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A10

:.: FC Porto vence na Horta - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=858630

/

 
O FC Porto respondeu às vitórias dos rivais, reaproximando-se do topo da classificação do campeonato
nacional de andebol, ao vencer por 30-23 na visita ao reduto do Sp. Horta, numa partida em que os
portistas jogaram na condição de visitados. Wilson Davyes, com seis golos, seguido por Pedro Spínola
e Tiago Rocha, com cinco, liderou o triunfo da formação comandada por Ljubomir Obradovic, que
agora passa a somar 40 pontos, a 3 do líder Sporting, mas ainda com um jogo em atraso. Do lado da
formação insular, destacou-se a exibição de Yuriy Kostetskyy, que assinou dez dos 23 golos da sua
equipa. Consulte os resultados e a classificação. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A11

:.: Jorge Silva brilha em Espanha - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=858680

/

 
Autor: A.R. O internacional Jorge Silva foi elemento preponderante na vitória (39-29) do Guadalajara
frente ao Valladolid, na conclusão da 1.ª volta da Liga Asobal (Espanha). O andebolista português
apresentou uma boa eficácia, marcando quatro golos pela sua equipa, que em casa apenas cedeu
frente ao Barcelona. Volvidas 15 jornadas, oGuadalajara subiu ao 5.º lugar da classificação (17
pontos), liderada pelo campeão Barcelona (30), que se mantém apenas com triunfos, depois de golear
(33-16) o La Rioja. OGranollers é 2.º (22) e o Huesca 3.º (21). Quanto ao Juanfresa Gijón, de Pedro
Maia, desloca-se hoje ao reduto do Ademar, em León. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A12

Angola e Alemanha reencontram-se para "ajuste" de contas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2013/12/14/angola_e_alemanha_reencontram_se.html

/

 
14 de dezembro de 2013 23:21h
 
 Em sete disputas diretas em campeonatos do mundo, as angolanas averbaram cinco derrotas, um
empate e uma vitória
 
 Há 23 anos, na Coreia do Sul, a Alemanha "batizou" Angola em mundiais seniores femininos de
andebol e no Brasil2011 voltaram a defrontar-se, com vitória (25-22) das campeãs africanas. Em
2007, o "sete" angolano foi eliminado nos quartos-de-final e domingo (17h30), em Novi Sad, pode ser
o dia da "desforra".
 
 Em sete disputas diretas em campeonatos do mundo, as angolanas averbaram cinco derrotas, um
empate e uma vitória. Na memória ainda está vivo o equilíbrio registado em França2007, quando sob
orientação de Jerónimo Neto as campeãs africanas foram eliminadas nos "quartos".
 
 Agora em condições adversas, em face das limitações físicas da equipa treinada por Vivaldo Eduardo,
só mesmo uma inspiração extraordinária conseguirá realizar o sonho de Angola e arrancar a segunda
vitória sobre a Alemanha em mundiais.
 
 Na estreia, o "sete" angolano em 1990, em Seoul (Coreia do Sul), perdeu por 16-28 e no evento
seguinte caiu novamente (8-30).Em 1995, a diferença foi melhorada (19-30) e três anos mais tarde
sucumbiu por 20-32, depois de uma primeira parte equilibrada (11-12).
 
 De tanto sofrer com as alemãs, as angolanas acordaram finalmente em 1999 com empate (20-20),
num desafio cujos 30 minutos iniciais acabaram em 10-10.
 
 Nos quartos-de-final em 2007, as adversárias deste domingo impediram a chegada às meias-finais,
com triunfo apertado (33-36), numa competição onde Angola fez a melhor classificação de sempre
(7ª) e as europeias ficaram em terceiro.
 
 A mesma diferença (25-22) foi evidenciada no Brasil2011 favorável para as rainhas de África, com
Vivaldo Eduardo no comando da equipa. O mesmo treinador conhece o adversário e colocará uma
equipa capaz de transformar o sonho em realidade e devolver a amargura de 2007, quando um erro
de arbitragem inclinou o campo e afastou Angola das meias-finais.
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Grande entrada no Mundial de andebol deixa ´oitavos´ à distância de um triunfo - A
Bola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=445997

/

 
Basta uma vitória sobre o Paraguai, em jogo marcado para as 15.45 horas de hoje, no Kristalna
Dvorana, em Zrenjanin, para Angola carimbar o passaporte para os oitavos-de-final do Campeonato
do Mundo. Depois de uma entrada em grande na prova, com uma vitória por números claros sobre a
Argentina (33-23), o optimismo entre as jogadoras comandadas por Vivaldo Eduardo é visível.
 
Claro que apenas foi dado um primeiro passo rumo à próxima ronda, mas entre as Rainhas de África
há claramente o sentimento de que nada fará parar esta Selecção. Ontem, dia em que a competição
parou para Angola, a boa disposição era evidente. O seleccionador aproveitou para realizar dois
treinos, que serviram essencialmente para preparar a equipa que este tarde defrontará a equipa
paraguaia e que sofrerá algumas alterações, duas delas forçadas [ver página 3].
 
Mas o sentimento geral é que há neste grupo qualidade suficiente para fazer alterações sem que a
qualidade de jogo da turma angolana seja afectada. Ou pelo menos que seja afectada de forma a que
o Paraguai se transforme num adversário inacessível. Aliás, basta olhar para as declarações de Edgar
Neto, treinador adjunto da Selecção Angolana, para perceber que confiança é coisa que não falta entre
o conjunto.
 
«Vamos para vencer pelo maior número de golos possíveis e melhorar onde estivemos mal contra a
Argentina, na estreia. Neste jogo frente ao Paraguai vamos começar a trabalhar já o encontro com a
Polónia», disse, num claro sinal de que não são esperadas grandes dificuldades na partida de hoje.
Claro que no desporto nunca há vencedores antecipados. Angola é favorita, percebe-se, mas a
superioridade é para provar dentro de campo. E é essa afinal o grande desafio para as jogadoras
angolanas. A vitória sobre a Argentina foi excelente, mas para se assumirem no panorama
internacional é preciso não facilitar em nenhum momento. Por isso, hoje, com o Paraguai, é preciso ir
lá para dentro e ganhar. De preferência com uma boa exibição, que mantenha a confiança em alta. E
parece ser esse o espírito entre as jogadoras, que ontem passaram o dia entre sorrisos mas sem
nunca perderem a concentração. É que o Mundial ainda agora começou...
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A19

Sporting ganha e continua na frente - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3588424

/

 
Leões bateram o Águas Santas por 31-24 em jogo da 16ª jornada do Nacional de andebol. O Benfica
venceu em Avanca e o FC Porto ainda jogará esta noite
 
 Assente numa brilhante exibição de Ricardo Candeias, que fez 17 defesas e somou 45% de eficácia o
Sporting que também teve Fábio Magalhães, Rui Silva e Bruno Moreira em muito bom plano, derrotou
este sábado o Águas Santas por 31-24, garantindo a continuidade na liderança do nacional de
andebol.
 
 Em Avanca, o Benfica venceu por 27-22, sendo que o ABC conseguiu também uma vitória num
pavilhão tradicionalmente muito complicado, derrotando o Belenenses, no Restelo, por 27-17.
 
 AC Fafe e ISMAI empataram a 22 golos e o Madeira SAD venceu no terreno do Passos Manuel por 28-
24.
 
 Ainda esta noite, a partir das 22 horas, o FC Porto joga na Horta.
 
 

Página 19



A20

  Tiragem: 84905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 4,49 x 23,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51328910 14-12-2013

Página 20



A21

  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,88 x 2,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51329974 14-12-2013

Página 21



A22

  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,02 x 3,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51329971 14-12-2013

Página 22



A23

  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 10,26 x 25,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51329949 14-12-2013

Página 23



A24

:.: Sporting defende liderança em Loures - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=858500

/

 
Autor: A.R. Ainda a digerir o sabor da vitória na Luz frente ao Benfica, o Sporting defende hoje
(18h00) a liderança do campeonato no emprestado Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, recebendo o
Águas Santas, em partida da 16.ª jornada. Trata-se de um duelo normalmente complicado para os
leões que têm perdido pontos em épocas anteriores frente à aguerrida turma da Maia, já com um
triunfo nesta temporada no Dragão Caixa. Os pentacampeões do FCPorto, por sua vez, deslocam-se
ao reduto do Sporting da Horta - os dois clubes acordaram a troca dos jogos -, enquanto o ABCde
Braga viaja até Lisboa para desafiar o Belenenses que sofreu um rude golpe com a lesão do lateral-
esquerdo Luís Nunes. Lesão grave Luís Nunes lamentou ontem o infortúnio no seu Facebook:"O azar
encontrou-me. Após 16 épocas como sénior, é a primeira lesão muito grave. A minha época acabou da
pior maneira com uma rotura total do ligamento cruzado anterior." Já o Benfica, que não deverá
contar com o lesionado Carlos Carneiro, está cotado como superfavorito na visita ao Avanca, no último
lugar da tabela classificativa. A jornada contempla ainda o Passos Manuel-Madeira SAD e o ACFafe-
Maia ISMAI, duelos entre equipas praticamente condenadas ao Grupo B e que tentam fugir aos
lugares da despromoção. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A25

:.: Sporting supera Águas Santas e mantém-se no topo - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=858610

/

 
O Sporting manteve a liderança no campeonato nacional de andebol, tendo este sábado vencido por
31-24 na receção ao Águas Santas, em partida da jornada 16 da prova, disputada no Pavilhão Paz e
Amizade, em Loures. Depois de um arranque equilibrado, que culminou numa vantagem tangencial de
um golo ao intervalo (14-13), os leões embalaram para a vitória na segunda metade, num jogo em
que Rui Silva e Fábio Magalhães fizeram sete golos cada. Quanto ao segundo classificado Benfica,
também venceu, mas com mais dificuldade na visita ao reduto do Avanca. A formação de Jorge Rito
até chegou ao intervalo a perder por 13-12, mas conseguiu dar a volta ao texto, para triunfar por 27-
22. Elledy Semedo foi o melhor do encontro, com nove golos. Mais logo, às 21 horas, no Faial, o FC
Porto fecha a jornada, quando defrontar o Sp. Horta. Em caso de vitória, os portistas passam a somar
40 pontos, a 3 do líder, mas com menos um jogo disputado. Consulte os resultados e a classificação.
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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A26

Sporting vence e mantém liderança no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2013

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=132726

/

 
14-12-2013 22:43
 
 Todos os da frente saíram vencedores nesta jornada de andebol.
 
 Os favoritos venceram na 16ª jornada de andebol, o que mantém o Sporting na frente do
campeonato.
 
 Os três primeiros (Sporting, Benfica e ABC) já ganharam. Os dragões ainda não jogaram.
 
 Resultados
 
 Avanca 22-27 Benfica
 
 Passos Manuel 24-28 Madeira SAD
 
 Fafe 22-22 Maia
 
 Sporting 31-24 Águas Santas
 
 Belenenses 17-27 ABC Braga
 
 FC Porto - Sporting Horta às 21h
 
 Classificação
 
 1 - Sporting 43 pontos
 
 2 - SL Benfica 42 pontos
 
 3 - ABC Braga 42 pontos
 
 4 - FC Porto 37 pontos - 2 jogo
 
 5 - Águas Santas 37 pontos
 
 6 - Sporting Horta 31 pontos - 1 jogo
 
 7 - Belenenses 26 pontos
 
 8 - Madeira SAD 26 pontos - 1 jogo
 
 9 - Passos Manuel 24 pontos
 
 10- Maia 23 pontos
 
 11- Fafe 22 pontos
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 12- Avanca 18 pontos
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A28

Angola perde 30-21 com a Espanha no Mundial feminino de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2013

Meio: Sapo Online

URL: http://noticias.sapo.pt/internacional/artigo/angola-perde-30-21-com-a-espanha-no-mundial-feminino-de-andebol_17055780.html

/

 
13 de Dezembro de 2013, 19:36
 
 A seleção de andebol da Espanha venceu hoje Angola, por 30-21, em jogo da quinta e última ronda
da fase de grupos do Campeonato do Mundo de seniores femininos, que decorre na Sérvia até ao
próximo dia 22.
 
 Angola começou melhor, adiantando-se para um 4-0 que só a eficácia da portuguesa nacionalizada
espanhola Alexandrina Barbosa, que anotou três golos quase consecutivos, conseguiu anular.
 
 Depois do mau arranque, as espanholas não voltaram a vacilar, arrancando para uma vitória já visível
nos 14-10 com que se chegou ao intervalo.
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A29

Sporting vence e continua na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/12/14/andebol_sporting_vence_e_contin.html

/

 
14 de dezembro de 2013 21:27h
 
 O Benfica também ganhou, desta feita ao Avanca por 27-22, enquanto o ABC derrotou o Belenenses
fora por 27-17.
 
 O Sporting venceu o Águas Santas por 31-24 em jogo da 16.ª jornada do Campeonato Português de
Andebol.
 
 Destaque para a exibição do guarda-redes Ricardo Candeias, autor de 17 defesas na baliza leonina,
numa eficácia de 45 por cento.
 
 O Benfica também ganhou, desta feita ao Avanca por 27-22, enquanto o ABC derrotou o Belenenses
fora por 27-17.
 
 AC Fafe e ISMAI empataram a 22 golos e o Madeira SAD venceu fora o Passos Manuel por 28-24.
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Andebol
ABC/UMinho joga amanhã
com o Belenenses
A equipa do ABC/UMinho, quarto classi-
ficado do Andebol 1 joga amanhã em Lis-
boa, diante do Belenenses. A formação de
Braga atravessa um bom momento mas
são conhecidas as dificuldades de jogar
em Belém.

O Belenenses persegue o sexto lugar e
não vai querer perder pontos em casa. Por
seu lado, o ABC/UMinho quer regressar

de Lisboa com um resultado positivo, ten-
do em vista uma eventual distanciação do
Águas Santas. Ainda na capital jogam
Passos Manuel e Madeira SAD, um jogo
em que a formação da casa reúne alguma
dose de favoritismo.

O SL Benfica, a digerir ainda a derrota
desta quarta-feira, viaja até ao Norte para
defrontar a Artística de Avanca. 

A ronda inclui ainda um aliciante
AC Fafe-Maia ISMAI, duas equipas com
objectivos idênticos, e que entram em
campo separadas por um escasso ponto,
com vantagem para os maiatos.
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Angola perde 30-21 com a Espanha no Mundial feminino de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/angola-perde-30-21-com-a-espanha-no-mundial-feminino-de-andebol=f846219

/

 
Sexta, 13 de Dezembro de 2013
 
 Zrenjanin, Sérvia, 13 dez (Lusa) -- A seleção de andebol da Espanha venceu hoje Angola, por 30-21,
em jogo da quinta e última ronda da fase de grupos do Campeonato do Mundo de seniores femininos,
que decorre na Sérvia até ao próximo dia 22.
 
 Angola começou melhor, adiantando-se para um 4-0 que só a eficácia da portuguesa nacionalizada
espanhola Alexandrina Barbosa, que anotou três golos quase consecutivos, conseguiu anular.
 
 Depois do mau arranque, as espanholas não voltaram a vacilar, arrancando para uma vitória já visível
nos 14-10 com que se chegou ao intervalo.
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No Passos Manuel só se joga andebol - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3586819

/

 
Clube movimenta mais de 200 atletas e, no ano em que comemora o 50º aniversário, regressou à I
Divisão. Embora queira progredir no principal escalão, a prioridade do emblema lisboeta é continuar a
formar atletas e desenvolver um papel ativo na sua comunidade
 
 Foi uma manhã animada que O JOGO testemunhou na Escola Passos Manuel, em Lisboa. Felizmente,
São Pedro decidiu juntar-se à festa e proporcionou um dia de sol, permitindo que a foto de família
com os atletas, dirigentes e técnicos do andebol do Passos Manuel fosse tirada ao ar livre e com o
edifício da escola, o símbolo do clube, como pano de fundo. "Mais importantes do que os títulos
regionais e nacionais conquistados são as pessoas que fazem parte deste clube. Esta é a nossa sala de
troféus", ressalva o presidente José Emídio Lucas, satisfeito por ver todos os escalões do emblema
reunidos naquele dia.
 
 Fundado em 1963, por um grupo de jovens que frequentava o Liceu Passos Manuel e participava no
campeonato de andebol da antiga Mocidade Portuguesa, este clube, localizado no centro de Lisboa,
celebra o 50º aniversário, tendo uma particularidade que o distingue: o andebol é a sua única
modalidade. "Durante a nossa história houve algumas atividades de voleibol, de futsal e também o
campismo. Mas o andebol foi a modalidade que sempre permaneceu e na qual temos um maior
conhecimento", conta José Emídio Lucas, adiantando qual o segredo para a longevidade. "Há uma
característica que temos, a capacidade de autorregeneração. Neste clube, as pessoas não vão para
casa ver televisão, depois de acabarem o seu percurso de atletas. Passam a treinadores ou a
dirigentes."
 
 Com equipas masculinas e femininas em todos os escalões, o emblema lisboeta conta com mais de
200 atletas federados, sendo que a principal base de recrutamento são dois agrupamentos de escolas
do concelho: Baixa-Chiado e Bartolomeu Gusmão. Em ações de sensibilização e dinamização, o Passos
Manuel conta com mais outras 200 crianças do projeto Fun&Bol. "É uma iniciativa, com miúdos do
segundo ao sétimo ano, que pretende divulgar o andebol na zona geográfica em que o Passos Manuel
está inserido. O objetivo é pôr as crianças a mexer e que no futuro sejam federados no andebol",
explica César Cristóvão, coordenador do projeto.
 
 Em ano do cinquentenário, o clube recebeu uma prenda muito especial: foi campeão nacional da II
Divisão e, 25 anos após a última presença, voltou ao principal escalão. "Em períodos de investimentos
fortíssimos, havia mais clubes profissionais e nós não podíamos estar a esse nível. Agora, o
investimento é menor. Mais do que os resultados desportivos, queremos consolidar o clube na I
Divisão e provar que somos capazes de ter um projeto que se possa afirmar", ambiciona José Emídio
Lucas.
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Angola perde 30-21 com Espanha
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Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/13/angola_perde_30_21_com_espanha.html

/

 
13 de dezembro de 2013 19:57h
 
 Isabel Guialo, do Clube Desportivo 1.º de Agosto, foi a melhor marcadora da seleção angolana, com
dez golos, mais um do que Alexandrina Barbosa.
 
 A seleção de andebol da Espanha venceu esta sexta-feira Angola, por 30-21, em jogo da quinta e
última ronda da fase de grupos do Campeonato do Mundo de seniores femininos, que decorre na
Sérvia até ao próximo dia 22.
 
 Angola começou melhor, adiantando-se para um 4-0 que só a eficácia da portuguesa nacionalizada
espanhola Alexandrina Barbosa, que anotou três golos quase consecutivos, conseguiu anular.
 
 Depois do mau arranque, as espanholas não voltaram a vacilar, arrancando para uma vitória já visível
nos 14-10 com que se chegou ao intervalo.
 
 Com o triunfo, a Espanha assegurou o segundo lugar do grupo C do Mundial de andebol feminino, que
pode ser primeiro caso a Polónia vença hoje a Noruega, campeã em título e líder do agrupamento.
 
 Apesar da derrota, Angola mantém o quarto lugar do grupo, com quatro pontos, garantindo o
apuramento para os oitavos de final, nos quais vai defrontar o vencedor do grupo D.
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Carlos Carneiro lesionado
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Online
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/

 
13 de dezembro de 2013 22:50h
 
 A lesão não deverá ser grave.
 
 O central do Benfica Carlos Carneiro lesionou-se na passada quarta-feira, no jogo com o Sporting,
que os leões venceram, escreve esta sexta-feira o jornal Record.
 
 O capitão da equipa de andebol do Benfica teve de recorrer a canadianas ontem, mas as lesão poderá
não ser de recuperação longa.
 
 Na quarta-feira, o Benfica recebeu e perdeu com o Sporting, por 30-25, e os leões assumiram a
liderança do campeonato.
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Angola perde 30-21 com a Espanha no Mundial feminino de andebol
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Zrenjanin, Sérvia, 13 dez (Lusa) -- A seleção de andebol da Espanha venceu hoje Angola, por 30-21,
em jogo da quinta e última ronda da fase de grupos do Campeonato do Mundo de seniores femininos,
que decorre na Sérvia até ao próximo dia 22.
 
 Angola começou melhor, adiantando-se para um 4-0 que só a eficácia da portuguesa nacionalizada
espanhola Alexandrina Barbosa, que anotou três golos quase consecutivos, conseguiu anular.
 
 Depois do mau arranque, as espanholas não voltaram a vacilar, arrancando para uma vitória já visível
nos 14-10 com que se chegou ao intervalo.
 
 

Página 35



A36

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,08 x 12,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51311809 11-12-2013

A equipa de Juvenis do 
Andebol Club de Lamego, 
na 14ª jornada, deslocou-
se a Braga para defrontar 
o A.B.C de Braga “B”, onde 
se adivinhava uma desloca-
ção extremamente difícil. 

A equipa de Lamego, vol-
tou a começar bem a partida, 
demonstrando que estava 
ali para vencer a partida, 
defendendo bem e concre-
tizando os seus movimentos 
ofensivos, até aos últimos 10 
minutos do intervalo, onde re-
velou alguma permeabilidade 
defensiva, mas também pou-
co acerto no ataque, fruto de 
nesse período, contar com 

duas exclusões, jogando por 
tanto com 5 jogadores, onde 
o A.B.C., aproveitou para 
chegar ao intervalo com uma 
vantagem de 5 golos.

Após o intervalo a equi-

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

Dupla de arbitragem influencia resultado

pa de Lamego reagiu e com 
uma parcial de 4 golos sem 
resposta, conseguiu apro-
ximar-se no marcador, re-
velando depois maturidade, 
para perceber que havia 

ainda muito tempo para al-
cançar a vitória, que pode-
ria ter acontecido pois a 6 
minutos do final a vencer 
já por 1 golo de diferença 
e com duas posses de bola 
seguidas, vê a equipa de 
arbitragem anular um golo, 
e um situação de finaliza-
ção clara aos seis metros 
por alegadas infrações aos 
regulamentos de jogo, que 
muito possivelmente pode-
ria ter dado a vitória à nossa 
equipa. Apesar de tudo os 
atletas estão de parabéns, 
por realizaram um excelente 
jogo, sendo apenas traídos 
nas suas intenções pela du-
pla de arbitragem de Braga.
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