rosmaninho - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
Marcelo Pereira - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
Mário Cardoso - ADCPesca Pampilhosa | Pesca 

Lista de Nomeados

Gala da Mealhada
decorre na segunda-feira
Nomeados O município vai distinguir os desportistas que mais se destacaram 
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A32Belenenses acusa Sporting de aliciamento de jogador
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Diário de Notícias Online Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2eebf5

 
O Belenenses revelou, em comunicado, que dois dos atletas da equipa de andebol "desertaram" e que
o seu melhor marcador começou a treinar-se no Sporting, sem autorização.
O Belenenses criticou o "comportamento inaceitável de aliciamento" que está a ser feito a alguns
jogadores da sua equipa de andebol e garante que vai tomar medidas "para combater as traições e
infelizes atitudes de pessoas e clubes".
Em comunicado, o clube diz ter sido confrontado, nos últimos dias, com a deserção de dois atletas da
equipa sénior de andebol - que estão no clube ao abrigo de um protocolo com o clube angolano 1.º de
Agosto - e garante desconhecer o seu paradeiro.
Além dessas duas ausências, o clube afirma que o seu melhor marcador, um jogador ainda júnior,
"apareceu ontem [na sexta-feira] a treinar com a equipa do Sporting".
"Não existiu qualquer contacto com os responsáveis do andebol do Belenenses por parte do Sporting
Clube de Portugal, sendo o Belenenses confrontado com um comportamento de inaceitável aliciamento
que julgávamos estar erradicado do deporto português", refere o comunicado.
Segundo o documento, este aliciamento "tem sido recorrente desde a chegada da atual direção ao
clube e que tem a interferência de pessoas que até há pouco tempo desempenharam funções de
elevada importância no andebol do Belenenses".
De acordo com a edição deste sábadodo jornal Record, que cita fontes do clube, "não estão a ser
satisfeitos os compromissos assumidos como o plantel" e "outros jogadores já ameaçaram sair, dado
que ainda se podem inscrever por outras equipas até final do presente mês".
O Belenenses ocupa a nona posição do campeonato de andebol, com 27 pontos, menos 19 que o FC
Porto, que lidera.
 
por João Ruela, com Lusa
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A33Andebol: Sporting vence na visita ao Água Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=45602d16

 
HOJE às 21:22
 
 A equipa de andebol do Sporting foi este sábado ao recinto do Águas Santas vencer por 23-33, em
partida referente à 17ª jornada do campeonato.
 
 Pedro Solha, com 11 golos apontados, foi a grande figura do jogo.
 
 O Sporting segue assim no terceiro lugar da tabela classificativa, com 45 pontos. Já os maiatos são
sextos, com 33 pontos.
 
 Diário Digital / Lusa
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APD Braga joga 
hoje no Porto

A equipa de andebol em cadeira de rodas da APD Braga 
inicia a sua defesa do Titulo de Campeões Nacionais das 
Modalidades ACR 4 (Andebol Cadeira Rodas de 4) e ACR 7 
(Andebol Cadeira de Rodas de 7), com a deslocação e logo 
ao recinto da APD Porto, às 15h00, no no Pavilhão da FCDEF.
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DEVIDO ÀS COMPETIÇÕES EUROPEIAS

ABC-Belenenses joga-se 
no dia 10 de fevereiro

O jogo entre o ABC e Belenenses, referente à 21.ª jor-
nada do campeonato nacional de andebol, foi antecipado 
para o dia 10 de fevereiro, terça-feira, às 20h30, anunciou 
ontem a Federação de Andebol de Portugal. A partida, que 
estava inicialmente agendada para o dia 14 de fevereiro, 
teve de ser alterada por força da presença do conjunto 
bracarense na Taça Challenge, onde nesse dia defronta 
os checos do Dukla de Praga.
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ABC e Xico Andebol jogam dérbi 
no Flávio Sá Leite

ABC continua hoje a sua perseguição ao FC Porto

ABC e Xico Andebol 
jogam hoje, a partir das 
16h00, no pavilhão Flávio 
Sá Leite, o dérbi minhoto 
em andebol, a contar para 
a 17.ª jornada do campeo-

ARQUIVO DM

ANDEBOL: I DIVISÃO

Sp. Horta-Benfica (21h00), 
A B C - X i c o  A n d e b o l 
(16h00), Maia/ISMAI-FC 
Porto (19h00) e Águas San-
tas-Sporting (18h00).

II Divisão: Arsenal 
da Devesa recebe 
Marítimo e AC Fafe 
defronta Avanca

No campeonato nacio-
nal da II Divisão, o jogo 
grande da 16.ª jornada é 
o que vai hoje opor o AC 
Fafe, segundo classifica-
do, ao líder Avanca, duas 
equipas que têm domina-
do esta primeira fase da 
Zona Norte.

Também o Arsenal da 
Devesa recebe o Marítimo, 
às 21h30, no pavilhão Flá-
vio Sá Leite. Os arsenalis-
tas, terceiros classificados 
da 1.ª fase Zona Norte, de-
frontam o quarto classifi-
cado, numa partida muito 
importante para as suas as-
pirações na prova.

O Arsenal anseia por ga-
rantir o apuramento para 
a segunda fase da com-
petição.

nato da I Divisão.
Este jogo apanha as duas 

equipas em momentos an-
tagónicos. O ABC é segun-
do classificado e ainda está 
a saborear o triunfo con-
seguido na passada quar-
ta-feira no Dragão Caixa, 
frente ao FC Porto, que 
deixou os academistas iso-
lados no segundo posto, 
a apenas três pontos dos 
portistas.

Já o Xico Andebol segue 

na cauda da tabela e é a 
única equipa da competi-
ção que ainda não venceu 
nesta temporada.

Assim, em termos me-
ramente teóricos, este 
é um jogo acessível ao 
ABC que vai tentar con-
tinuar a perseguição ao 
FC Porto.

Os jogos para hoje: 
Madeira SAD-Santo Tir-
so (17h00), Belenenses-
-Passos Manuel (20h30), 
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A37ANDEBOL | Xico perdeu este sábado com o ABC (32-28) em Braga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio:
Guimarães TV - Guimarães TV

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f7ea4d00

 
Sábado, 24 Janeiro, 2015, 20:13
 
 O Xico Andebol perdeu este sábado com o ABC, por 32-28, num encontro relativo à 17ª jornada do
Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol, realizado no Pavilhão Flávio Sá Leite.
 
 A equipa orientada por Marco Guimarães, foi para os balneários já em desvantagem (15-13), tendo
acabado por perder o encontro por uma diferença de quatro golos.
 
 Na próxima ronda, agendada para o dia 28 de Janeiro, uma quarta-feira, o Xico Andebol recebe o
Maia. O jogo tem início às 21 horas, no Pavilhão Desportivo Francisco de Holanda.
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A40FC Porto e Sporting vencem - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=53974385

 
Dragões venceram na deslocação ao recinto do ISMAI e o lsões fizeram o mesmo em Águas Santas.
ABC recebeu e venceu o Xico Andebol
 
 O FC Porto reagiu da melhor maneira à derrota sofrida a meio da semana, em casa, perante o ABC -
a primeira em todo o campeonato - e venceu este sábado, na Maia, o ISMAI, por 28-22, num jogo em
que se destacou o jovem Miguel Martins, melhor marcador da equipa, com cinco golos.
 
 Também na Maia, o Sporting derrotou o Águas Santas, por 33-23 Em Braga, o ABC, segundo
classificado, recebeu e venceu o Xico Andebol (33-28), enquanto que no Funchal o Madeira SAD
impôs-se ao Santo Tirso, por 32-24.
 
 Nesta altura, no Restelo, o Belenenses recebe o Passos Manuel, sendo que esta 17ª jornada tem
ainda um jogo por iniciar, o Sporting da Horta-Benfica, que começará às 22 horas continentais.
 
 

Página 40



A41Andebol - Modalidades - Andebol: dois jogadores do Belenenses desaparecidos |
Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6af97a68

 
Dois jogadores da equipa senior de andebol do Belenenses estão desaparecidos. Em comunicado
publicado este sábado, a direção do clube fala de  deserções  e  circunstâncias estranhas . O jogadores
representavam o Belenenses ao abrigo de um protocolo com o clube angolano 1.º de Agosto.  Neste
momento, sem prejuízo de algumas informações não oficiais, o Belenenses desconhece o paradeiro
dos atletas , lê-se no comunicado. Para além dos atletas referidos, o Belenenses informa ainda que
outro jogador ( ainda júnior e, curiosamente, o melhor marcador da equipa ) foi visto a treinar com a
equipa do Sporting.  Neste caso, não existiu qualquer contacto com os responsáveis do andebol do
Belenenses por parte do Sporting Clube de Portugal, sendo o Belenenses confrontado com um
comportamento de inaceitável de aliciamento que julgávamos estar erradicado do desporto português,
mais ainda da parte de quem diariamente apregoa ser o arauto da moralização do desporto português.
 A direção do Belenenses adianta que nas últimas semanas vários atletas da modalidade têm vindo a
ser aliciados por outros clubes e aponta o dedo a pessoas ligadas que até há pouco tempo
desempenhavam funções  elevada importância no Andebol do Belenenses . De acordo com a edição
deste sábado do jornal Record, que cita fontes do clube, alguns jogadores já ameaçaram deixar o
Belenenses por considerarem que estão em falta compromissos assumidos com o plantel.
 
 há 1 hora
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Terminou a primeira fase do Cam-

peonato do Mundo de andebol 

para os grupos A e B, com os dois 

cabeças de cartaz a comprovarem 

as credenciais. No Qatar, Espanha 

e Croácia qualifi caram-se para os 

oitavos-de-fi nal só com vitórias e já 

têm os adversários defi nidos para a 

próxima fase.

A selecção espanhola, actual de-

tentora do título mundial, partiu 

para a 5.ª jornada do Grupo A a 

precisar apenas de um empate para 

confi rmar a primeira posição. Mas 

foi mais longe: venceu a Eslovénia 

por 30-26, novamente com Valero 

Rivera (seis golos) em destaque, e fe-

chou a fase de grupos com um pleno 

de triunfos. 

Atrás da Espanha fi cou a selecção 

anfi triã, que perdia por 7-12 com a 

Bielorrússia, ao intervalo, mas foi ca-

paz de dar a volta muito por culpa da 

efi cácia de Zarko Markovic, que, com 

os nove golos apontados ontem, pas-

sa a ser o segundo melhor marcador 

do torneio, com 32. O Qatar somou 

apenas uma derrota, justamente às 

mãos do vencedor do grupo.

Quanto ao Brasil, derrotou a mo-

desta selecção do Chile por 30-22 

(embora estivesse em desvantagem 

ao intervalo, por 12-13) e fechou as 

contas no quarto lugar, enquanto a 

Eslovénia, quarta classifi cada do úl-

timo Mundial, foi terceira, apesar do 

desaire na última jornada.

No Grupo B, a Croácia foi rainha e 

senhora em toda a linha, batendo os 

vizinhos da Bósnia por 28-21, o que 

signifi ca que fi cou com um registo 

em tudo semelhante ao de Espanha 

— só o saldo de golos é ligeiramente 

inferior (34 contra 35).

E se os bósnios fi caram já fora da 

corrida, outra equipa da região, a 

Macedónia, apurou-se no segundo 

lugar. Ontem, superou a Áustria por 

36-31, um resultado que, ainda assim, 

não destronou os austríacos do ter-

ceiro lugar, embora com os mesmos 

cinco pontos da Tunísia (que se im-

pôs ao Irão, por 30-23).

Nos oitavos-de-final, a discutir 

amanhã, há quatro jogos já fechados, 

com o Croácia-Brasil à cabeça — os 

restantes são Áustria-Qatar, Espanha-

Tunísia e Eslovénia-Macedónia. 

Espanha 
e Croácia 
obtêm pleno 
de vitórias

Andebol

Os campeões do mundo só 
precisavam de um empate 
para garantir o primeiro 
lugar, mas deram uma nova 
demonstração de força
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A44Sporting supera Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=844da9ff

 
Leões triunfam na maia por 23-33
O Águas Santas foi este sábado derrotado em casa pelo Sporting por 23-33, em encontro referente à
17.ª jornada do campeonato nacional.
Ao intervalo, os leões já estavam na frente do marcador (13-17), tendo mesmo acabado por triunfar,
com a preciosa ajuda de Pedro Solha, que apontou 11 golos.
Com este triunfo, os leões seguem no terceiro posto da, com 45 pontos, ao passo que o Águas Santas
é sexto classificado, com 33.
 
 
 
 , 24 janeiro de 201520:29
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A45FC Porto volta à normalidade e ganha na Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=844ca9ff

 
dragão impôs-se à turma local (22-28)
O campeão nacional FC Porto bateu este sábado o Maia no reduto adversário (22-28) em encontro a
contar para a 17.ª jornada do campeonato num jogo que consumou o regresso aos triunfos dos
dragões. Na jornada anterior, no Dragão Caixa, a turma de Obradovic consentiu a primeira derrota na
prova às mãos do ABC mas regressou hoje à normalidade: venceu pela 15.ª vez em 16 partidas.
Marco Martins foi o melhor marcador dos azuis e brancos com cinco golos, com Elias António a
destacar-se do lado oposto ao anotar oito.
O FC Porto alcança o líder ABC na classificação, os dois com os mesmos 46 pontos. Ainda assim, a
turma de Braga tem mais um jogo que os portistas.
Consulte ae o.
 
 
 , 24 janeiro de 201522:03
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A46Benfica passa teste nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8449a9ff

 
encarnados batem sp. horta (27-25)
O Benfica venceu este sábado nos Açores, em partida da 17.ª jornada do campeonato. Os encarnados
derrotaram o Sp. Horta por 27-25, depois de ao intervalo já estarem a ganhar por 16-12.
O pivô português José Costa destacou-se com oito golos marcados ao passo que no conjunto
contrário, Rui Barreto ficou logo a seguir na lista de maiores goleadores do encontro, com sete.
As águias somam agora 44 pontos no quarto lugar, a 1 do terceiro melhor colocado, ABC.
 
 
 
 , 24 janeiro de 201523:41
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A47Belenenses em crise muito delicada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Record Online Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1a13562

 
falha de compromissos com o plantel
O Belenenses encontra-se numa situação muito delicada e logo numa altura em que vai ter (hoje, 20
horas) um jogo muito importante com o Passos Manuel, na luta, à 17.ª ronda da fase regular, por um
lugar no playoff do campeonato.
Segundo fontes do clube de Belém, não estão a ser satisfeitos os compromissos assumidos com o
plantel no início da época, pelo que jogadores como os angolanos Rome Hebdo - é dado como próximo
do Sporting - ou Edvaldo Ferreira, que se encontra em Angola, já não deverão alinhar mais pela
equipa do Restelo.
E outros jogadores já ameaçaram sair, dado que ainda se podem inscrever por outras equipas até ao
final do presente mês.
Instado a comentar a situação, Óscar Rodrigues (vice-presidente para as modalidades amadoras)
escusou-se a esclarecer o problema, alegando que "as questões estão a ser resolvidas, mas trata-se
de assunto do foro interno".
Num reduto tradicionalmente difícil, o Sporting visita hoje (18 horas) o Águas Santas, no mesmo
pavilhão onde esta época já perdeu a Supertaça para o FCPorto.
O guarda-redes dos leões, Luís Oliveira, traçou os objetivos: "Queremos a vitória. A nossa luta passa
por ficar no 2.º lugar da fase regular. É quase impossível chegar a 1.º, tendo em conta a diferença
pontual para o FCPorto."
Já o Benfica também tem um jogo muito complicado na visita à Horta, nos Açores, enquanto o líder
FCPorto defronta o Maia ISMAI.
 
 
 
 , 24 janeiro de 201508:30
 
alexandre reis
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A48Belenenses fala em aliciamento dos seus jogadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=11b479c1

 
UM JÚNIOR ATÉ TREINOU ONTEM COM O SPORTING
O Belenenses criticou o "comportamento inaceitável de aliciamento" que está a ser feito a alguns
jogadores da sua equipa de andebol e garante que vai tomar medidas "para combater as traições e
infelizes atitudes de pessoas e clubes".
Em comunicado, o clube diz ter sido confrontado, nos últimos dias, com a deserção de dois atletas da
equipa sénior de andebol" - que estão no clube ao abrigo de um protocolo com o clube angolano 1.º
de Agosto - e garante desconhecer o seu paradeiro. Além dessas duas ausências, o clube afirma que o
seu melhor marcador, um jogador ainda júnior, "apareceu ontem [na sexta-feira] a treinar com a
equipa do Sporting".
"Não existiu qualquer contacto com os responsáveis do andebol do Belenenses por parte do Sporting
Clube de Portugal, sendo o Belenenses confrontado com um comportamento de inaceitável aliciamento
que julgávamos estar erradicado do deporto português", refere o comunicado.
Segundo o documento, este aliciamento "tem sido recorrente desde a chegada da atual direção ao
clube e que tem a interferência de pessoas que até há pouco tempo desempenharam funções de
elevada importância no andebol do Belenenses". Como Record escreveu na edição impressa deste
sábado, "não estão a ser satisfeitos os compromissos assumidos como o plantel" e "outros jogadores
já ameaçaram sair, dado que ainda se podem inscrever por outras equipas até final do presente mês".
O Belenenses ocupa a nona posição do campeonato de andebol, com 27 pontos, menos 19 que o FC
Porto, que lidera.
Pts
J
V
E
D
Golos
 
 
 , 24 janeiro de 201515:55
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A49ABC recebe Xico Andebol este sábado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio:
RUM - Rádio Universitária do

Minho Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=252f8a29

 
2015-01-23
 
 O Liberty Seguros ABC/UMinho quer somar a décima vitória consecutiva no campeonato e manter-se,
para já, no segundo lugar da tabela. Depois de vencer o FC Porto esta quarta feira, o plantel de Carlos
Resende quer conquistar mais três pontos com o vizinho Xico Andebol.
 
 Um adversário "teoricamente mais fácil", mas que mesmo assim deixa os bracarenses em alerta,
reconheceu o treinador assumindo que a equipa preparou o encontro "da mesma forma que os
restantes".
 
 A vitória por cinco golos de vantagem frente ao FC Porto foi importante para o clube bracarense que
chegou assim ao segundo lugar da tabela classificativa e está a três pontos do líder. O Libery
ABC/Uminho entrou numa fase em que os jogadores competem duas vezes por semana. Uma situação
que este ano parece ser menos preocupante para Carlos Resende que tem disponíveis dois jogadores
por posição.
 
 Do lado do plantel, João Gonçalves destacou a união dos jogadores, reconhecendo também que a
vitória frente ao FC Porto "é um factor extra de motivação".
 
 O Liberty ABC/Uminho recebe o Xico Andebol já este sábado no Pavilhão Flávio Sá Leite. O jogo
referente referente à 17ª jornada, começa às 16H00.
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A50Sporting triunfa na Maia (23-33)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6137e2d

 
Pedro Solha "faturou" por 11 vezes.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do Sporting foi este sábado ao recinto do Águas Santas vencer por 23-33, em
partida referente à 17ª jornada do campeonato.
 
 Pedro Solha, com 11 golos apontados, foi a grande figura do jogo.
 
 O Sporting segue assim no terceiro lugar da tabela classificativa, com 45 pontos. Já os maiatos são
sextos, com 33 pontos.
 
 24-01-2015 20:43Os "leões" continuam no terceiro lugar do campeonato português de andebol.
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A51Belenenses acusa clubes e pessoas de aliciarem os seus andebolistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc5c8dc5

 
Pedro Alvarez com os jogadores de andebol do Belenenses
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Belenenses criticou hoje o "comportamento inaceitável de aliciamento" que está a ser feito a alguns
jogadores da sua equipa de andebol e garante que vai tomar medidas "para combater as traições e
infelizes atitudes de pessoas e clubes".
 
 Em comunicado, o clube diz ter sido confrontado, nos últimos dias, com a deserção de dois atletas da
equipa sénior de andebol" - que estão no clube ao abrigo de um protocolo com o clube angolano 1.º
de Agosto - e garante desconhecer o seu paradeiro.
 
 Além dessas duas ausências, o clube afirma que o seu melhor marcador, um jogador ainda júnior,
"apareceu ontem [na sexta-feira] a treinar com a equipa do Sporting".
 
 "Não existiu qualquer contacto com os responsáveis do andebol do Belenenses por parte do Sporting
Clube de Portugal, sendo o Belenenses confrontado com um comportamento de inaceitável aliciamento
que julgávamos estar erradicado do deporto português", refere o comunicado.
 
 Segundo o documento, este aliciamento "tem sido recorrente desde a chegada da atual direção ao
clube e que tem a interferência de pessoas que até há pouco tempo desempenharam funções de
elevada importância no andebol do Belenenses".
 
 De acordo com a edição de hoje do jornal Record, que cita fontes do clube, "não estão a ser
satisfeitos os compromissos assumidos como o plantel" e "outros jogadores já ameaçaram sair, dado
que ainda se podem inscrever por outras equipas até final do presente mês".
 
 24-01-2015 15:07Clube do Restelo ocupa a nona posição do campeonato de andebol, com 27 pontos,
menos 19 que o FC Porto, que lidera.
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A52Ferroviário de Luanda soma segunda vitória consecutiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49da3fe

 
O campeonato angolano de andebol decorre nas cidades de Benguela e do Lobito.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa do Ferroviário de Luanda, em júnior masculino, derrotou este sábado os Talentosos Pai
Djock, de Cabinda, por 27-18, em jogo da quarta jornada do campeonato angolano de andebol, que
decorre nas cidades de Benguela e do Lobito.
 
 Desta forma, a formação luandense conquistou a segunda vitória consecutiva na Série A da prova,
somando quatro pontos, os mesmos que Amigos do Lobito e Sporting de Luanda, que se defrontam na
tarde de hoje para decidir a liderança deste grupo, num encontro que está a ser aguardado com
alguma expectativa.
 
 No desafio de hoje, frente aos representantes de Cabinda, o Ferroviário dominou a primeira parte do
jogo, realizado no pavilhão Matrindindi, vencendo por 12-7, vantagem que aumentou para 27-18 a
seu favor.
 
 O Sporting de Luanda, campeão em título, averbou até agora apenas uma derrota na disputa da 3ª
ronda, diante do Ferroviário, por 29-28, encontrando-se no segundo posto da tabela classificativa da
Série A, em masculino, que é comandada provisoriamente pelos Amigos do Lobito.
 
 Em três partidas já disputadas, o Ferroviário venceu duas e sofreu uma derrota, desta feita ante os
Amigos do Lobito, por 19-28.
 
 24-01-2015 20:10A formação luandense conquistou a segunda vitória consecutiva na Série A da
prova.
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A53FC Porto volta à normalidade e ganha na Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40da5d14

 
22:18 . Record Por Record O campeão nacional FC Porto bateu este sábado o Maia no reduto
adversário (22-28) em encontro a contar para a 17.ª jornada do campeonato num jogo que consumou
o regresso aos triunfos dos dragões. Na jornada anterior, no Dragão Caixa, a turma de Obradovic
consentiu a primeira derrota na prova às mãos do ABC mas regressou hoje à normalidade: venceu
pela 15.ª vez em 16 partidas.Marco Martins foi o melhor marcador dos azuis e brancos com cinco
golos, com Elias António a destacar-se do lado oposto ao anotar oito.O FC Porto alcança o líder ABC na
classificação, os dois com os mesmos 46 pontos. Ainda assim, a turma de Braga tem mais um jogo
que os portistas.Consulte a classificação e o resultados .
 
 22:18 . Record
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A54Sporting supera Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be5db22e

 
20:43 . Record Por Record O Águas Santas foi este sábado derrotado em casa pelo Sporting por 23-
33, em encontro referente à 17.ª jornada do campeonato nacional.Ao intervalo, os leões já estavam
na frente do marcador (13-17), tendo mesmo acabado por triunfar, com a preciosa ajuda de Pedro
Solha, que apontou 11 golos.Com este triunfo, os leões seguem no terceiro posto da classificação,
com 45 pontos, ao passo que o Águas Santas é sexto classificado, com 33.
 
 20:43 . Record
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A55Belenenses fala em aliciamento dos seus jogadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-01-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b5e5deb6

 
16:17 . SÁBADO Por Record O Belenenses criticou o "comportamento inaceitável de aliciamento" que
está a ser feito a alguns jogadores da sua equipa de andebol e garante que vai tomar medidas "para
combater as traições e infelizes atitudes de pessoas e clubes". Em comunicado, o clube diz ter sido
confrontado, nos últimos dias, com a deserção de dois atletas da equipa sénior de andebol" - que
estão no clube ao abrigo de um protocolo com o clube angolano 1.º de Agosto - e garante
desconhecer o seu paradeiro. Além dessas duas ausências, o clube afirma que o seu melhor marcador,
um jogador ainda júnior, "apareceu ontem [na sexta-feira] a treinar com a equipa do Sporting". "Não
existiu qualquer contacto com os responsáveis do andebol do Belenenses por parte do Sporting Clube
de Portugal, sendo o Belenenses confrontado com um comportamento de inaceitável aliciamento que
julgávamos estar erradicado do deporto português", refere o comunicado. Segundo o documento, este
aliciamento "tem sido recorrente desde a chegada da atual direção ao clube e que tem a interferência
de pessoas que até há pouco tempo desempenharam funções de elevada importância no andebol do
Belenenses". Como Record escreveu na edição impressa deste sábado, "não estão a ser satisfeitos os
compromissos assumidos como o plantel" e "outros jogadores já ameaçaram sair, dado que ainda se
podem inscrever por outras equipas até final do presente mês". O Belenenses ocupa a nona posição
do campeonato de andebol, com 27 pontos, menos 19 que o FC Porto, que lidera.
 
 16:17 . SÁBADO
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Formação
ACV soma e segue
O andebol do ACV soma e segue nos escalões de for-
mação. A equipa júnior ACV deslocou-se a Ermesinde
onde defrontou e venceu as locais do C. D. Palmilhei-
ra, por 17-20. A equipa de iniciadas femininas rece-
beu e venceu a formação do CA Barrosas, por 19-16,
enquanto a equipa de infantis  masculinos infantis
defrontou o Godim - Peso da Régua e perdeu, por
13-28, mantendo ainda assim a igualdade pontual.

§andebol
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Escalões federados
Didáxis goleia no desporto escolar
A Didáxis participou no campeonato organizado pelo Desporto Escolar da
CLDE Braga. Nos dois primeiro jogos, a equipa da Cooperativa de Ensino
Didáxis defrontou a Escola secundária de Alfena (Valongo), vencendo por
uns claros 24-0, e defrontou também a Escola Secundária Carlos Amaran-
te (Braga) tendo vencido por 27-11. Estes dois desafios foram aproveita-
dos pela equipa técnica da escola para rodar as jogadoras menos utiliza-
das e que demonstraram estar à altura para quando fores chamadas nos
jogos federados.
Já no desporto federado, as seniores deslocaram-se a Santa Cruz do Bispo
para defrontar o Lusitanos e venceram, por 41-31. Foi um jogo disputado
a grande velocidade, com muitos golos e uma vitória da A2 Didáxis por
números significativos. Na equipa de Riba de Ave temos que destacar as
atletas Diana Oliveira, que esteve imparável na concretização com 20 go-
los, e Susana Moreira com nove golos. Foi um jogo onde todas as atletas
estiveram muito bem, tanto a defender como a atacar, revelando um
crescimento assinalável nesta primeira participação no escalão sénior. 
Em iniciadas, a Didáxis deslocou-se a Fafe para defrontar a equipa local e
venceu, por 14-10, após terem terminado a primeira parte a perder por
dois golos. A capacidade concretizadora da jovem atleta Andreia Gonçal-
ves foi importante pois acabou por marcar metade dos golos da equipa. 
Quanto às juvenis, receberam o A. C. Caminha e venceram confortavel-
mente, por 32-15.

§andebol
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ANDEBOL
| Joana Russo Belo | 

O jogo com o FC Porto já é pas-
sado. As atenções do ABC/
UMinho estão agora centradas,
totalmente, no dérbi minhoto de
amanhã, com o Xico Andebol, a
contar para a 17.ª jornada. Car-
los Resende quer dar seguimen-
to aos bons resultados, mas aler-
ta para as dificuldades que senti-
ram no jogo em Guimarães. 

“Já tivemos uma experiência
interessante esta época, não jo-
gámos ao nosso melhor nível
com o Xico, lá, e foi um jogo em
que tivemos imensas dificulda-
des, vencemos por apenas um.
Foi uma experiência que nos diz
que não podemos entrar para
qualquer jogo a olhar para o va-
lor teórico aparente da equipa,
mas para aquilo que são as nos-
sas competências. Por isso, a
preparação é, exactamente, idên-
tica como para um jogo com o
FC Porto, Benfica ou Águas
Santas”, sublinhou o técnico.

A vitória no Dragão Caixa, na
quarta-feira, coloca a equipa
bracarense bem lançada para o
título. Contudo, Resende não
embandeira em arco.

“O jogo de ontem [quarta-fei-
ra] serviu para aproximar do FC
Porto. Fruto de um início com
muitas lesões, não tivemos dois
bons resultados, porque perder
dois jogos em casa é sempre
mau. Foi boa a vitória, permitiu
recuperar dois pontos relativa-
mente ao FC Porto e, em caso de
empate, vantagem, porque per-
demos em casa por três e ganhá-
mos por cinco. Foi muito positi-

vo”. No entanto, é claro: “é tudo
muito bonito, mas em termos
pontuais o jogo do FC Porto
conta, exactamente, o mesmo”. 

Elogiando a “mentalidade ven-
cedora” da equipa “em todos os
jogos”, Carlos Resende lembra
que o grupo é “muito equilibra-
da”, com dois jogadores por pos-
to, e deixa a garantia. “Entrare-
mos para ganhar, porque temos
muita qualidade no plantel”.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende lembra as dificuldades que sentiram no jogo com o Xico, em Guimarães

“Não podemos olhar para
o valor teórico aparente”
ABC/UMINHO prepara o dérbi minhoto de amanhã, com o Xico Andebol.
Técnico Carlos Resende quer manter bons resultados, mas deixa alertas.

Dérbi minhoto da 
17.ª jornada, entre
ABC/UMinho e Xico
Andebol, está agendado
para amanhã, no pavilhão
Flávio Sá Leite. É apartir
das 16 horas. 

+ destaque
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Locais rectificam desaire da 1.ª volta
“Derby” A equipa da Artística de Avanca confirmou que a única derrota, sofrida em Aveiro, foi um erro de “casting”.
Com a vitória sobre o São Bernardo manteve-se isolada na liderança da Zona Norte do campeonato

ARTÍSTICA AVANCA                30

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva; Victor Alvarez (3), Miguel
Baptista (1), Ricardo Mourão (8), Vasco
Santos (6), Diogo Oliveira (6), Ricardo
Ramos (3) - sete inicial - Hélder Fer-
reira, João Valente, Carlos Santos,
Marcelo Ferreira, Marco Ferreira, Vic-
tor Valente, Marco Sousa (1), Nuno Car-
valho (2) e Diogo Carvalho.

SÃO BERNARDO                        23

Treinador: Ulisses Pereira.
João Pinho; Hélder Carlos (1), Augusto
Pereira, Fernando Marques (5), Sérgio
Gouveia (2), Albano Lopes (10) e João
Pinto - sete inicial - Rui Silva, Luís San-
tos, Diogo Batalha, João Esteves,
Ulisses Ribeiro (1), Tiago Gonçalves (2),
Tiago Filipe (1), Leandro Rodrigues e
Rodrigo Gouveia (1).

Pavilhão Adelino Dias Costa, em
Avanca.
Assistência: cerca de 130 espectadores.
Árbitros: Mário Coutinho e Ramiro
Silva (A.A. Aveiro).
Oficial de mesa: Miguel Figueiredo
(Aveiro)
Ao intervalo: 15-10

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

A Artística de Avanca recebeu
o São Bernardo, na última
quarta-feira à noite, comple-
tando-se assim a 15.ª jornada
da Zona Norte do Nacional da
2.ª Divisão, com um jogo que
prometia, face ao resultado da
partida da primeira volta em
que equipa de Aveiro venceu
por um golo, sendo mesmo a
única derrota sofrida até ao
momento pela formação de
Carlos Martingo.

Numa primeira fase, o jogo foi
bastante equilibrado, com várias

CLASSIFICAÇÃO
                                               J     V.    E     D   GM-GS     P
Artística Avanca15   13    1      1  456-32442
AC Fafe                     15   12    0      3  422-33439
Arsenal Devesa 15   11    1      3  440-37638
Marítimo                 14   10    1      3  390-35135
Sanjoanense         15       8    2      5  401-37833
São Mamede        15       8    1      6  387-37232
São Bernardo      15       8    1      6  426-38532
FC Gaia                      15       7    0      8  443-41229
FC Porto B              14       6    0      8  378-40126
Boavista                    15       5    0   10  377-40025
Fermentões          15       5    0   10  369-44725
S. Paio Oleiros     15       4    1   10  374-44824
Académico             15       3    0   12  326-41021
Santana                     15       0    0   15  306-45715
Próxima jornada
Académico-FC Porto B, Arsenal De-
vesa-Marítimo, São Mamede-FC
Gaia, São Bernardo-S. Paio Oleiros,
AC Fafe-Artística Avanca, Santana-
Fermentões e Boavista-Sanjoanense.

igualdades registadas no mar-
cador, mas com o São Bernardo
a estar apenas por uma só vez
em vantagem (3-4), numa altura
em que ambos os guarda-redes
tiveram oportunidade de brilhar
na defesa das suas redes.

Contudo, após um “estudo”
inicial, a equipa da casa partiu
para uma exibição convincente
e aos 20 minutos de jogo já ven-
cia por cinco golos (12-7), graças
a uma grande eficácia defen-
siva, aliada à excelente concre-
tização dos ataques. Nesta al-
tura, já Ricardo Mourão fazia

jus à condição de “artilheiros”
da Segunda Divisão, permitindo
que a Artística de Avanca atin-
gisse o intervalo com uma van-
tagem confortável.

Na segunda parte, jogada
quase sempre ao melhor nível,
ambas as equipas proporciona-
ram ao público presente no pa-
vilhão de Avanca bons momen-
tos de Andebol. E a equipa orien-
tada por Ulisses Pereira respon-
deu ao melhor jogo avanca-
nense, com marcação homem
a homem, conseguindo de al-
guma forma “enervar” os locais.

Mas a Artística soube con-
tornar o bloqueio defensivo
aveirense e, assumindo as des-
pesas do jogo, foi cavalgando
para uma ponta final categó-
rica, não dando hipóteses de
resposta ao seu opositor, que
não mais foi capaz de encurtar
a diferença no marcador, ter-
minando o jogo com uma vi-
tória clara dos avancanenses.

Um triunfo que acabaria por
conferir a liderança à Artística
de Avanca, onde Ricardo Mou-
rão se cotou como o melhor
marcador da equipa, com oito

golos. Albano Lopes foi o mar-
cador de serviço do São Ber-
nardo e o melhor da partida,
com dez golos apontados num
jogo que teve uma arbitragem
regular da dupla aveirense.

A Artística de Avanca tem, na
jornada 16, a disputar no pró-
ximo sábado, uma difícil deslo-
cação até Fafe, para defrontar o
segundo classificado e um dos
mais sérios candidatos à fase fi-
nal. Já o São Bernardo mede for-
ças em casa diante da turma do
São Paio de Oleiros em mais um
“derby” aveirense. |

Ricardo Mourão, melhor marcador da equipa avancanense, tenta furar a barreira aveirense

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN
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FUTEBOL
I Liga
18.ª Jornada
Amanhã Vitória de Guimarães-Gil Vicente (20h15-
SportTv 1) Domingo Moreirense-Nacional, Sporting-
Académica (16h00-SportTv 1), Vit. Setúbal-Rio Ave,
Belenenses-Penafiel, Estoril Praia-Arouca, Marítimo-
FC Porto (18h00-SportTv 1) e Boavista-SC Braga
(20h15-SportTv 1) Segunda-feira P. Ferreira-Benfica
(20h00-SportTv 1)

II Liga
24.ª Jornada
Amanhã UD Oliveirense-FC Porto B (11h15-SportTv)
Domingo Marítimo B-Desp. Aves, Trofense-Benfica B
(11h15-SportTv), Sporting B-Farense (14h00-Sporting
Tv), Covilhã-Portimonense, U. Madeira-Beira-Mar, Ac.
Viseu-Chaves, Atlético CP-Freamunde, SC Braga B-
Tondela, Feirense-V. Guimarães B, Leixões-Olhanense
e Oriental-Santa Clara.

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores-Série B
18.ª Jornada
Amanhã Canidelo-Sp. Espinho, Padroense-Gondo-
mar, Repesenses-Feirense, Vila Real-AD Sanjoanense
e Lusitânia Lourosa-Penafiel.

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores-Série C
18.ª Jornada
Amanhã Tocha-Tourizense, Vigor Mocidade-Mea-
lhada, D. Castelo Branco-NDS Guarda, U. Coimbra-
Beira-Mar e Tondela-Anadia.

Nacional de Juvenis
2.ª Fase-Série B
1.ª Jornada
Domingo Boavista FC-FC Paços Ferreira, UD Olivei-
rense-CD Feirense, SC Regua-FC Penafiel e Leixões
SC-Academico Viseu.

Nacional de Juvenis
2.ª Fase-Série C
1.ª Jornada
Domingo Anadia Fut. Clube-A.D.São Romão, CF Re-
pesenses-SC Beira-Mar- Futebol, CD Tondela-ATL C
Marinhense e União C. Eirense-Ass. Desp. Estação. 

Taça de Portugal Feminina
4.ª eliminatóra
Domingo Viseu 2001-Valadares Gaia FC. FC Cesa-
rense-GDC A-dos-Francos, Vilaverdense FC-Guia FC,
CF “Os Belenenses”-Leixões SC, CF Benfica-ACDR
Pico Regalados, CA Cultural (Pontinha)-CA Ouriense,
Clube Albergaria/Mazel-Fundação D. Laura Santos

(Gouveia) e FC Castrense-Boavista.

AF Viseu 
Divisão de Honra
17.ª Jornada
Domingo Sátão-Mangualde, Resende-Sernancelhe,
Nelas-Viseu e Benfica, Sampedrense-Ferreira de
Aves, Sp. Lamego-Penalva Castelo, Castro Daire-Car-
regal do Sal, Oliv. Frades-ACDR Lamelas e Tarou-
quense-Sport Clube Paivense.

1.ª Divisão Norte 
14.ª Jornada
Domingo GDC Roriz-UD Vilamaiorense, Alvite-Vou-
zelenses, CD Santacruzense-Arguedeira, GD Parada-
Os Ceireiros e Sezurense-Nespereira FC.

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

Juniores Norte
13.ª Jornada
Amanhã Sp. Lamego-Oliv. Frades, Cinfães-Sátão,
Moimenta da Beira-Sampedrense e Vouzelenses-SC
Tarouca.

Juniores Sul 
17.ª Jornada
Amanhã Molelos-Ranhados, Canas Senhorim-Viseu
2001, Mangualde-Mortágua e Lusitano FC-Cabanas
de Viriato Domingo Ac. Viseu-Viseu e Benfica

Juvenis Norte
17.ª Jornada
Domingo Cinfães-Oliv. Frades, Os Viriatos-SC Ta-
rouca, Sátão-Resende e Sport Clube Paivense-Moi-
menta da Beira.

Juvenis Sul
17.ª Jornada
Domingo Molelos-Mangualde, Mortágua-Estrela do
Mondego, Penalva Castelo-O Pinguinzinho, Canas Se-
nhorim-Lusitano FC, Ac. Viseu B-Viseu 2001 e Viseu e
Benfica-Vouzelenses

Iniciados Norte 
17.ª Jornada
Domingo Moimenta da Beira-Oliv. Frades B, Cracks
Lamego-SC Tarouca, Resende-Cinfães, Sport Clube
Paivense-Lusitano FC B e O Crasto-Souselo FC.

Iniciados Centro 
17.ª Jornada
Domingo CRC Santo André-Ac. Viseu B, Penalva
Castelo-Drizes, Ranhados-Sátão, Lusitano FC-Vouze-
lenses, Oliv. Frades-Os Viriatos e Viseu e Benfica-Vi-
seu 2001.

Iniciados Sul
17.ª Jornada
Domingo Estrela do Mondego-Vila Chã de Sá, O Pin-
guinzinho-Canas Senhorim, Viseu 2001-Vale de Aço-
res, Carregal do Sal-Repesenses B e Mangualde-Ne-
las.

AF Guarda
1.ª Divisão 
16.ª Jornada
Domingo SC Sabugal-Aguiar da Beira, Ginásio Figuei-
rense-Desportiva do Soito, FC Pala-Vila Cortez, Sp.
Mêda-Vilar Formoso, Guarda Unida-Manteigas, SC
Celoricense-Trancoso e Os Vilanovenses-Pinhelen-
ses.

2.ª Divisão
4.ª Jornada
Domingo Fornos de Algodres-VF Naves, Mileu
Guarda-GD Foz Côa e Paços da Serra-Casal Cinza.

Iniciados-2.ª Fase- Série A
2.ª Jornada
Amanhã Guarda Unida-SC Sabugal, Sp. Mêda-Al-
meida, ED Carlos Franco-Seia FC e ED Gouveia-Pi-
nhelenses.

Iniciados-2.ª Fase-Série B
2.ª Jornada
Amanhã Fornos de Algodres-Aguiar da Beira, GD Foz
Côa-VF Naves, NDS Guarda B-Vilar Formoso e Tran-
coso-Guarda.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional-Série B
13.ª Jornada
Amanhã Marítimo-Lamas Futsal, Arsenal Parada-Co-
haemato, Paredes-Jaca, AJAB Tabuaço-Sangemil e
Feirense-Desp. Ordem.

2.ª Divisão Nacional-Série C
13.ª Jornada
Amanhã GDR Lameirinhas-ACR Vale de Cambra,
ABC Nelas-AD São Romão, Cariense-CS São João e
Lobitos Futsal-Pedreles Domingo Viseu 2001-Beira-
Mar.

AF Viseu
1.ª Divisão Feminina
10.ª Jornada
Amanhã Lusitano FC-CB Mortágua, O Crasto-ADR
Carbelrio e Oliv. Frades-GDC Penedono.

ANDEBOL
3.ª Divisão - Zona Aveiro e Viseu
7.ª Jornada
Amanhã SC Beira Mar-ACD Monte, SC Espinho-C
Carregal do Sal e Estarreja AC-Académico de Viseu.

2.ª Divisão de Juvenis Zona Aveiro
e Viseu
15.ª Jornada
Amanhã CP Vacariça-CAI Conceição, CD Feirense
"B"-Águeda AC, ABC Nelas-CD S.Paio Oleiros e CD
Pateira-lhavo AC.

Nacional de Juvenis Fem. Zona
Aveiro e Viseu
17.ª Jornada
Amanhã Alavarium AC-AA Espinho, APAE S. Pedro
do Sul-AC Salreu,  Andebol Clube de Oliveira de Fra-
des-Associação Desportiva de Andebol de Canelas e
Ilhavo AC-CP Valongo Vouga. 

BASQUETEBOL
Torneio das Beiras Sub 14 Masc.
Amanhã ARC Oliveirinha-Albicastrense (16h00-
Pav.ilhão Municipal de Carregal do Sal)

Torneio das Beiras Sub 16 Masc.
Amanhã ASSCR Gumirães B-Agp. Escola de Man-
gualde (12h00-Pavilhão Cidade de Viseu)

XIX Campeonato Nacional Sub 18
Masc.-Fase de Qualificação Norte
Domingo ASSCR Gumirães-S.C.Braga (18h45-Pavi-
lhão Cidade de Viseu)

II Camp. Nacional Sub 14 Fem. 1.º
Fase-Zona Norte Serie Centro
Amanhã ASSCR Gumiraes – Illiabum Clube (15h00-
Pavilhão Cidade de Viseu 

Torneio Inter-Associações Sub 14
Masc. Serie C
Domingo ACER Tondela-GICA (15h00-Pavilhão Mu-
nicipal Tondela)

Convívio Minibasquete aniversário
da AB Viseu
Domingo Escalões de Sub-8, Sub-10 e Sub-12 (9h00
às 13:00-Pavilhão Municipal de S. Pedro do Sul

Agenda desportiva
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Oliv. Frades 
falha 2.º lugar
Ao perder em casa frente ao lí-
der, o que não constituiu sur-
presa, o Andebol Clube de Oli-
veira de Frades falhou a se-
gunda posição no campeonato
da zona Aveiro/Viseu. Mesmo
assim, e tendo em conta que a
Associação de Canelas cum-
priu a 1.ª fase sem ceder qual-
quer ponto, pode dizer-se que
a turma oliveirenses até obteve
um bom resultado. Só que isso
não chegou para o apura-
mento para o 'play-off' da dis-
cussão do título. Como era ex-
pectável a AA Espinho não teve
dificuldades em ganhar de em
casa do último classificado, o
Ílhavo Andebol Clube. |
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ABC de Nelas “poderoso” em Ílhavo

Silvino Cardoso

Realizaram-se apenas duas
par tidas do campeonato e o
Colégio da Imaculada Concei-
ção marcou três dezenas e
meia de golos no seu ambiente.
A vítima foi o Águeda Andebol
Clube, que assim se manteve
atrás da turma de Cernache
(Coimbra). 

A Casa do Povo da Vacariça
(Mealhada), apesar de ter
adia do a partida contra o Clu -
be Desportivo da Pateira, não
perdeu a liderança, porque o
vice-comandante, a Associa-
ção Atlética de Avanca, tam-
bém não disputou o encontro
em casa do Clube Desportivo
de S. Paio de Oleiros, o que vai
acontecer apenas este do-
mingo.

Quem mantém estatuto de
candidato aos primeiros luga-
res é o ABC de Nelas que man-

teve a terceira posição ao con-
seguir uma vitória ‘gorda’ no
pavilhão da Gafanha da En-
carnação, onde “massacrou” o
Ílhavo Andebol Clube. Os ne-

lenses são, nesta altura, a for-
mação mais realizadora da
pro va com 363 golos.

O Clube Desportivo Feirense
“B” cumpriu a jornada de folga

o que não lhe permitiu pontuar
e, desse modo, eventualmente,
largar a ‘lanterna vermelha’
que ficaria na posse do Ílhavo
Andebol Clube. |

Andebol
2.ª Divisão de Juvenis

Juvenis do ABC de Nelas já marcaram 363 golos e são a equipa mais concretizadora
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A Didáxis entrou forte 
no campeonato de ande-
bol do Desporto Escolar 
da CLDE Braga. Nos dois 
primeiro jogos, a equipa 
da Cooperativa de Ensi-
no Didáxis defrontou a 
Escola Secundária de Al-
fena (Valongo), vencendo 
por 24-0 e a Secundária 
Carlos Amarante (Braga) 
tendo vencido por 27-11.

Já no desporto federado, 
as seniores deslocaram-
-se a Santa Cruz do Bis-
po para defrontar o Lusi-
tanos e venceram por 41-
31. Foi um jogo disputado 

a grande velocidade, com 
uma vitória da A2 Didáxis 
por números significati-
vos. Ao intervalo as equi-
pas estavam empatadas a 
18 golos mas na 2.ª parte, 
a Didáxis impôs um ritmo 
muito forte e acabou por 
vencer por 41-31. 

Na equipa de Riba de 
Ave destaque para Diana 
Oliveira, que apontou  20 
golos, e Susana Moreira 
com nove.

Em iniciadas, a Didáxis 
deslocou-se a Fafe para 
defrontar a equipa local 
e venceu por 14-10, após 

Didáxis goleou
no Desporto Escolar

Diana Oliveira em ação

ANDEBOL

terem terminado a 1.ª par-
te a perder por dois golos.  
Andreia Gonçalves marcou  

metade dos golos da equi-
pa. As juvenis venceram 
o AC Caminha por 32-15.

DR
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O pivot João Gonçal-
ves, recrutado no início 
da época ao Xico Ande-
bol, que amanhã joga no 
Flávio Sá Leite, em Bra-
ga, diz que a vitória alcan-
çada no Dragão Caixa foi 
uma «grande motivação» 

Pivot João Gonçalves  
fala do sonho do título

João Gonçalves (à esquerda) e Carlos Resende

ABC/UMINHO

ABC-Benfica 
no dia 31 (18h00). Jogo com checos do Dukla (Taça Challenge), em Braga, a 14/2 

(15h00)

EX-XICO ANDEBOL... FORMADO NO ABC SÓ PENSA EM GANHAR

para todos.
«Ganhar ali motiva qual-

quer um. É muito bom 
vencer o Porto no Dragão 
Caixa, porque não é fácil 
vencer ali e não é qualquer 
equipa que chega ali e ven-
ce. E se queremos ter hi-
pótese de lutar pelo títu-
lo temos de ter capacida-

de para ven-
cer o Porto e 
outros adver-
sários na sua 
casa. E já pro-
vámos que temos 
essa capacidade. Te-
mos de continuar a traba-
lhar», destacou o andebo-
lista formado nas escolas 

do ABC/UMinho e que, na 
época passada, represen-
tou o CD Xico Andebol.

Carlos Resende, técni-
co da turma academista, 
disse que a vitória dian-
te dos portistas e por 
números expressivos foi 
«importante» porque, em 
caso de igualdade pon-
tual, o ABC tem, agora, 
vantagem.

«Mas de nada servi-
ria ganhar no Dragão se 
agora perdessemos com o 
Xico», destacou, lembran-
do as dificuldades que 

a turma bracaren-
se teve na visita 

a Guimarães. 
«Vencemos por 
um», recordou.

A p r o x i m a -
-se uma fase de 

muitos jogos, mas 
Carlos Resende não 

está preocupado. «Plan-
tel tem muita qualidade», 
finalizou.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-01-2015
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7e5b462f

 
As duas seleções fecharam a primeira fase do Mundial como líderes invictos.
 
 Espanha e Croácia consolidaram as suas condições de máximos candidatos ao título mundial de
andebol masculino, ao fecharem a primeira fase da prova, a decorrer no Catar, como líderes invictos
dos respetivos grupos.
 
 Na jornada que encerrou esta sexta-feira a primeira fase, na qual se apuravam para os oitavos de
final os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos, realce para o apuramento do
Brasil, selado frente ao Chile (30-22).
 
 A seleção espanhola, campeã em título, já tinha assegurado a sua vaga nos oitavos de final desde a
terceira jornada, mas não desacelerou e somou vitórias nas duas rondas seguintes, tendo batido a
Eslovénia por 30-26.
 
 Nos oitavos de final, a Espanha vai medir forças com a Tunísia, que assegurou a passagem ao
derrotar o Irão por 30-23, num embate em que nem sequer precisou da melhor versão do seu lateral
Mosbah Sanai, jogador que deverá merecer alguma atenção por parte da equipa ibérica.
 
 O dia foi igualmente aproveitado pela Croácia para dar descanso às suas principais figuras, seleção
que, apesar de desfalcada, não sentiu dificuldades para bater a Bósnia por 28-21.
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Andebol Outras Modalidades Terminou a primeira fase do Campeonato do Mundo de andebol para os
grupos A e B, com os dois cabeças-de-cartaz a comprovarem as credenciais. No Qatar, Espanha e
Croácia qualificaram-se para os oitavos-de-final só com vitórias e já têm os adversários definidos para
a próxima fase. A selecção espanhola, actual detentora do título mundial, partiu para a 5.ª jornada do
Grupo A a precisar apenas de um empate para confirmar a primeira posição. Mas foi mais longe:
venceu a Eslovénia por 30-26, novamente com Valero Rivera (seis golos) em destaque, e fechou a
fase de grupos com um pleno de triunfos. Para além disso, o seleccionador, Manolo Cadenas, acabou
por distribuir minutos por todos os jogadores, gerido dessa forma a condição física da equipa para o
encontro de domingo. Atrás da Espanha ficou a selecção anfitriã, que perdia por 7-12 com a
Bielorrússia, ao intervalo, mas foi capaz de dar a volta muito por culpa da eficácia de Zarko Markovic,
que, com os nove golos apontados nesta sexta-feira, passa a ser o segundo melhor marcador do
torneio, com 32. O Qatar somou apenas uma derrota, justamente às mãos do vencedor do grupo.
Quanto ao Brasil, derrotou a modesta selecção do Chile por 30-22 (embora estivesse em desvantagem
ao intervalo, 12-13) e fechou as contas no quarto lugar, enquando a Eslovénia, quarta classificada do
último Mundial, foi terceira, apesar do desaire na última jornada. No Grupo B, a Croácia foi rainha e
senhora em toda a linha, batendo os vizinhos da Bósnia por 28-21, o que significa que ficou com um
registo em tudo semehante ao de Espanha - só o saldo de golos é ligeiramente inferior (35 contra 34).
E se os bósnios ficaram já fora da corrida, outra equipa da região, a Macedónia, apurou-se no segundo
lugar. Nesta quinta-feira, superou a Áustria por 36-31, um resultado que, ainda assim, não destronou
os austríacos do terceiro lugar, embora com os mesmos cinco pontos da Tunísia (que se impôs ao
Irão, por 30-23). O registo dos iranianos, últimos do Grupo B, com zero pontos, conseguiu, apesar de
tudo, ser ligeiramente mais positivo que o do último classificado do Grupo A, o Chile, Os sul-
americanos despedem-se do Mundial com um registo negativo de 60 golos, mais 15 do que o dos
asiáticos. Nos oitavos-de-final, a discutir no domingo, há quatro jogos já fechados, com o Croácia-
Brasil à cabeça - os restantes são Áustria-Qatar, Espanha-Tunísia e Eslovénia-Macedónia.
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Líderes invictos dos respetivos grupos
Espanha e Croácia consolidaram as suas condições de máximos candidatos ao título mundial de
andebol masculino, ao fecharem a primeira fase da prova, a decorrer no Qatar, como líderes invictos
dos respetivos grupos.
Na jornada que encerrou esta sexta-feira a primeira fase, na qual se apuravam para os oitavos-de-
final os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos, realce para o apuramento do
Brasil, `selado' esta sexta-feira frente ao Chile (30-22).
A seleção espanhola, campeã em título, já tinha assegurado a sua vaga nos oitavos-de-final desde a
terceira jornada, mas não desacelerou e somou vitórias nas duas rondas seguintes, tendo hoje batido
a Eslovénia por 30-26.
Nos oitavos-de-final, a Espanha vai medir forças com a Tunísia, que esta sexta-feira assegurou a
passagem ao derrotar o Irão por 30-23, num embate em que nem sequer precisou da melhor versão
do seu lateral Mosbah Sanai, jogador que deverá merecer alguma atenção por parte da equipa ibérica.
O dia foi igualmente aproveitado pela Croácia para dar descanso às suas principais figuras, seleção
que, apesar de desfalcada, não sentiu dificuldades para bater a Bósnia por 28-21.
Nos oitavos-de-final, a Croácia vai defrontar o Brasil, um conjunto que necessitava de vencer e que
sofreu mais do que o previsto para ultrapassar o Chile, tendo a vitória (30-22) sido garantida num
espetacular parcial final de 7-0.
O Qatar, que esta sexta-feira derrotou a Bielorrússia por 26-22, encerrou esta fase como segundo
classificado do grupo A e vai defrontar a Áustria, que falhou o segundo posto no B ao perder com a
Macedónia por 36-31.
A Macedónia, na condição de segunda do grupo B, vai medir forças com a Eslonénia no outro encontro
desta primeira metade dos oitavos de final do campeonato.
Os restantes quatro encontros serão definidos no sábado, quanto fecharem as contas dos grupos C e
D.
Pts
J
V
E
D
Golos
 
 
 , 23 janeiro de 201522:41
 
lusa epa
 
 

Página 67



A68Mealhada: Gala do Desporto é já na segunda-feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-01-2015

Meio: Região Bairradina.com

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4dfc0504

 
O Cineteatro Municipal Messias vai abrir as portas, na segunda-feira, a mais uma noite de Desporto. É
a nona edição da Gala Desportiva do Município da Mealhada e são algumas as novidades deste ano. O
evento vai ser apresentado por uma nova dupla da "casa" e o futebol vai dar cartas com o jogador do
Braga, Pedro Tiba, o treinador do Guimarães, Rui Vitória, o árbitro Olegário Benquerença, e os
jornalistas Germano Almeida, do "Mais Futebol", e Alexandre Afonso, da Antena 1. O Futsal vai ser
bem representado por Nuno Dias, treinador do Sporting Clube de Portugal, e o Hóquei em Patins vai
trazer ao palco o Selecionador Nacional, Luís Sénica. Uma noite que promete muita animação e que
vai decorrer ao som das músicas da fadista Edna Costa.
 
 Nesta edição, a gala vai ser conduzida por uma nova dupla de apresentadores, igualmente da "casa",
que será conhecida no dia do evento e que com toda a certeza trará um brilho especial a esta noite. Já
a aposta cultural foi na qualidade e diversidade, com primazia também para a "prata da casa". Este
ano, a noite de Desporto vai ser também de fado. A cantora lusense Edna Costa, que lançou agora o
seu primeiro álbum, "Saudade", vai trazer o fado para o Cineteatro Municipal Messias, tendo várias
atuações ao longo de todo o evento. Ao palco, vai também subir o grupo de Expressão Dramática, E-
DRAMA, da APPACDM de Anadia, Centro de Santo Amaro, para um sketch muito divertido, que irá
recriar a atribuição das 3 Bolas de Ouro a Cristiano Ronaldo.
 
 Confirmada está ainda a presença do jogador do Braga, Pedro Tiba, do treinador do Guimarães, Rui
Vitória, do árbitro Olegário Benquerença, dos jornalistas Germano Almeida, do "Mais Futebol", e
Alexandre Afonso, da Antena 1, do treinador de Futsal do Sporting, Nuno Dias, e do Selecionador
Nacional de Seniores de Hóquei em Patins, Luís Sénica. Todos aceitaram o convite da organização
para subirem ao palco e entregarem um dos prémios das habituais categorias da gala, que são
Associação Desportiva do Ano, Equipa do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Atleta do Ano,
Revelação do Ano, Mérito Desportivo, Prémio Carreira, Prémio Incentivo, Prémio Dedicação e Prémio
Alto Prestígio.
 
 Os nomeados já são conhecidos (ver informação abaixo) e foram criteriosamente escolhidos pelo júri
desta edição, que é composto pelas seguintes cinco personalidades concelhias: António Lousada, Aires
Gonçalves Martins, Artur Dinis, Leonor Gomes, José Ernesto Pires de Aguiar. Também eles vão estar
presentes nesta noite do Desporto, que certamente irá agradar a todos os que assistirem a esta gala
que decorrerá no Cineteatro Municipal Messias, na próxima segunda-feira, a partir das 21h00.
 
 Associação Desportiva do Ano
 
 Clube Desportivo de Luso
 
 Grupo Desportivo de Mealhada
 
 Hóquei Clube da Mealhada
 
 Equipa do Ano
 
 Juvenis de Andebol - Casa do Povo da Vacariça
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 Juvenis de Hóquei - Hóquei Clube da Mealhada
 
 Seniores de Futebol - Futebol Clube da Pampilhosa
 
 Dirigente do Ano
 
 Fernanda Almeida - Futebol Clube da Pampilhosa
 
 Jorge Manuel Santos Dias Coimbra - Hóquei Clube da Mealhada
 
 Luis Tovim - Clube Desportivo de Luso
 
 Treinador do Ano
 
 Fernando Nascimento "Niza" - Futebol Clube da Pampilhosa
 
 João Mário Magalhães - Luso Ténis Clube
 
 Miguel Ferraz - Hóquei Clube da Mealhada
 
 Atleta do Ano
 
 Magda Ruas - Ginásio Curigym
 
 Patrícia Lourenço - Ginásio Curigym
 
 Ricardo Miguel Rodrigues Ferreira - Sport Lisboa e Benfica
 
 Revelação do Ano
 
 Catarina Yuldashev - Luso Ténis Clube
 
 David Emanuel Tomé - Hóquei Clube da Mealhada
 
 Leonardo Santos Samagaio - Clube Escola de Ténis de Cantanhede
 
 Mérito Desportivo
 
 Equipas
 
 Seniores Masculinos do Futebol Clube da Pampilhosa (FCP) | Futebol
 
 Juniores Masculinos A do Grupo Desportivo da Mealhada (GDM) | Futebol
 
 Iniciados Masculinos A do GDM | Futebol
 
 Seniores Femininos do Hóquei Clube da Mealhada (HCM) | Hóquei em Patins
 
 Seniores Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Juniores Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Juvenis Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Iniciados Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
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 Treinadores
 
 Fernando Nascimento "Niza" - Seniores Masculinos do FCP | Futebol
 
 João Garrido - Juniores Masculinos A do GDM | Futebol
 
 Luís Felgueiras - Iniciados Masculinos A do FCP | Futebol
 
 Diamantino Fernandes - Seniores Femininos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Vasco Vaz - Seniores Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Tiago Sousa - Juniores Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Miguel Ferraz - Juvenis Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Rui Lopes - Iniciados Masculinos do HCM | Hóquei em Patins
 
 Atletas - Desportos Coletivos
 
 Dinis Amorim - Galitos Aveiro| Basquetebol
 
 Alexandre Breda - Iniciados HCM | Hóquei em Patins
 
 André Coimbra - Iniciados HCM | Hóquei em Patins
 
 Bruno Caniceiro - Iniciados HCM | Hóquei em Patins
 
 Francisco Oliveira - Iniciados HCM| Hóquei em Patins
 
 "Barroca" - Servette Futebol Clube| Futebol
 
 Ricardo Ferreira - Sport Lisboa e Benfica | Andebol
 
 Ana Maria Elias Cristina - Lordemão Futebol Clube| Futebol
 
 Margarida Isabel Fernandes Santos - Lordemão Futebol Clube| Futebol
 
 Débora Borges - U. R. Ferreirense | Futebol
 
 Inês Cristina Mamede Santos - U. R. Ferreirense | Futebol
 
 Cláudia Maria Ferreira Rodrigues - U. R. Ferreirense | Futebol
 
 Diana Mendes Simões - U. R. Ferreirense | Futebol
 
 Márcia Raquel Vieira Dinis - U. R. Ferreirense | Futebol
 
 Atletas - Desportos Individuais
 
 Gil Ferreira - ADERCUS| Atletismo
 
 António Gonçalves "Prof. Gesso" - Grupo Muzenza| Capoeira
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 Vasco Góis Bica - MS Mad/Team Racing Portugal| Downhill
 
 Magda Ruas - Ginásio Curigym| Kickboxing
 
 Patrícia Lourenço - Ginásio Curigym| Kickboxing
 
 David Emanuel Tomé - HCM | Natação
 
 Eduardo Gomes Fernandes - HCM | Natação
 
 Pedro Pereira - ADCPesca Pampilhosa | Pesca
 
 José Pereira - ADCPesca Pampilhosa | Pesca
 
 Adérito Neves - ADCPesca Pampilhosa | Pesca
 
 Francisco Braga - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
 
 Miguel Viera - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
 
 José Abade - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
 
 Filipe Silva - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
 
 José Rosmaninho - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
 
 Marcelo Pereira - ADCPesca Pampilhosa| Pesca
 
 Mário Cardoso - ADCPesca Pampilhosa | Pesca
 
 À semelhança dos anos anteriores, os prémios atribuídos pelo júri só serão conhecidos na noite da
gala, sendo que, nesta edição, para além dos habituais Carreira, Incentivo, Dedicação e Alto Prestígio,
vai existir um novo prémio, que será conhecido apenas durante o espetáculo.
 
 JÚRI:
 
 Nesta nona edição da gala, o júri é composto pelas seguintes cinco personalidades do concelho:
António Lousada, Aires Gonçalves Martins, Artur Dinis, Leonor Gomes, José Ernesto Pires de Aguiar.
 
 Impresso a 2015-01-23 às 20:06:53
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O Mundial de andebol decorre no Qatar.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Espanha e Croácia consolidaram as suas condições de máximos candidatos ao título mundial de
andebol masculino, ao fecharem a primeira fase da prova, a decorrer no Qatar, como líderes invictos
dos respetivos grupos.
 
 Na jornada que encerrou hoje a primeira fase, na qual se apuravam para os oitavos de final os quatro
primeiros classificados de cada um dos quatro grupos, realce para o apuramento do Brasil, `selado'
hoje frente ao Chile (30-22).
 
 A seleção espanhola, campeã em título, já tinha assegurado a sua vaga nos oitavos de final desde a
terceira jornada, mas não desacelerou e somou vitórias nas duas rondas seguintes, tendo hoje batido
a Eslovénia por 30-26.
 
 Nos oitavos de final, a Espanha vai medir forças com a Tunísia, que hoje assegurou a passagem ao
derrotar o Irão por 30-23, num embate em que nem sequer precisou da melhor versão do seu lateral
Mosbah Sanai, jogador que deverá merecer alguma atenção por parte da equipa ibérica.
 
 O dia foi igualmente aproveitado pela Croácia para dar descanso às suas principais figuras, seleção
que, apesar de desfalcada, não sentiu dificuldades para bater a Bósnia por 28-21.
 
 Nos oitavos de final, a Croácia vai defrontar o Brasil, um conjunto que necessitava de vencer e que
sofreu mais do que o previsto para ultrapassar o Chile, tendo a vitória (30-22) sido garantida num
espetacular parcial final de 7-0.
 
 O Qatar, que hoje derrotou a Bielorrússia por 26-22, encerrou esta fase como segundo classificado do
grupo A e vai defrontar a Áustria, que falhou o segundo posto no B ao perder com a Macedónia por
36-31.
 
 A Macedónia, na condição de segunda do grupo B, vai medir forças com a Eslonénia no outro
encontro desta primeira metade dos oitavos de final do campeonato.
 
 Os restantes quatro encontros serão definidos no sábado, quanto fecharem as contas dos grupos C e
D.
 
 23-01-2015 22:26As duas seleções fecharam a primeira fase do Mundial de andebol como líderes
invictos dos respetivos grupos.
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22:48 . Record Por lusa - Record Espanha e Croácia consolidaram as suas condições de máximos
candidatos ao título mundial de andebol masculino, ao fecharem a primeira fase da prova, a decorrer
no Qatar, como líderes invictos dos respetivos grupos.Na jornada que encerrou esta sexta-feira a
primeira fase, na qual se apuravam para os oitavos-de-final os quatro primeiros classificados de cada
um dos quatro grupos, realce para o apuramento do Brasil, `selado' esta sexta-feira frente ao Chile
(30-22).A seleção espanhola, campeã em título, já tinha assegurado a sua vaga nos oitavos-de-final
desde a terceira jornada, mas não desacelerou e somou vitórias nas duas rondas seguintes, tendo
hoje batido a Eslovénia por 30-26.Nos oitavos-de-final, a Espanha vai medir forças com a Tunísia, que
esta sexta-feira assegurou a passagem ao derrotar o Irão por 30-23, num embate em que nem sequer
precisou da melhor versão do seu lateral Mosbah Sanai, jogador que deverá merecer alguma atenção
por parte da equipa ibérica.O dia foi igualmente aproveitado pela Croácia para dar descanso às suas
principais figuras, seleção que, apesar de desfalcada, não sentiu dificuldades para bater a Bósnia por
28-21.Nos oitavos-de-final, a Croácia vai defrontar o Brasil, um conjunto que necessitava de vencer e
que sofreu mais do que o previsto para ultrapassar o Chile, tendo a vitória (30-22) sido garantida num
espetacular parcial final de 7-0.O Qatar, que esta sexta-feira derrotou a Bielorrússia por 26-22,
encerrou esta fase como segundo classificado do grupo A e vai defrontar a Áustria, que falhou o
segundo posto no B ao perder com a Macedónia por 36-31.A Macedónia, na condição de segunda do
grupo B, vai medir forças com a Eslonénia no outro encontro desta primeira metade dos oitavos de
final do campeonato.Os restantes quatro encontros serão definidos no sábado, quanto fecharem as
contas dos grupos C e D.
 
 22:48 . Record
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Gondomar Cultural  28
AC Lamego    27

Os juvenis do Andebol Club de Lamego desloca-
ram-se a Rio Tinto para defrontar o Gondomar Cultural.

A equipa de Lamego até começou a ganhar 2-0 mas 
rapidamente o que prometia ser um bom início de jogo se 
transformou numa exibição bastante fria.

A prestação defensiva da equipa lamecense não es-
teve ao seu melhor nível, concedendo várias situações 
de finalização por parte do pivot atacante, que também 
ganhou vários ressaltos perante uma defesa apática. O 
ataque não esteve melhor, aos 20 minutos da primeira 
parte o Andebol Club de Lamego contava apenas com 4 
golos marcados. Nos últimos 10 minutos conseguiu mar-
car 8 golos terminando a primeira parte com o resultado 
em 13-12 para os da casa.

A segunda parte foi um pouco à imagem da primeira, 
apesar de a equipa ter melhorado a sua prestação, não 
conseguiu passar para a frente do marcador.

O final do jogo foi bastante emotivo, a 30 segundos 
do fim o marcador registava um empate a 27 golos, mas 
a sorte sorriu à equipa da casa que venceu pela diferen-
ça mínima.

Andebol Club de Lamego: Guedes, João Reis (6), 
Pedro Costa (1), Diogo Reis, Carlos, Luís Neves (2), Ni-
colau (1), José Paiva (4), Diogo Cardoso, Miguel Furtado, 
Barradas (7), João Afonso (2), Pedro Pinto (4) e Henrique.

Treinadores: Tiago Oliveira e Luís Machado

Na próxima semana os juvenis do Andebol Club de 
Lamego visitam o NA Penedono para a realização da úl-
tima jornada da 1ª fase.

MINIS

Primeiro jogo do ano, primeira vitória
Ac. Lamego A 15 – Anreade A 12
Ac. Lamego B 28 – Anreade B 13

Primeiro jogo do ano, primeira vitória para os minis do 
Andebol Club de Lamego. Jogo a contar para a ultima jor-
nada da fase de grupos do campeonato regional em que 
a turma de Lamego foi superior á equipa de Resende em 
quase todas as etapas de jogo. Posteriormente a equi-
pa de Lamego vais disputar a fase final. De realçar mais 
uma vez a presença dos pais que acompanham sempre 
os jovens atletas criando um ambiente agradável nos jo-
gos do Ac. Lamego. 

Jogaram pelo Ac. Lamego: Octávio, Gil, Daniel, João 
Nuno, João Oliveira, Rafael Silva, Rafael Esperanço, João 
Carlos, José Lamelas, José Nuno, André, Martin, Francis-
co, Avelino e Ivo.

Treinador: Luís Machado
Diretores: Manuel Oliveira, Tânia Taveira e Eduardo 

Gomes
Andebol Club Lamego

Andebol Club de Lamego
Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos 
– 1ª Divisão (1ª Fase Zona 2)

Derrota pela diferença 
mínima!
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Com a realização de um jantar e 
diversas atividades desportivas, 
o Póvoa Andebol vai festejar no 
próximo sábado, no pavilhão Mu-
nicipal da Póvoa, o seu 12º ani-
versário.

Quanto à competição, no fim de 
semana passado, o clube obteve 
três triunfos e uma derrota. As 
vitórias pertenceram aos Inicia-
dos que venceram o Padroense 
por 31-30, enquanto os Juvenis 
e os Juniores foram vencer fora 
o Gaia (25-32) e o Cale de Leça 
(16-33) respetivamente. A única 
derrota surgiu no jogo de Infantis, 
em que a equipa poveira perdeu 
no Águas Santas (20-13). 

Póvoa Andebol 
celebra 12 anos 
de atividade
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