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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 27,14 x 32,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50789111 14-11-2013
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A2

  Tiragem: 33083

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 20,80 x 20,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50787912 14-11-2013
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A3

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 28,47 x 28,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50788682 14-11-2013
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A4

  Tiragem: 40542

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 10,66 x 5,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50788668 14-11-2013
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A5

  Tiragem: 92478

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 13,52 x 24,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50787959 14-11-2013
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A6

FC Porto passa no Restelo - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/11/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/fc-porto-passa-no-restelo

/

 
Actualizado: Wed, 13 Nov 2013 23:05:35 GMT
 
 FC Porto passa no Restelo
Sportinveste Multimédia
FC Porto passa no Restelo
 
O FC Porto manteve esta quarta-feira a liderança isolada do Campeonato Nacional de andebol, ao
vencer, no terreno do Belenenses, por 25-21. Pedro Spínola, que regressou a uma casa onde jogou
cinco temporadas, foi o homem do jogo ao marcar 9 golos.
Benfica e Sporting, que venceram nas deslocações ao Passos Manuel e ao AC Fafe, respetivamente,
continuam a dois pontos dos pentacampeões nacionais. Os encarnados ganharam por 37-23 e os leões
por 43-24.
Fonte: OJogo
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A7

  Tiragem: 96905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 21,24 x 33,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50788714 14-11-2013
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A8

FC Porto fecha a 1ª volta na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/11/13/fc_porto_fecha_a_1_volta_na_lid.html

/

 
13 de novembro de 2013 23:57h
 
 Os dragões superaram o Belenenses e mantêm os dois pontos de vantagem sobre os rivais.
 
 O FC Porto fez jus ao seu estatuto de campeão e terminou a primeira volta do campeonato Andebol 1
na liderança, depois de vencer esta noite o Belenenses, no pavilhão do Restelo, por 25-21.
 
 Os dragões mantiveram assim a vantagem de dois pontos para os rivais Sporting e Benfica, que
venceram Fafe e Passos Manuel, respetivamente.
 
 Com 11 jornadas já disputadas, o FC Porto continua assim como o grande favorito à revalidação do
título.
 
 Resultados:
 
 Madeira SAD-Águas Santas, 23-26 (10-18)
 
 Passos Manuel-Benfica, 23-37 (12-21)
 
 ABC-Avanca, 35-19 (21-5)
 
 Belenenses-FC Porto, 21-25 (12-15)
 
 AC Fafe-Sporting, 24-43 (10-22)
 
 ISMAI-Sp. Horta, 35-31 (19-13)
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RTP Informação  	Meio: RTP Informação - 24 Horas

 	Duração: 00:00:53

 	Hora de emissão: 00:49:00
 

ID: 50791528

 
13/11/2013

Van der Gaag voltou hoje aos treinos

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de44b5b8-255f-40c0-a363-

ae170890f382&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

/

 
Van der Gaag voltou hoje aos treinos da equipa do Belenenses no complexo municipal do Seixal.
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FC Porto vence Belenenses e fecha primeira volta na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/11/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=440768

/

 
O FC Porto terminou a primeira volta do campeonato Andebol 1 na liderança, após ter vencido esta
quarta-feira o Belenenses, no Restelo, por 25-21, em partida transmitida por A BOLA TV.
Os atuais pentacampeões nacionais passaram a somar 31 pontos, mais dois que Benfica e Sporting,
que esta noite derrotaram Passos Manuel e Fafe (os leões por vantagem de 19 golos!).
Com o fecho da primeira volta ficaram conhecidos também os cabeças de série para os 16 avos-de-
final da Taça de Portugal: FC Porto, Benfica, Sporting e ABC.
 Resultados:
Madeira SAD-Águas Santas, 23-26 (10-18)
Passos Manuel-Benfica, 23-37 (12-21)
ABC-Avanca, 35-19 (21-5)
Belenenses-FC Porto, 21-25 (12-15)
AC Fafe-Sporting, 24-43 (10-22)
ISMAI-Sp. Horta, 35-31 (19-13)
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A11

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 5,15 x 12,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769719 13-11-2013

Juvenis

ABC A persegue líder
Equipa B tenta
aproximar-se

Com um triunfo por 29-14 na
deslocação a casa do Leça, a
equipa A dos juvenis do ABC
mantém-se na perseguição ao lí-
der Águas Santas, que derrotou,
nesta jornada, o Xico Andebol
por 29-21. No que diz respeito
às restantes equipas minhotas
deste campeonato, o Fermentões
não conseguiu superiorizar-se ao
Infesta, perdendo por 18-22, en-
quanto o Fafe venceu o S. Ma-
mede por 27-24.

Já na Zona 2, a equipa acade-
mista de Braga somou mais um
triunfo, desta vez por 33-25 so-
bre o Salgueiros e ocupa o sexto
lugar, com 19 pontos, menos 14
que o líder Carvalhos, mas tam-
bém tem menos um jogo dispu-
tado.
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A12

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 4,39 x 25,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769732 13-11-2013

ABC recebe
Avanca no
Flávio Sá Leite
hoje às 21 horas

O ABC Braga/UMinho recebe ho-
je, às 21 horas, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, o Avanca, em jogo
da 11.ª jornada do campeonato
nacional de andebol da I Divi-
são.  
Os acessos serão grátis e haverá
uma acção de recolha de fundos
para apoio a um funcionário da
federação portuguesa da moda-
lidade.  O clube bracarense, que
na ronda anterior perdeu nos
Açores (29-28) diante  do Spor-
ting da Horta, ocupa o quarto
lugar — atrás de FC Porto,
Sporting e Benfica —, com 24
pontos, os mesmos que o Águas
Santas.
O Avanca é 11.º classificado,
com 14 pontos nos dez jogos
disputados, tendo arás de si
apenas o ISMAI, último classifi-
cado.
O treinador do ABC, Carlos Re-
sende, reconheceu ter havido
frente ao Sp. Horta erros que a
equipa hoje frente ao Avanca
deve evitar . 
A jornada onze completa-se
com os jogos seguintes:
Belenenses-FC Porto
AC Fafe-Sporting
Madeira Sad-Águas Santas
Maia-ISMAI-Sp. Horta
Passos Manuel-Benfica

§andebol

DR

Os ingressos  são grátis
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A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 15,54 x 23,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769699 13-11-2013

ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa do Arsenal da Devesa
deslocou-se no passado fim-de-
semana ao pavilhão do Salguei-
ros para disputar a segunda jor-
nada do campeonato nacional da
III divisão. O resultado final de-
monstra a superioridade do Ar-
senal, que derrotou o Salgueiros
por concludentes 39-24 e dessa
forma passou a liderar a tabela
classificativa de forma isolada
com duas vitórias em dois jogos.

Apesar de um início de jogo
equilibrado (5-5, aos 10 minu-
tos), o Arsenal acertou a sua de-
fesa, criando inúmeras dificul-
dades ao ataque da equipa do
Salgueiros, tendo esta ficado
cerca de 15 minutos sem fazer
qualquer golo. Neste período, o
Arsenal soube recuperar várias
bolas e partir rapidamente para o
contra-ataque, construindo uma
vantagem confortável ainda an-
tes do intervalo (10-21).

Apesar da vantagem amealha-
da, a formação forasteira não fa-
cilitou na segunda parte e man-

teve-se sempre concentrada e
com o jogo controlado.

Nesta partida que deu o co-
mando do campeonato ao Arse-
nal, destaque para os jogadores
André Azevedo (8 golos), muito
rápido a sair para o contra-ata-
que, Virgílio Pereira (8 golos)
pela sua alta eficácia no remate e
o jovem guarda-redes João Cos-
ta que se exibiu a bom nível.
Com esta vitória, o Arsenal con-
firma o seu favoritismo aos pri-
meiros lugares do campeonato e
consequente apuramento para a
próxima fase da competição.

Arsenal da Devesa
assume a liderança
VITÓRIA SOBRE O SALGUEIROS, permite ao Arsenal da Devesa ascender ao
primeiro lugar do campeonato de andebol da III Divisão e confirmou assim o
favoritismo para garantir um dos lugares de acesso à fase seguinte.

DR

Depois de eliminar o Marítimo da Taça de Portugal, o Arsenal da Devesa Andebol continua num grande momento de forma
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A14

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 4,30 x 19,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769708 13-11-2013

Andebol
Centenas de jovens
na Semana Olímpica
em Guimarães
O Multiusos de Guimarães aco-
lheu dos dias 7 a 9 de Novembro
a Semana Olímpica 2013, o
maior evento de promoção do
olimpismo em Portugal, numa
organização conjunta da Comis-
são de Atletas Olímpicos e de
Guimarães, a Cidade Europeia do
Desporto 2013.
A Federação de Andebol de Por-
tugal teve uma presença muito
forte no evento, sendo que du-
rante três dias cerca de 450 jo-
vens experimentaram jogar An-
debol, alguns deles com
jogadores internacionais do 
ABC Braga/UMinho, Fafe e Xico
Andebol. 
Para além da oportunidade de
realizar vários exercícios e ainda
pequenos jogos, actividade para
a qual poderam contar com a
ajuda dos técnicos do Fermen-
tões e Xico Andebol (que marca-
ram presença na Semana Olím-
pica), os jovens desportistas
tiveram ainda a oportunidade de
visitar um dos destaques deste
evento, a exposição olímpica,
onde a FAP também esteve re-
presentada.  Por fim, salientar a
presença nesta Semana Olímpica
do ABC Braga/UMinho, AA Bra-
ga, Fafe, Xico Andebol e Fermen-
tões, que com a sua participação
e envolvimento,  abrilhantaram
estes dias que foram segura-
mente muito importantes para
os jovens presentes.
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A15

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,39 x 7,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769737 13-11-2013

MODALIDADES
| Redacção | 

A Câmara Municipal de Espo-
sende e a empresa municipal Es-
posende 2000, em parceria com
agrupamentos de escolas do
concelho, vão realizar mais uma
edição dos Jogos Desportivos
Escolares, competição que se in-
sere no Plano Estratégico de De-

senvolvimento Desportivo de
Esposende (PEDDE).

Os Jogos Desportivos Escola-
res visam promover uma forma-
ção desportiva a longo prazo,
através de uma proposta com-
plementar às actividades já de-
senvolvidas no âmbito do des-
porto escolar — adianta uma
nota da autarquia aos órgãos de
comunicação. 

Por outro lado, pretende-se for-
talecer e fomentar, através das
diferentes modalidades, a rela-
ção entre a prática desportiva
que é proporcionada pelas esco-
las e a que é desenvolvida pelo
associativismo desportivo. 

Além destes objectivos, esta
competição visa ainda criar um
envolvimento entre as várias es-
colas do concelho, proporcio-

nando o intercâmbio entre os
alunos dos diferentes estabeleci-
mentos de ensino. Trata-se da
quinta edição deste evento des-
portivo, direcionado para os alu-
nos com idades compreendidas
entre os 10 e os 15 anos e que
abrange as modalidades de atle-
tismo (prova de estrada), duatlo,
badminton, andebol, basquete-
bol, futsal e voleibol.

Esposende: jogos desportivos escolares continuam

DR

Atletismo na marginal de Esposende
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A16

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 15,63 x 9,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769702 13-11-2013

ANDEBOL
|Sílvio Gonçalves | 

Decorre já no próximo dia 22 de
Novembro (sexta-feira) o 14.º
convívio dos amigos do andebol
de Braga. O evento tem início a
partir das 18 horas e vai ter lugar
no Pavilhão Flávio Sá Leite. Lo-
go após a realização deste conví-
vio dos ‘Amigos do Andebol’,
vai ter lugar a um jantar como
forma de confraternização entre
todos os presentes.

As inscrições podem ser efec-
tuadas até ao próximo dia 15 de

Novembro e este evento é aberto
a todos aqueles que gostam e

pretendam matar saudades da
modalidade.

No dia 22 de Novembro

Flávio Sá Leite acolhe convívio de amigos 

DR

Os Amigos do Andebol de Braga já vão para a sua 14.ª edição
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A17

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,43 x 2,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769302 13-11-2013

Artística de Avanca joga hoje em Braga
A primeira volta do Nacional de Andebol 1 chega ao fim hoje, com a realização da 11.ª
jornada. A Artística de Avanca, que ocupa o penúltimo lugar, vai actuar, como visitante,
no recinto do ABC, quarto classificado. A partida está agendada para as 21 horas.
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A18

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 4,17 x 11,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50768946 13-11-2013

AC Sismaria 
em queda livre
no campeonato

A equipa sénior masculina de
andebol da AC Sismaria aver-
bou a quarta derrota consecu-
tiva na 2.ª divisão nacional, na
deslocação ao reduto do NA
Redondo (Évora), perdendo
por 25-20. O resultado ganha
ainda contornos mais sur-
preendentes quando esta foi a
primeira vitória da equipa alen-
tejana no campeonato.

Ao intervalo, a equipa lei-
riense já perdia por 12-8 e não
mais conseguiu dar a volta ao
resultado. |
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A19

  Tiragem: 11797

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,65 x 13,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50768703 13-11-2013
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  Tiragem: 11797
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  Âmbito: Regional
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  Corte: 1 de 1ID: 50768829 13-11-2013
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A21

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 17,14 x 21,21 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 50769409 13-11-2013

“Amigos do Andebol”
têm jornada de convívio 

Alguns dos participantes no último convívio

O denominado grupo 
dos “Amigos do Andebol 
de Braga” realiza, no dia 
22 do corrente, o seu 14.º 
convívio, com o Pavilhão 
Flávio Sá Leite como pal-
co principal.

Aqui, a partir das 18h00, 
os diversos agentes da mo-
dalidade na cidade de Bra-
ga – treinadores, jogadores 
e dirigentes – iniciam uma 
partida de andebol. É, de 
resto, uma iniciativa que 
está a aberta a todos quan-
tos «queiram mata sauda-
de da modalidade», como 
diz a organização.

Um jogo que deverá ser 

bastante participado e que 
será seguido de um jantar, 
seguramente, com mais 
“praticantes”. Este decor-
rerá na Quinta da Granja, 
em Balazar, Guimarães. 
Localização GPS: N 41. 
51369º;W8. 38198º (estrada 
Braga – Taipas, freguesia 
a seguir à Morreira).

As inscrições podem ser 
feitas até ao dia 15 de no-
vembro, para os seguintes 
contactos: amigosdoande-
bol.braga@gmail.com ou 
para os seguintes tele-
fones:

Luís Cristiano Lopes 
(965 484 223), João Nuno 

Pinto (917336665), Céu 
Martins (961936786) e  Vas-
co Araújo (919421515).

ABC recebe (hoje) 
Avanca

O ABC/UMinho recebe, 
hoje (21h00) o Avanca, em 
partida da 11.ª jornada do 
principal campeonato por-
tuguês de andebol. O con-
junto treinado por Carlos 
Resende perdeu, na ron-
da anterior, nos Açores, 
com o Sporting da Hor-
ta, resultado que deixou a 
equipa na quarta posição, 
a dois pontos de Benfica 
e Sporting e a quatro do 

líder FC Porto. O Avanca 
ocupa a penúltima posi-
ção, com 14 pontos, ten-
do somado duas vitórias e 
sofrido oito derrotas nos 
dez jogos disputados.

O AC Fafe, que na jor-
nada anterior sofreu uma 
goleada na deslocação ao 
Dragão Caixa (50-25), re-
cebe o Sporting. Os jogos 
de hoje:

19h00: Madeira SAD-
Águas Santas; 20h30: Pas-
sos Manuel-Benfica; 21h00: 
ABC-Avanca, Belenenses-
-FC Porto e AC Fafe-Spor-
ting e ISMAI-Sporting da 
Horta.

DR

EM BRAGA, DIA 22 DE NOVEMBRO
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional
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• “Amigos do Andebol” convivem dia 22 de novembro

Página 22



A23

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 20,92 x 37,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50769571 13-11-2013

O PPM já deu entrada, na Assem-
bleia Legislativa da Região Autóno-
ma dos Açores, de dois projetos: a 
criação de seleções desportivas aço-
rianas inscritas nas respetivas fede-
rações internacionais e a criação de 
um domínio açoriano de primeiro 
nível na internet.
Na perspetiva do PPM, “nos Açores, 
ao contrário do que sucede com ou-
tros territórios dotados de mecanis-
mos de autogoverno, não se desen-
volveram todos os instrumentos de 
afirmação simbólica da sua especifi-
cidade cultural e política”. 
O PPM defende, ainda, que “a au-
tonomia açoriana não se pode res-
tringir a aspetos meramente admi-
nistrativos e orçamentais”. Assim, 
o desenvolvimento destes dois pro-
jetos preenche uma lacuna existente 
na promoção da identidade açoriana, 
esperando o PPM que sejam aprova-
dos pela Assembleia Legislativa da 
RAA. 

Domínio AçoriAno
No entender do PPM, este projeto 
trata uma opção fundamental para 
o desenvolvimento económico dos 
Açores e é um meio para a afirmação 
de uma identidade comunitária es-
pecífica. Além disso, para os monár-
quicos açorianos, a identidade e a 
cultura açorianas permanecem mui-
to vincadas em países e territórios 
como os Estados Unidos, o Canadá, 
a Bermuda e o território continental 
do país. 
O objetivo é criar um domínio ge-
nérico de primeiro nível de carac-
terísticas culturais e económicas da 
comunidade açoriana. A existência 
de um domínio com estas caracte-
rísticas permite situar a marca e a 
identidade açoriana no mapa digital 
internacional.  
O PPM pensa que este domínio ca-

talisa a interatividade no âmbito do 
mundo da diáspora açoriana, fomen-
tando, assim, o aumento exponen-
cial das parcerias de carácter cultu-
ral, económico e político. 
Desta forma - adiantam - os cons-
trangimentos da insularidade e da 
dispersão da diáspora açoriana po-
derão vir a ser ultrapassados pela 
existência de um domínio identitá-
rio, servindo como referência global 
para toda a vasta comunidade aço-
riana. 

SeleçõeS DeSportivAS
O PPM entende ainda que a criação 
de seleções desportivas açorianas 
constitui um passo decisivo na afir-
mação dos Açores como agente au-
tónomo no panorama internacional. 
Com a criação deste projeto, o obje-

tivo é fortalecer o quadro simbólico 
da autonomia e reforçar a unidade 
do povo açoriano. Apesar das difi-
culdades acerca da localização peri-
férica dos Açores, há vários clubes a 
competir, ao mais alto nível, em mo-
dalidades desportivas como o ande-
bol, o hóquei em patins, o voleibol 
ou o futebol. 
De acordo com o comunicado do 
PPM sobre este projeto, “o objetivo 
passa por concretizar, com políticas 
concretas e de grande carga simbóli-
ca, a capacidade de autogoverno e de 
afirmação autónoma dos Açores”. 
Assim, no âmbito destes trabalhos 
apresentados pelo PPM, “o despor-
to e a internet são duas áreas em 
desenvolvimento, onde os Açores 
se devem afirmar de forma autóno-
ma”.  

conferência de imprensa em angra do heroísmo

ppm “Insularidade e dispersão da diáspora açoriana podem ser ultrapassados”

Partido Popular Monár-
quico dos Açores preten-
de desenvolver a econo-
mia da região. Objetivo 
é integrar os Açores no 
mundo.

PPM apresenta dois projetos
para promover os Açores
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FC Porto passa no Restelo - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/11/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3531931

/

 
Dragões venceram por 25-21 na difícil deslocação ao terreno dos azuis, mantendo a liderança isolada
do Nacional de andebol. Benfica e Sporting também ganharam
 
 O FC Porto manteve esta quarta-feira a liderança isolada do Campeonato Nacional de andebol, ao
vencer, no terreno do Belenenses, por 25-21. Pedro Spínola, que regressou a uma casa onde jogou
cinco temporadas, foi o homem do jogo ao marcar 9 golos.
 
 Benfica e Sporting, que venceram nas deslocações ao Passos Manuel e ao AC Fafe, respetivamente,
continuam a dois pontos dos pentacampeões nacionais. Os encarnados ganharam por 37-23 e os leões
por 43-24.
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AGENDA
MODALIDADES

FUTEBOL •Treinos do Marítimo, 9h30 e 16h, Santo António.
• Treino do Nacional, 15h30, Choupana (Aberto). • Treino do
Marítimo B, 10h, Santo António. • Treino do União da Madeira,
10h,Vale Paraíso, Camacha. • Os madeirenses Cristiano Ro-
naldo (Real Madrid) e Rúben Micael (Sp. Braga) integram Se-
lecção Nacional “A” para os jogos com a Suécia do “play-off”
para o Mundial do Brasil2014, até dia 19. • José Sá (CS Marí-
timo) e Miguel Rodrigues (CD Nacional) integram Selecção
Nacional Sub-21 para o jogo com Israel, até segunda-feira.
ANDEBOL • 1.ª Divisão Masc.:MADEIRA SAD-Águas Santas,
19h, Pav. Funchal.
JET SKI • Campeonato do Mundo de Jet Ski, em Doha, no
Qatar, comTiago Sousa (Naval do Funchal), até sábado.
BASQUETEBOL • Inscrições para o Torneio Aberto de Senio-
res masc. e fem. da ABM, até dia 22. • Projecto ABM na Es-
cola EB1/PE do Campanário, com actividades para os alunos.
DIVERSOS •Assembleia-Geral Ordinária do Clube de Golf do
Santo da Serra (Aprovação da acta da últimaAG, Relatório da
Direcção, discussão e votação das contas relativas ao exercí-
cio de 2012,Proposta de aplicação de resultados, Quotas e
Jóias), 18h30, na sede da colectividade.
MÊS DO MAR • Exposição itinerante da Estrutura de Mis-
são para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC), Esta-
ção de Biologia Marinha do Funchal, até sábado.1
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MODALIDADES
Diversos

Andebol: Madeira SAD
recebe Águas Santas
Em jogo a contar para a 11.ª jornada do Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão masculina de Andebol, o Madeira
SAD recebe, hoje (19h), no Pavilhão do Funchal, a forma-
ção nortenha do Águas Santas. Insulares que são 8.ºs
classificados, com 17 pontos, fruto de três vitórias, um
empate e seis derrotas, e que pela frente terão um con-
junto maiato que surge na 4.ª posição, com 24 pontos,
fruto de sete triunfos e três desaires. Um encontro compli-
cado para os pupilos orientados por Sandra Fernandes.1

Vasco Sousa
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:.: Três grandes registam vitórias na 11.ª jornada - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/11/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=853728

/

 
FC Porto, Sporting e Benfica somaram vitórias nos respetivos jogos da 11.ª jornada do campeonato
nacional de andebol. Uma conjugação que mantém os dragões na frente da competição, seguidos de
leões e águias, ambos com os mesmos pontos. Os pentacampeões levaram a melhor no Restelo (25-
21), embora os azuis tenham dado alguma réplica, como o demonstra o resultado final. O portista
Pedro Spínola foi o melhor marcador do encontro, com 9 golos. No Municipal de Fafe, os leões
atropelaram os anfitriões por claros 43-24, contando com a pontaria do jovem central Rui Silva, autor
de 10 golos. Já os encarnados venceram em casa do Passos Manuel por 37-23, numa partida que ficou
resolvida logo na 1.ª parte (12-21). O pivô José Costa, dos visitantes, destacou-se com 9 golos. Siga-
nos no Facebook e no Twitter.
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Pentacampeão encerra primeira volta no topo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/11/2013

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=129221

/

 
13-11-2013 22:35
 
 FC Porto vence o Belenenses e cimenta liderança no Nacional de andebol. Sporting triunfa em Fafe e
Benfica bate o Passos Manuel.
 
 O FC Porto bateu o Belenenses (21-25), esta quarta-feira, em jogo da 11ª jornada do Nacional de
andebol e que encerrou, de resto, a primeira volta do campeonato.
 
 Os azuis e brancos, pentacampeões nacionais, cimentaram a liderança, "dobrando" a Liga no topo da
classificação.
 
 Ao intervalo, no Pavilhão Acácio Rosa, os dragões venciam já por 12-15, logrando o triunfo.
 
 Já o Sporting, segundo classificado, não perdeu terreno e manteve a desvantagem de dois pontos
para o FC Porto, ao vencer o Fafe por contundentes 24-43.
 
 Quanto ao Benfica, que ocupa o terceiro posto do Nacional de andebol, em igualdade pontual com os
leões, derrotou o Passos Manuel (23-37) e mantém-se "colado" ao rival de Lisboa.
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Iniciados “A” serviram 
derrota nas Travessas em 
S. João da Madeira

Andebol //  Vitória convincente no derbi (16-30)

CD Feirense vence com estron-
do em S. João da Madeira por 
16-30, assumindo a liderança 
destacada no seu grupo. Com 
esta vitória, os fogaceiros dei-
xam o adversário com as contas 
muito complicadas relativamente 
ao apuramento para a segunda 
fase do presente campeonato. 
Na primeira volta a AD Sanjoa-
nense tinha derrotado o Feiren-
se na Lavandeira pela diferença 
de dois golos (26-28) mas, no 
jogo de hoje, o Feirense, mais 
forte, já vencia ao intervalo por 
8-12, e na segunda parte, a 
equipa orientada por Saul Alves 
foi dilatando o resultado com 
uma exibição perfeita, onde se 
destacou o guarda-redes Rui 
Leite com uma grande exibição 
entre os postes, impedindo o 
adversário de marcar. 
A partida teve poucas exclu-
sões de dois minutos, uma para 
os fogaceiros e duas para os 
sanjoanenses, empatando nos 
cartões amarelos, dois para 
cada lado.
O azuis são agora primeiros 
isolados no grupo “D” com 13 
pontos em cinco jogos, tendo 
apenas perdido pontos, pre-
cisamente em casa, frente à 

AD Sanjoanense, no jogo da 
primeira volta.
A formação “B”, no grupo “C”, 
deslocou-se a Avanca e derra-
pou por dois golos. Perdeu por 
27-25 numa partida emotiva e 
equilibrada, em que dispuseram 
de mais livres de sete metros 
que o adversário mas a equipa 
feirense não teve a sorte do 
jogo. Sem exclusões de dois mi-
nutos em toda a partida, foi, no 
entanto, insuficiente no aprovei-
tamento das três cometidas pe-
los da casa, não traduzindo em 
golos a vantagem numérica. 
Destaque para a pontaria afi-
nada do Ricardo Silva com 11 
tiros certeiros e para a estreia 
promissora do Bruno Sousa co-
roada com o seu primeiro golo 
ao serviço do Feirense.
A equipa já cumpriu a folga de 
calendário e recebe agora o CD 
S.Bernardo “B” no próximo dia 
10/11/2013, às 15 horas no Pavi-
lhão da Lavandeira. A equipa “A” 
recebe o CD S.Paio de Oleiros 
também a 10/11/2013, às 17 
horas no mesmo pavilhão, em 
jogo que fecha a primeira fase 
do campeonato. Já está apurada 
para a fase seguinte.
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Em partida a eliminar com 10 
minutos iniciais de sonho e um 
parcial de 6-1 os sorrisos no 
público foram esmorecendo ao 
longo dos 10 minutos seguintes 
até o resultado estar em 10-10 
para nos 10 minutos finais da 
primeira parte os sorrisos de-
sapareceram pois a equipa da 
casa nesse período não marcou 
qualquer golo e os academistas 
terminaram a vencer por 10-18. A 
eliminatória estava sentenciada 
esta Académica de S.Mamede 
está bem recheada em qualida-
de e quantidade de jogadores, 
bastava-lhes gerir uma segunda 
parte quase sem história na 

qual os atletas do CDC S.Paio 
de Oleiros tentaram diminuir a 
diferença mas os Academistas 
estavam demasiado empenha-
dos e não o permitiram. Desta 
vez David não venceu o Golias.

Nacional Juvenis 2 Div. 
CDC S.Paio Oleiros 30-24 ACD 
Monte 
PO.08 Nacional Iniciados 1 Fase 
CDC S.Paio Oleiros 16-15 SC 
Espinho 
PO.15 Nacional Infantis 
CDC S.Paio Oleiros vfc Ilhavo Ac 
PO.06 Regional Minis 
CDC S.Paio Oleiros 34-08 AA 
Avanca

S. Paio Oleiros eliminado 
em casa diante do Ac. S. 
Mamede por 20-32

Andebol //  Taça de Portugal de Séniores
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ANDEBOL
DIDÁXIS VENCE POR 41-3

As juvenis da Didáxis con-
tinuam invictas no campeo-
nato. No sábado receberam
e bateram as “vizinhas” do
A.C. Vermoim com um des-
nivelado 41-3. Ao intervalo
a Didáxis vencia por 17-0.
A diferença entre as equi-
pas fica espelhada no re-
sultado. As atletas da Di-
dáxis Diana Oliveira e Cris-
tina Pontes estiveram em
bom plano, marcando res-
pectivamente 10 e 7 golos.
Cumpridas quatro jorna-
das, a Didáxis lidera isolada
a 1ª fase do campeonato
de juvenis e na próxima
jornada desloca-se a Fafe.
O escalão de infantis iniciou
o torneio de abertura e
perdeu com a Juventude do
Mar, por 34-8. Em iniciadas,
começou a 1ª fase do cam-
peonato, com a deslocação
da Didáxis ao recinto do AC

Fafe, com uma vitória por
26-9. Ana Pereira e Fran-
cisca Araújo cotaram-se
como as melhores marca-
doras com 6 e 8 golos
respectivamente. No próxi-
mo domingo a Didáxis
recebe o Callidas, às 17
horas.

ACV em várias frente
No sábado, a equipa fe-
minina de infantis da As-
sociação Cultural de Ver-
moim (ACV) jogou em Fafe
e em Riba de Ave com a
Didáxis; os infantis mas-
culinos encontraram-se
com o ABC; as juniores

foram a Felgueiras defron-
tar o Barrosas Andebol
Clube.
No próximo fim-de-sema-
na, os escalões infantis e
juniores femininos vão a
Chaves; os infantis mas-
culinos jogam com o CCR
Fermentões.

Página 31



A32

  Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 19,32 x 23,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50692207 31-10-2013

Na linha do que 
tem acontecido 
nos últimos anos, 
o andebol da ADA 
vive à base da prata 
da casa e este ano 
com vários jovens 
da formação a 
chegaram à equipa 
principal.

A equipa sénior da As-
sociação Desportiva 
Albicastrense iniciou 

no sábado mais uma tempo-
rada andebolística. A repre-
sentação de Castelo Branco 
está incluída na zona 3 do 

Azuis e brancos disputam campeonato nacional de seniores

Nova época traz mais
juventude à Albicastrense

Campeonato Nacional de 
Seniores e estreou-se com um 
triunfo (29-26) sobre o Bata-
lha. Na prática este patamar 
competitivo corresponde à 
antiga 3.ª divisão.

O andebol da ADA vive 
uma fase de renovação, com 
vários jovens a terem a opor-
tunidade de jogar na equipa 
principal. O objetivo é fazer 
melhor que na época transata, 
como adianta António Mata: 
“Faltam aqui alguns jogado-
res, como o Max. Estamos a 
tentar reunir um lote de atle-
tas que nos permitam pensar 
num bom campeonato, me-
lhor que o anterior”.

O presidente da Albicas-
trense, que divide funções téc-
nicas com José Curto, apreciou 
“a entrega dos jogadores” neste 

primeiro jogo de campeonato, 
diante de um adversário, como 
recorda, “que esteve na fase 
fi nal do ano passado”. Mata 
refere que a ADA apresenta 
uma equipa mais jovem e con-
gratula-se por ver ex-juniores 
a aparecerem em jogo, como 
por exemplo Tiago Nabais e 
Chiquinho. 

Investimentos ao nível 
daqueles que chegaram a ser 
feitos no passado é que estão 
fora de parte. “Se queremos 
que o andebol sobreviva em 
Castelo Branco temos de 
ter orçamentos reduzidos 
e realistas. Nesta altura só 
podemos contar praticamente 
com o apoio da Câmara e de 
algumas iniciativas nossas. 
As fi rmas estão com proble-
mas e têm difi culdades em 

colaborar”, acrescenta.
O próximo compromisso 

da Albicastrense é no dia 9 de 
novembro, também em Cas-
telo Branco, com o SIR 1.º de 
Maio da Marinha Grande.

Na partida com o Batalha, 
o veterano Luís Gama foi 
unidade decisiva no triunfo, 
anotando mais de um terço 
dos golos (10). A Albicas-
trense conseguiu recuperar 
de uma desvantagem de 
cinco golos, que chegou a 
ter no 1.º tempo. Jogaram: 
Pedro Mendes, João Pedro, 
Luís Gama, João Mateus, 
Carlos Rebelo, Hélder La-
mela, Tiago Nabais, Bruno 
Paiva, Júlio Bernardo, Filipe 
Pereira, Ricardo Nabais e 
Francisco Nicolau.
Francisco Carrega
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RESULTADOS 8.ª jORnADA
 Sp. Espinho-Alavarium 34-30
 Estarreja-S. Bernardo 28-28
 Sismaria-Sam. Correia 27-26
 Juve Lis-Dom Fuas AC 39-17
 Cister SA-Benavente 20-33

pRóximA jORnADA (02-11)
 S. Bernardo-Sp. Espinho
 Alavarium-Cister SA
 Benavente-Juve Lis
 Dom Fuas AC-Sismaria
 Sam. Correia-Estarreja

CLASSiFiCAÇÃO
   J V E D GM GS P
1 Juve Lis 8 7 0 1 244 188 22
2 São Bernardo 8 5 2 1 244 189 20
3 Benavente 8 6 0 2 253 229 20
4 Estarreja 7 5 1 1 227 170 18
5 Samora Correia 8 4 0 4 222 189 16
6 Sismaria 7 4 0 3 195 190 15
7 Sp. Espinho 8 3 0 5 220 239 14
8 Alavarium 8 2 0 6 211 244 12
9 Dom Fuas AC 8 1 1 6 192 237 11
10 Cister SA 8 0 0 8 148 281 8

jUvEniS nACiOnAL     zona 3

Diogo Marques (Dom Fuas AC)........ 43
Miguel Amaral (Cister SA) ...............37
Pedro Figueiredo (Cister SA) ............ 31
Ricardo Bulhões (Dom Fuas AC) ...... 28

Bruno Almeida (Dom Fuas AC) ........25
Daniel Estrelinha (Dom Fuas AC) ......25
Bernardo Ricardo (Dom Fuas AC)......23
Henrique Bilhastre (Cister SA) .........22

mARCADORES DA REGiÃO

andebol   derrotas pesadas na 1.ª divisão nacional

Cister Sa e dom fuas sentem 
dificuldades em juvenis

as equipas de juvenis masculinos do Cister Sa e 
do Dom Fuas aC estão a sentir grandes dificuldades 
na zona 3 da 1.ª Divisão nacional. os alcobacenses 
sofreram uma pesada derrota (20-33) na receção ao 
benavente e somam por desaires os jogos efetuados, 
enquanto os nazarenos foram goleados pela Juve 
Lis (17-39) e seguem no penúltimo posto.

no regional de juniores femininos, o Dom Fuas 
ganhou, fora, ao Empregados do Comércio (24-18) 
e lidera a zona 4. nas iniciadas, o Cister perdeu em 
Castelo branco (14-26) e o Dom Fuas foi goleado pelo 
SiR 1.º Maio (16-35). nas infantis, destaque para a 
vitória do Dom Fuas diante do 3 aaa (40-3).
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Pela 17ª vez, as ex-atletas de andebol fe-
minino do Centro Cultural de Barrô (CCB) 
realizaram o seu encontro anual. Das 18 
atletas comparecerem 11.

Após alguns anos em “casa emprestada”, 
na LAAC, a equipa organizadora deste ano, 
composta por Dulce Lopes e Liliana Trinda-
de, decidiu regressar às origens, tendo o 
jogo com as iniciadas da LAAC sido realizado 
em Barrô, no pavilhão Carlos Manuel Roque. 

Após o jogo, em que as anfitriãs deram 
réplica, não faltou o momento tão espera-
do por todos, o jogo mães/filhos. O conví-
vio seguiu em casa de uma das organiza-
doras, Dulce Lopes, e atacar um magnífico 

jantar. No final, como já é hábito, foi lida a 
ata do encontro anterior e nomeada a pró-
xima equipa organizadora, que será consti-
tuída por Helena Cunha e Fátima Marques 
(Tita para os amigos).

Daniel Cardoso fez uma surpresa com a 
oferta do CIPA (Cartão Individual de Prati-
cante de Andebol) de cada uma, datado de 
1990, última inscrição feita na Federação 
de Andebol de Portugal.

Finalmente ficou definido por todos que 
os próximos encontros serão realizados no 
1º sábado de outubro, para assim, à dis-
tância de um ano todos poderem registar 
nas agendas esta iniciativa.

Encontro das ex-atletas 
de andebol feminino do CCB

As atletas que participaram no encontro
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Juniores masculinos do Pateira – Vitória (31-27) em Viseu com o Académico local, 
para o campeonato nacional: Gaspar Almeida, Bernardo Bem, Bruno Silva, Diogo Marti ns, 
Francisco Santos, Igor Almeida, Pedro Xavier, Vasco Lopes, Luis Andre Noronha, Pedro Co-
elho, Daniel Cruz, Diogo Gomes, Fábio Oliveira, João Sousa, Marcelo Silva, Miguel Melo, 
Paulo Bravo, Paulo Pinto, Paulo Nunes, Rodrigo Neves e Rodrigo Santos.
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A36

  Tiragem: 14500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 14,15 x 14,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50733913 30-10-2013

 ANDEBOL

Minis da LAAC – Derrota (9-13) na receção ao Vacariça. Daniel Cardoso, Cáti a Figueiredo 
e Cláudia Salgueiro fi zeram alinhar: Carolina Ribeiro (gr), Cáti a Cabral, Mati lde Figueiredo, 
Inês Figueiredo (1), Catarina Escada, Beatriz Valente (1), Juliana Valente, Lara Santos(6), 
Beatriz Figueiredo (1), Iara Santos, Iris Costa, Mati lde Abrantes e Nicole Rodrigues.

As minis da LAAC.  Em cima: Cláudia Salgueiro, Ana Escada, Inês Figueiredo, Iara Santos, Beatriz Valen-

te, Cátia Cabral, Lara Santos, Cátia Figueiredo e Daniel Cardoso. Em baixo: Carolina Ribeiro, Mariana 

Escada (mascote), Nicole Rodrigues, Catarina Escada, Matilde Figueiredo, Iris Costa, Beatriz Figueire-

do, Juliana Valente e Matilde Abrantes.
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A37

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 11,02 x 12,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50756343 24-10-2013
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A38

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 13,49 x 8,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50749904 24-10-2013

ReSULTadoS 6.ª joRnada
 Sp. espinho-Benavente 27-36
 Sismaria-estarreja adiado

 Juve Lis-S. Bernardo 29-24
 Cister SA-Sam. Correia 17-34
 Alavarium-Dom Fuas AC 30-25

ReSULTadoS 7.ª joRnada
 estarreja-Sp. espinho 32-16
 Benavente-Alavarium 42-40
 Dom Fuas AC-Cister SA 26-16 
 S. Bernardo-Sismaria 34-19
 Sam. Correia-Juve Lis 23-25

cLaSSificaÇÃo
   J V E D GM GS P
1 Juve Lis 7 6 0 1 205 171 19
2 São Bernardo 7 5 1 1 216 161 18
3 Benavente 7 5 0 2 220 209 17
4 estarreja 6 5 0 1 199 142 16
5 Samora Correia 7 4 0 3 196 162 15
6 Sismaria 6 3 0 3 168 164 12
7 Sp. espinho 7 2 0 5 186 209 11
8 Alavarium 7 2 0 5 181 210 11
9 Dom Fuas AC 7 1 1 5 175 198 10
10 Cister SA 7 0 0 7 128 248 7

jUveniS nacionaL     zona 3

Diogo Marques (Dom Fuas AC)........ 39
Miguel Amaral (Cister SA) ...............33

Pedro Figueiredo (Cister SA) ........... 28
Ricardo Bulhões (Dom Fuas AC) .......26

maRcadoReS da RegiÃo

ANdebol   dérbi desequilibrado na 1.ª divisão masculina

dom fuas estreia-se a vencer 
em juvenis diante do Cister

a equipa de juvenis masculinos do Dom Fuas 
venceu o dérbi com o Cister Sa (26-16) e averbou a 
primeira vitória na zona 3 da 1.ª Divisão nacional. 
Daniel Estrelinha, com 8 golos, foi o melhor mar-
cador do jogo. as duas equipas da região estão na 
parte funda da tabela e os alcobacenses somam 
por derrotas os jogos efetuados.

no regional de iniciados masculinos, o Dom Fuas 
somou a primeira vitória em casa diante do SiR 1.º 
de Maio (47-25), enquanto em iniciados femininos 
o Cister Sa esmagou o 3 aaa (37-4) e o Dom Fuas 
bateu o batalha (28-21).
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