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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 10,71 x 31,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761718 23-11-2014
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,82 x 10,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761707 23-11-2014
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A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 25,90 x 16,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761715 23-11-2014
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A4

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 21,51 x 22,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761705 23-11-2014
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A5

  Tiragem: 33276

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,06 x 13,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761885 23-11-2014
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A6

  Tiragem: 33276

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,03 x 18,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761993 23-11-2014
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A7

  Tiragem: 33276

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,25 x 30,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761847 23-11-2014
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A8

  Tiragem: 33276

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,99 x 31,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761852 23-11-2014
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A9

  Tiragem: 33276

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,37 x 7,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761903 23-11-2014
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A10

  Tiragem: 80653

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 45

  Cores: Cor

  Área: 13,18 x 15,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761001 23-11-2014
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A11

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 9,27 x 24,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761642 23-11-2014

Página 11



A12

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 5,36 x 5,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761628 23-11-2014
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A13

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 17,65 x 24,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761636 23-11-2014
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A14

  Tiragem: 86197

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 8,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56761640 23-11-2014
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A15

ABC vence Belenenses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4dec6299

/

 
23-11-2014 00:41
 
 Sporting e FC Porto já tinham jogado. Benfica entra em campo este domingo.
 
 O ABC de Braga veio a Belém derrotar o Belenenses e subiu ao segundo lugar da classificação. O FC
Porto é líder com cinco pontos de avanço.
 
 Resultados da 10ª Jornada
 
 Sporting 23-24 Porto, realizado no dia 19-11
 
 Santo Tirso 28-25 Xico Andebol
 
 Sporting Horta 21-26 Àguas Santas
 
 Belenenses 22-31 ABC
 
 Passos Manuel 28-24 Maia
 
 Benfica - Madeira SAD, 4ª feira, dia 26-11, às 18h30
 
 Classificação
 
 1- FC Porto 30 pontos
 
 2- Sporting 25
 
 3- ABC 25
 
 4- Benfica 23 (-1 jogo)
 
 5- Águas Santas 19
 
 6- Sporting Horta 19
 
 7- Belenenses 18
 
 8- Passos Manuel 18
 
 9- Madeira SAD 17 (-1 jogo)
 
 10- Maia 17
 
 11- Santo Tirso 14
 
 12- Xico Andebol 10
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 Melhores Marcadores
 
 1- Pedro Cruz (Águas Santas) 96 golos
 
 2- Belone Moreira (Passos Manuel) 69
 
 3- Pedro Portela (Sporting) 65
 
 4- Pedro Sequeira (Passos Manuel) 64
 
 5- João Pinto (ABC) 63
 
 6- Pedro Solha (Sporting) 62
 
 7- Frankis Marzo (Sporting) 61
 
 Próxima Jornada (11ª) Dia 29-11
 
 Águas Santas - Santo Tirso
 
 Maia - Belenenses
 
 ABC - Sporting Horta
 
 Madeira SAD - Passos Manuel
 
 Xico Andebol - Sporting, 4ª feira dia 03-12 às 20h
 
 FC Porto - Benfica, 4ª feira dia 03-12 às 21h
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A17

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 21,36 x 24,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56753830 22-11-2014
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A18

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 9,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56753827 22-11-2014
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A19

ABC vence Belenenses (31-22) e sobe ao terceiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19b1c2df

/

 
O ABC venceu fora o Belenenses por 31-22 e subiu provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato
nacional de andebol, ultrapassando o Benfica que joga domingo com o Madeira SAD.
 
 O Benfica fecha, domingo, a jornada recebendo o Madeira SAD e com a possibilidade de subir ao
segundo lugar.
 
 Resultados da 10.ª jornada:
 
 Quarta-feira, 19 novembro:
 
 Sporting - FC Porto, 23-24
 
 Sábado, 22 novembro:
 
 Santo Tirso - Xico Andebol, 28-25
 
 Belenenses - ABC/UMinho, 22-31
 
 Passos Manuel - Maia-ISMAI, 28-24
 
 Sporting da Horta - Águas Santas, 21-26
 
 Quarta-feira, 26 novembro:
 
 Benfica - Madeira SAD, 18.30 horas
 
 Classificação:
 
 1. FC Porto 30 pontos/ 10 jogos
 
 2. Sporting 25/ 10
 
 3. ABC 25/ 10
 
 4. Benfica 23/ 9
 
 5. Águas Santas 19/ 10
 
 6. Sp. Horta 19/ 10
 
 7. Belenenses 18/ 10
 
 8. Passos Manuel 18/ 10
 
 9. Madeira SAD 17/ 9
 
 10. ISMAI 17/ 10
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 11. Santo Tirso 14/ 10
 
 12. Xico Andebol 11/ 10
 
 22-11-2014
 
Redação
 
 

Página 20



A21

Benfica com vantagem curta na Challenge Cup
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19aec2da

/

 
O Benfica venceu os noruegueses do Fyllingen Bergen por 33-32, encontro da primeira "mão" da 3.ª
eliminatória da Challenge Cup de andebol disputado este sábado no Pavilhão da Luz.
 
 Ao intervalo, o Benfica perdia por 14-19 mas reduzir a desvantagem no decorrer do segundo e
resolver a partida nos últimos segundos graças a um golo de Cláudio Pedroso.
 
 A formação lisboeta parte assim com vantagem mínima para o encontro da segunda "mão", agendado
para as 18 horas de domingo, de novo no Pavilhão da Luz.
 
 22-11-2014
 
Redação
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A22

FC Porto com vantagem de cinco golos na Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19afc2e1

/

 
O FC Porto venceu os espanhóis do Ademar León por 29-24 na primeira "mão" da 3.ª eliminatória da
Taça EHF de andebol.
 
 A equipa orientada por Ljubomir Obradovic saiu para o intervalo em desvantagem (15-16) mas reagiu
na segunda parte com Gilberto Duarte (10 golos) a destacar-se como melhor marcador dos dragões.
 
 O jogo da segunda "mão", que decide o apuramento para a fase de grupos, realiza-se no próximo
sábado, às 17 horas, no Palácio Municipal de Deportes de León, em Espanha.
 
 22-11-2014
 
Redação
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A23

Alavarium goleado na Taça EHF feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2117e303

/

 
22.11.2014
 
 As campeãs portuguesas desperdiçaram quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram.
O Alavarium, campeão português, sofreu este sábado uma pesada derrota na Roménia, frente ao
Dunarea Braila, por 40-21, na primeira mão da terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino,
comprometendo a possibilidade de chegar aos oitavos de final.
Por acordo dos clubes, os dois encontros desta fase disputam-se em Braila, na Roménia, e, a jogar
como anfitrião, o conjunto de Aveiro foi incapaz de contrariar a equipa romena e chegou ao intervalo a
perder por 20-13.
As campeãs portuguesas desperdiçaram ainda quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram,
com Mónica Soares a ser a melhor marcadora do Alavarium, com quatro golos, os mesmos de seis
adversárias e menos três do que Alina Ramona Czezi.
No domingo, às 11h00 locais (9h00 em Lisboa), as duas equipas voltam a encontrar-se no Danube
Sports Hall, em Braila.
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A24

FC Porto vence Ademar León
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=290e4032

/

 
22.11.2014
 
 Fica perto da fase de grupos da Taça EHF de andebol.
O FC Porto venceu este sábado na receção ao Ademar León, por 29-24, e parte para a segunda mão
da 3.ª eliminatória da Taça EHF de andebol, a realizar na próxima semana em Espanha, com uma
vantagem de cinco golos.
Gilberto Duarte, com 10 golos, e o dinamarquês Mick Schubert, com sete, e com uma atuação letal na
marcação dos livres de sete metros, foram decisivos na construção da vantagem dos 'dragões', que ao
intervalo perdiam por um golo (15-16).
Na segunda parte do encontro, o treinador Ljubomir Obradovic recorreu ao jovem central Miguel
Martins para tornar o jogo mais criativo e, apesar de em desvantagem numérica, os portistas
passaram para a frente do marcador.
 
 

Página 24



A25

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 9,23 x 6,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56755031 22-11-2014

Andebol
ABC/UM visita Belenenses na capital, 
Xico desloca-se ao Ginásio de Santo Tirso 
Realizam-se este sábado quatro jogos da 10.ª jornada da fase regular do
Campeonato Nacional Andebol 1. Destaque para os clubes minhotos que
jogam ambos fora de portas. o ABC/UMinho visita o Belenenses, em par-
tida marcada para as 18 horas, no pavilhão Acácio Rosa. Já os vimaranen-
ses do Xico viajam até Santo Tirso, jogo às 17 horas.
Nos Açores, o Sp. Horta recebe o Águas Santas (18 horas) e em Aveiro o
Passos Manuel defronta o Ismai (18.30 horas). Benfica-Madeira SAD foi
adiado para a quarta-feira. Já antecipado, o FC Porto visitou e venceu o
Sporting, por 24-23, e consolidou a liderança só com vitórias.
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A26

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 21,28 x 18,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56752625 22-11-2014

Alavarium tem difícil tarefa
europeia na Roménia
Feminino A equipa aveirense, por motivos financeiros, faz os dois jogos em casa
da Dunarea Braila, mas acredita que pode surpreender na competição

Encontros
disputam-se
às 9 horas
O Alavarium LoveTiles
joga este fim-de-semana
a passagem aos oitavos
de final da Taça EHF Fe-
minina no “The Danube
Sports Hall”, na Romé-
nia, estando ambos os
jogos marcados para as
11 horas locais, menos
duas em Portugal. As
duas partidas vão ser di-
rigidas pela dupla de ár-
bitras da Macedónia,
Marija Illieva e Silvana
Karbeska, enquanto o
delegado é Nicolae Vizi-
tiu, da Moldávia. |

sabe bem a difícil tarefa difícil
que espera à sua equipa, mas
também acredita que pode
surpreender: “eles têm uma
equipa com jogadoras expe-
rientes, com anos de Liga dos
Campeões. Mas nós vamos em
busca das nossas hipóteses e,
apesar de sermos fisicamente
mais frágeis, temos argumen-
tos. E mesmo as mais novas e
as que chegaram este ano têm
presenças em competições pe-
las selecções portuguesas. Es-
tou, por isso, muito confiante
numa prestação positiva”. |

Alexandre Silva

O sorteio da terceira eliminató-
ria da Taça EHF Feminina, por
si só já não foi fácil para o Ala-
varium LoveTiles, com a “sorte”
a ditar como adversário o HC
Dunarea Braila, da Roménia,
país onde se disputa um dos
campeonatos actualmente mais
competitivos da Europa. Depois,
para dificultar ainda mais a ta-
refa das aveirenses, as normais
dificuldades financeiras do des-
porto amador em Portugal ob-
rigou os responsáveis do clube
a ter que realizar os dois jogos
da terceira eliminatória da com-
petição em casa da equipa ro-
mena, para conseguir minimi-
zar as despesas organizativas.

Mas ainda assim, Carlos Nei -
va, treinador da equipa femini -
na sénior do Alavarium, actual
bi-campeã nacional, não “atira
a toalha ao chão”. Nem parte
para o duplo confronto com o
Dunarea Braila com espírito
derrotado: “sabemos que, ape-
sar de todas as condicionantes,
temos as nossas hipóteses. Sa-

bemos que em dez jogos se ca-
lhar só ganhamos dois, mas po-
dem ser muito bem estes. É so-
bre essa expectativa que vamos
entrar em campo”.

Adversário de grande valor
O Dunarea Braila ocupa o

quinto lugar no campeonato
romeno. Algo que o treinador
aveirense valoriza, até porque,
segundo assume, só demonstra
a qualidade da equipa contrá-
ria: “com o desinvestimento em
Espanha e em outros campeo-
natos europeus, devido à crise,

a prova na Roménia tem evo-
luído, com muitas jogadoras
estrangeiras de elevado valor.
A equipa contra quem vamos
jogar tem, por exemplo, duas
russas, o que demonstra bem
a aposta que estão a fazer”.

Como é natural, Carlos Neiva

Grupo aveirense está confiante numa prestação positiva na Roménia

Andebol
Taça EHF

D.R.
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A27

Benfica vence FyllingenBergen na Taça Challenge
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Diário de Notícias Online

Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1148385

/

 
Cláudio Pedroso fez, nos últimos segundos, o golo da vitória do Benfica, que vai voltar a jogar em
"casa" na segunda mão da 3.ª eliminatória.
O Benfica venceu neste sábado a formação norueguesa do FyllingenBergen, por 33-32, com o triunfo a
ser garantido com um golo nos últimos segundos por Cláudio Pedroso, em jogo da primeira mão da
3.ª eliminatória da Taça Challenge de andebol.
Por acordo entre ambas as equipas, o jogo da segunda mão decorrerá no domingo igualmente no
pavilhão "encarnado", onde a formação orientada por Mariano Ortega defenderá, na situação de
visitante, a vantagem de um golo.
O sétimo classificado do campeonato norueguês viajou até Lisboa com a firme disposição de contrariar
o aparente favoritismo do Benfica, finalista vencido da edição de 2010/11 da Taça Challenge, e ao
intervalo vencia por cinco golos (14-19).
O Benfica, com Javier Borragan Fernandez em evidência nas ações de concretização, ao apontar oito
golos, seguido de Cláudio Pedroso, com seis, soube reagir no segundo tempo e a seis minutos do fim
reduziu apenas para um golo de diferença (26-27).
O encontro entrou nos derradeiros segundos com o marcador a registar uma igualdade a 32-32, mas
com a posse de bola a pertencer ao Benfica que, por intermédio de Cláudio Pedroso, desfez o empate
e fez o golo da vitória (33-32).
 
por João Ruela, com Lusa
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A28

FC Porto vence Ademar León rumo à Taça EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Diário de Notícias Online

Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=23553c7e

/

 
Os campeões nacionais garantiram uma vantagem de cinco golos na primeira mão da 3.ª eliminatória
da Taça EHF de andebol.
O FC Porto venceu neste sábado na receção ao Ademar León, por 29-24, e parte para a segunda mão
da 3.ª eliminatória da Taça EHF de andebol, a realizar na próxima semana em Espanha, com uma
vantagem de cinco golos.
Gilberto Duarte, com 10 golos, e o dinamarquês Mick Schubert, com sete, e com uma atuação letal na
marcação dos livres de sete metros, foram decisivos na construção da vantagem dos "dragões", que
ao intervalo perdiam por um golo (15-16).
Na segunda parte do encontro, o treinador Ljubomir Obradovic recorreu ao jovem central Miguel
Martins para tornar o jogo mais criativo e, apesar de em desvantagem numérica, os portistas
passaram para a frente do marcador.
Um parcial de quatro golos sem resposta, dado que os espanhóis do Ademar León só conseguiram
marcar o primeiro golo da segunda parte decorridos 10 minutos, levou o FC Porto à liderança por 19-
16.
O encontro passou por um período em que o FC Porto não conseguia superar a diferença de dois golos
(23-21), até que, nos minutos finais, com um parcial de quatro golos marcados e apenas um sofrido, o
resultado final ficou em 29-24.
Com este resultado, pese embora o valor da equipa espanhola do Ademar León, que em 2011 afastou
os "dragões" nos oitavos de final da Taça EHF, o campeão português colocou-se em posição
privilegiada para atingir a fase de grupos da competição.
 
por João Ruela, com Lusa
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A29

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27
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ANDEBOL: I DIVISÃO

ABC em Belém
e Xico Andebol em S.to Tirso

O ABC desloca-se hoje ao Pavilhão Acácio Rosa, em 
Belém, para medir forças com o Belenenses em jogo 
da 10.ª jornada do campeonato nacional de andebol 
da I Divisão.

Por seu turno, o Xico Andebol faz uma curta viagem 
até Santo Tirso. Os jogos para hoje: Ginásio Santo 
Tirso-Xico Andebol (17h00), Sp. Horta-Águas Santas 
(18h00), Belenenses-ABC/UMinho (18h00) e Passos 
Manuel-Maia/ISMAI (18h30).
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O Andebol Clube de Fafe também enfrenta um jornada 
dupla desgastante. A formação fafense, que ocupa o 
segundo lugar no campeonato nacional da II Divisão, 
Zona Norte, mede forças hoje, às 18h00, com o Arsenal 
Andebol, onde vai tentar manter-se no encalce do Avanca, 
que lidera a prova.

E amanhã, também no Pavilhão Municipal de Fafe, 
a equipa orientada por José António Silva recebe o FC 
Gaia, do mesmo escalão e da mesma zona, para discutir 
a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Frente a uma formação do mesmo campeonato, os 
fafenses vão dar tudo para avançar mais uma eliminató-
ria da Taça, embora para os fafenses a prioridade esteja 
também centrada no campeonato nacional da II Divisão, 
Zona Norte, onde a luta pelo regresso ao campeoanto 
nacional é uma meta a atingir.

Por isso, o jogo de hoje, ante o Arsenal da Devesa 
deverá passar também por uma gestão do plantel por 
parte dos fafenses de modo a que a equipa não sinta 
amanhã o cansaço ante os gaienses.

Andebol Clube de Fafe defronta 
FC Gaia para a Taça

José António Silva, técnico do AC Fafe

MONTELONGO DESPORTIVO
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Andebol nasce no Externato Paulo VI

Representantes da FA Portugal, AA de Braga e Externato Paulo VI assinaram protocolo

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O Externato Paulo VI, 
em Braga, conta, a partir 
de agora, com um projeto 
de andebol, que será coor-
denado por Jorge Rodri-
gues, antigo andebolista.

Aquela instituição bra-

carense vai permitir que 
os mais novos – minis e 
bambis – recebam forma-
ção desportiva. 

«Estamos aqui reunidos 
para o lançamento de um 
novo projeto de andebol, 
que tem como objetivo lan-
çar as bases da formação 

desportiva em Braga. Foi 
um repto lançado pela di-
reção do Externato Paulo 
VI para alargar o andebol 
à comunidade e eu, sen-
do um técnico credencia-
do, aceitei esse repto. A 
idade é criar um clube de 
formação que será a base 

ANTÓNIO SILVA

RESULTA DE PROTOCOLO ENTRE COLÉGIO, AA BRAGA, FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL

Federação de Andebol de 
Portugal).

«Andebol
a viver momentos 
importantes         
(FP Andebol)»

«Vocês jogam andebol? 
Fixe!», esta foi a pergunta 
lançada por Augusto Silva 
a alguns dos miúdos pre-
sentes na cerimónia.

O vice da FPA revelou 
que a modalidade vive 
«momentos importantes» 
porque o andebol tem vin-
do a expandir-se, «essen-
cialmente nos estabeleci-
mento de ensino, e isso 
faz de nós uma modali-
dade feliz».

«Se temos a capacida-
de de penetrar nos esta-
belecimentos de ensino 
isso significa que somos 
uma modalidade forma-
tiva e educativa», juntou 

Augusto Silva.
«Na terça-feira estive-

mos em Vila Verde a assi-
nar um protocolo do géne-
ro, hoje (ontem) estamos 
aqui. É importante voltar 
à escola, onde nós nas-
cemos e queremos conti-
nuar a expandir. Estamos 
aqui a exercer um ato de 
cidadania ativa para os jo-
vens. Andebol é despor-
to, e dizem, e é verdade, 
que o desporto é uma es-
cola de virtudes. O ande-
bol contribui para o cres-
cimento harmonioso, não 
só físico, mas também in-
telectual dos mais novos. 
Quero agradecer ao colé-
gio por nos receber e enal-
tecer o papel do Externato, 
porque saíram da sua zona 
de conforto. Aos mais no-
vos digo apenas que pra-
tiquem desporto e... estu-
dem», finalizou.

para duas equipas e que-
remos, ao mesmo tempo, 
lançar as bases para que 
os clubes de Braga pos-
sam, depois, captar atle-
tas», explicou Jorge Ro-
drigues, revelando, ainda, 
que a meta mais próxima 
passa por levar a equipa 
de minis (masculina e fe-
minina) ao «encontro na-
cional».

Na assinatura do proto-
colo estiveram presentes, 
também, Laurinda Rosa 
Leite Martins (coordena-
dora do pré-escolar e da 
Pastoral, em representa-
ção da diretora titular do 
Externato Paulo VI, Rosa 
da Silva Freitas), Nélson 
Moreira (diretor pedagó-
gico da instituição), Ma-
nuel Moreira (presidente 
da Associação de Ande-
bol de Braga) e Augusto 
Silva (vice-presidente da 
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LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal Andebol vai ter 
este fim de semana uma jor-
nada dupla. Hoje, desloca-
se ao pavilhão do Andebol 
Clube, a partir das 18h00, 
em jogo a contar para a 
10.ª jornada do campeona-
to nacional de andebol da 
II Divisão, e amanhã rece-
be a partir das 17h00 no 
Pavilhão Flávio Sá Leite, 
o Ílhavo, partida que con-
ta para a segunda elimina-
tória da Taça de Portugal 
em andebol.

O técnico Rui Ferreira, 
em declarações prestadas 
ao Diário do Minho, pre-
vê, uma jornada «muito 
desgastante, com dois jo-
gos de «elevada exigên-
cia», mas sublinhou que «a 
prioridade vai para o cam-
peonato».

Começando por se referir 
ao jogo de hoje, em Fafe, o 
técnico do Arsenal da De-
vesa considera o AC Fafe 
como «favorito» neste jogo. 
«Têm objetivos de subida 
e jogam em casa, por isso, 
reúnem maior dose de fa-

voritismo.
São uma equipa pareci-

da com a nossa, com mui-
tos jogadores jovens no 
seu plantel, tal como nós, 
e também jogadores ex-
perientes, também como 
nós», referiu.

No entanto, o técnico da 
equipa arsenalista subli-
nhou que as unidades mais 
experientes do plantel fa-
fense têm maior rodagem 
na competição do que as 
do Arsenal da Devesa.

«Vamos com intuíto de 
vencer, mas o favoritismo 

Arsenal da Devesa com jornada 
dupla neste fim de semana

Arsenal Andebol tem dois jogos importantes entre hoje e amanhã

DR

ANDEBOL: HOJE HÁ CAMPEONATO E AMANHÃ TAÇA DE PORTUGAL

esta do lado do AC Fafe», 
sublinhou.

Ílhavo é forte
Rui Ferreira vai ainda 

ter de fazer uma gestão 
adequada entre o jogo de 
hoje e o de amanhã para 
que a equipa se ressinta 
o menos possível em ter-
mos físicos.

O facto de o técnico dar 
maior importância ao jogo 
do campeonato em rela-
ção ao da Taça, não sig-
nifica que a ambição seja 
reduzida frente ao Ílhavo, 
equipa da II Divisão Nacio-
na, Zona Sul. «Nem pensar. 
Vamos entrar também para 
vencer, pois é sempre des-
sa maneira que encaramos 
os jogos e este não vai ser 
diferente.

Do Ílhavo, Rui Ferreira es-
pera um adversário «forte», 
tendo em conta a região de 
onde está sediada a coleti-
vidade. «Aveiro é um con-
celho onde o andebol tem 
uma forte implantação por 
isso, e apesar de não conhe-
cer bem a equipa, só podem 
ser fortes», disse.
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ESPOSENDE

Gala do Desporto
realiza-se amanhã

A 5.ª Gala de Distinção de Mérito Desportivo realiza-
-se amanhã, a partir das 16h00, no Auditório Municipal 
de Esposende. Nesta cerimónia, que visa premiar e 
valorizar os atletas que ao longo da época desportiva 
2013/14 mais se destacaram nas respetivas modalidades 
desportivas, serão assinados os contratos programa de 
desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município 
de Esposende e a Associação de Andebol de Braga, 
Associação de Basquetebol de Braga, Associação de 
Futebol de Braga, Associação de Patinagem do Minho, 
Federação Portuguesa de Canoagem, Federação Portu-
guesa de Taekwondo, Federação Nacional de Karaté de 
Portugal e Federação Portuguesa de Surf.
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Alavarium perde na Roménia - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6200e732

/

 
No domingo, às 9h00 em Portugal continental as duas equipas voltam a encontrar-se no Danube
Sports Hall, em Braila.
 
 O Alavarium, campeão português, sofreu hoje uma pesada derrota na Roménia, frente ao Dunarea
Braila, por 40-21, na primeira mão da terceira ronda da Taça EHF de andebol feminino,
comprometendo a possibilidade de chegar aos oitavos de final.
 
 Por acordo dos clubes, os dois encontros desta fase disputam-se em Braila, na Roménia, e, a jogar
como anfitrião, o conjunto de Aveiro foi incapaz de contrariar a equipa romena e chegou ao intervalo a
perder por 20-13.
 
 As campeãs portuguesas desperdiçaram ainda quatro dos seis livres de sete metros que dispuseram,
com Mónica Soares a ser a melhor marcadora do Alavarium, com quatro golos, os mesmos de seis
adversárias e menos três do que Alina Ramona Czezi.
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Taça Challenge: Benfica derrotou FyllingenBergen - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4bab5bd0

/

 
O Benfica venceu a formação norueguesa do FyllingenBergen, por 33-32, com o triunfo a ser garantido
com um golo nos últimos segundos por Cláudio Pedroso, em jogo da primeira mão da 3.ª eliminatória
da Taça Challenge de andebol.
 
 Por acordo entre ambas as equipas, o jogo da segunda mão decorrerá este domingo igualmente no
pavilhão "encarnado", onde a formação orientada por Mariano Ortega defenderá, na situação de
visitante, a vantagem de um golo.
 
 O sétimo classificado do campeonato norueguês viajou até Lisboa com a firme disposição de
contrariar o aparente favoritismo do Benfica, finalista vencido da edição de 2010/11 da Taça
Challenge, e ao intervalo vencia por cinco golos (14-19).
 
 O Benfica treinado por Mariano Ortega (na foto), com Javier Borragan Fernandez em evidência nas
ações de concretização, ao apontar oito golos, seguido de Cláudio Pedroso, com seis, soube reagir no
segundo tempo e a seis minutos do fim reduziu apenas para um golo de diferença (26-27).
 
 O encontro entrou nos derradeiros segundos com o marcador a registar uma igualdade a 32-32, mas
com a posse de bola a pertencer ao Benfica que, por intermédio de Cláudio Pedroso, desfez o empate
e fez o golo da vitória (33-32).
 
 O Benfica volta a medir forças no domingo com o FyllingenBergen, em jogo da segunda mão da 3.ª
eliminatória da Taça Challenge, em que a condição física, nomeadamente a recuperação do esforço do
jogo de hoje, será decisiva para o desfecho da eliminatória
 
 

Página 36



A37

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 4,46 x 33,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56741473 20-11-2014

Página 37



A38

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 18,10 x 11,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 56721910 20-11-2014

 Ò andebol

sir 1º MaiO DefrOnta batalha 
nO reGressO à COMPetiçãO 

A equipa masculina da SIR 1º 
Maio inicia a sua participação na 
zona 3 do Campeonato Nacional de 
Seniores Masculinos da II Divisão no 
sábado. A formação de Picassinos 
recebe o Batalha, no pavilhão Nery 
Capucho, pelas 18 horas. 

Na II Divisão Nacional Feminina, 
o clube da Marinha Grande segue 
na frente da Zona 2, depois de nesta 
jornada ter vencido o Cister SA, por 
21-14.

Na próxima jornada, a formação 
marinhense desloca-se à Batalha, 
para defrontar a equipa local. 

No escalão de juniores masculi-

nos, a SIR 1º Maio continua a domi-
nar a II Divisão, ocupando a lideran-
ça da classificação e no próximo do-
mingo mede forças com a Cister SA, 
depois da pausa de uma semana. O 
jogo está marcado para as 10 horas, 
no pavilhão Nery Capucho. A equi-
pa feminina também lidera na Zona 
3 do campeonato, com 15 pontos. 
Depois de folgar no último fim de 
semana, as meninas de Picassinos 
defrontam a Juve Lis no domingo, em 
Leiria. 

Na Zona 4 do Campeonato Na-
cional de Juvenis Femininos da II Di-
visão, a equipa do clube de  Picassi-

nos ocupa o segundo lugar, com dez 
pontos, menos dois que o líder Alca-
nena. No passado fim de semana, 
a formação marinhense folgou, vol-
tando a jogar sábado, no pavilhão 
Nery Capucho, local onde recebe o 
Cister SA, pelas 20 horas. 

Os iniciados masculinos da SIR 
1º Maio, que disputam a Zona 5 da 
II Divisão Nacional, defrontam a D. 
Fuas Roupinho no domingo, na Na-
zaré, enquanto a equipa feminina do 
mesmo escalão defrontou e venceu 
(32-20) o Batalha. Na próxima ron-
da, as meninas de Picassinos deslo-
cam-se ao reduto do Alcanena. ß
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Andebol: Seniores femininos 
do Cister perdem fora

os seniores femininos do Cister perderam 
na deslocação ao reduto do líder siR 1.º maio 
(28-21), averbando, desta forma, a segunda 
derrota consecutiva fora de portas. a equipa 
de abel Ferreira está no 5.º lugar e ainda 
não ganhou como visitante, mas também não 
perdeu em casa. o Cister sport de alcobaça 
regressou este ano às competições seniores, 
após alguns anos de interregno.
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andeBol   vitória sobre a juve lis (26-23) na 1.ª divisão

Juvenis masculinos do Cister sa 
voltam aos triunfos em casa

os juvenis masculinos do Cis-
ter sport de alcobaça regres-
sarm aos triunfos caseiros na 1.ª 
divisão, ao derrotarem a Juve Lis 
(26-23). pedro Figueiredo, com 
11 golos, foi o melhor marcador 
do encontro. a equipa de Rui 
medeiros é agora 7.ª classificada 
na zona 3 e atravessa um bom 
período de forma, uma vez que 
venceu três dos últimos quatro 
jogos caseiros.

Em juvenis femininos, o dom 
Fuas foi impotente para travar 
o JaC alcanena (11-47), enquan-
to os iniciados masculinos do 
clube adiaram o encontro com 
o siR 1.º maio. neste escalão, o 
Cister perdeu no compromisso 
caseiro com a Juve Lis (25-35).

no campeonato regional de 
iniciadas, o dom Fuas levou a 
melhor sobre o Cister sa no 
dérbi (24-23). Em destaque 

na partida estiveram as gole-
adoras de cada uma das equi-
pas: Biana sigismundo marcou 
10 golos para as nazarenas e 
Bruna santos respondeu com 
outros 10 golos para as alco-
bacenses.

Em infantis masculinos, o 
Cister sa perdeu na receção 
ao Batalha (10-20), enquanto 
o dom Fuas foi derrotado no 
terreno do sismaria (35-15).
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