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CS Juventude de Mar garantiu
manutenção na I Divisão Nacional
A EQUIPA SÉNIOR do Centro Social Juventude de Mar, de Esposende, confirmou a permanência na 1.ª
Divisão Nacional de andebol feminino, ao vencer o Assomada, de Carnaxide, Oeiras, por 24-21.
ANDEBOL
| Sampaio Azevedo |

Vitória a selar a época. A equipa
sénior da Juve Mar já tinha garantido a permanência no escalão maior do andebol feminino
na jornada anterior, com a vitória sobre o Leça, no entanto, o
jogo frente ao Assomada era a
confirmação da permanência e
um grito de raiva por parte das
atletas esposendenses pela falta
de sorte que não tiveram ao longo do campeonato nacional, já
que a qualidade das atletas em
nada justificava a disputa da liguilha, mas há contingências
que obrigam a um esforço redrobrado, com o que se verificou
com as meninas da beira mar.
O jogo esteve vivo, equilibrado e foi disputado quase ao milímetro, tendo a supremacia da
equipa da casa a revelar-se já na

DR

Seniores da Juv. Mar garantiram a manutenção na I Divisão Nacional de andebol feminino

parte final do encontro. Aliás, a
Juve Mar já vencia ao intervalo
por 15-13, apesar desta vanta-

gem só ter acontecido a partir do
minuto 26 da primeira parte,
pois até aí, as meninas de Oeiras

mantiveram sempre uma vantagem mínima. No segundo tempo
veio ao de cima a maior qualida-

de das seniores de Mar, valendo
à equipa de Oeiras a prestação
da sua guarda-redes que esteve
em bom plano. Apesar das meninas da Assomada se apresentarem como mais robustas fisicamente, não conseguiram tirar
partido da sua altura face à
maior qualidade técnica das atletas de Esposende.
Para o técnico da equipa, Paulo
Martins, esta permanência na 1.ª
Divisão Nacional é “mais do que
justa, pois injusto foi termos de
disputar a liguilha. Até ao momento ainda não perdemos qualquer jogo. Ao longo do campeonato tivemos algumas condicionantes, nomeadamente lesões
em grande número e atletas a
trabalhar longe. Vamos continuar a trabalhar e a preparar a
próxima época”.

“Esta permanência é mais
do que justa. Injusta foi
termos que disputar a liguilha pois não perdemos
qualquer encontro. Mas foi
uma época com muitas
lesões o que impediu fazermos melhor”, considerou
Paulo Martins, treinador do
Juv. Mar, no balanço da
temporada.
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Artística de Avanca sobe
à 1.ª Divisão Nacional
D.R.

Andebol
Juniores

Avelino Conceição
PROMOÇÃO A equipa de Juniores da Artística de Avanca
garantiu a subida a 1.ª Divisão
Nacional da categoria, ao vencer ontem, ao final da manhã,
o último jogo da 2.ª Fase do
Campeonato Nacional de Juniores da 2.ª Divisão, por 3219, frente ao FC Infesta.
Num jogo em que dominou
desde o apito inicial, a Artística
de Avanca saiu para o intervalo
com nove golos de vantagem,
o que lhe deu uma larga margem de manobra para uma segunda metade, onde se acentuou ainda mais a diferença.
A superioridade da equipa

avancanense permitiu ao treinador Tiago Cunha rodar todos os jogadores e terminar
com uma vitória expressiva.
Com este triunfo, num jogo em
que Ricardo Mourão (nove golos) esteve em destaque, o conjunto orientado por Tiago Cunha assegurou o primeiro lugar da Zona 1.
A Artística de Avanca vai
agora discutir o título nacional
da 2.ª Divisão, frente ao Alavarium, que, depois de já ter assegurado a subida, terminou
em primeiro lugar da Zona 2,
apesar de ter empatado (25-25)
ontem, ao final da tarde, com
o SIR 1.º Maio. A final entre as
duas equipas da região disputa-se a duas “mãos”, estando
com os jogos marcados para
8 e 10 de Junho.|
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Alavarium e Artística
disputam título da
2.ª Divisão de Juniores
Andebol | P29
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BARTOLOMEU PERESTRELO
APURA-SE EM JUVENIS FEMININOS
O CD Bartolomeu Perestrelo venceu a fase de apuramento
do Campeonato Nacional de juvenis femininos de andebol,
que terminou ontem, em Gaia. Ao longo da competição, as
madeirenses venceram, sempre pela margem mínima,
todos os jogos, por esta ordem: Colégio de Gaia 22-21 (87 ao intervalo); CP Valongo Vouga 28-27 (12-14 no descanso) e SIM Porto Salvo 23-22 (11-11 nao intervalo).
Depois da madeirenses, o SIM Porto Salvo foi 2.º classificado, o CP Valongo Vouga 3.º e por fim o Colégio de Gaia. A
fase final do Campeonato Nacional de juvenis femininos,
onde será apurado o campeão nacional, terá lugar de 13 a
15 de junho, em Braga, com organização do Maiastars.
Além do clube organizador e do CD Bartolomeu Perestrelo
vão estar Alavarium e Jac-Alcanena.
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SPORTS DA MADEIRA NA DECISÃO
DO TÍTULO DE JUNIORES FEMININOS
Club Sports da Madeira e CA Leça vão disputar a fase final
do Campeonato Nacional de juniores femininos de anbedol.
Este último fim de semana, na fase de apuramento, em
Leça da Palmeira, as insulares realizxaram dois jogos e venceram ambos: à Associação Académica de Espinho, por 3416 (16-8 ao intervalo) e ao CA Leça, por 34-24 (15-11 no
descanso). De fora da próxima fase ficou o conjunto de Espinho. O título nacional de juniores femininos disputa-se já
no próximo fim de semana (dias 30 de maio a 1 de junho),
em Alpendorada, com as equipas do Sports da Madeira,
Juve Lis, CA Leça e Alpendorada.
Vasco Sousa
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FC Porto
hexacampeão de
andebol
Os dragões derrotaram o Benfica, na última
jornada do campeonato.

O FC Porto renovou, este sábado, o título de campeão
nacional de andebol, depois de vencer o Benfica, por
24-18. É o sexto título consecutivo dos dragões, que
precisavam, apenas, do empate diante dos encarnados,
para garantir o troféu.
O Sporting também estava na corrida, venceu o Sp. da
Horta, por 33-22, mas não foi suficiente, uma vez que o
Porto fez o seu trabalho.
No Dragão Caixa, com Pinto da Costa a assistir num
pavilhão repleto, os portistas festejaram o
hexacampeonato, num desafio em que derrotaram o
grande rival.
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Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal
Duração: 00:01:24
Hora de emissão: 10:34:00
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Meio: RTP Informação - Bom Dia Portugal
Duração: 00:01:24
Hora de emissão: 10:34:00
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Na última jornada bracarenses venceram no recinto do Águas Santas e FC Porto revalidou título

ABC/UMinho garante pódio
e FC Porto revalida título
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

O ABC de Braga/UMinho confirmou ontem o terceiro lugar no
campeonato nacional de andebol
da I Divisão, ao vencer, na última jornada, o Águas Santas, no
recinto deste (26-30).
No Dragão Caixa, o FC Porto
garantiu o título, ao vencer o
Benfica por 24-19. Ao Sporting,
que precisava de um desaire dos

portistas, de nada valeu o triunfo
sobre o Sp. Horta, por 33-22.
Esta é, desde 2008/9, a sexta
vitória consecutiva dos ‘dragões’, um feito inédito na história do andebol português.
Em todos estes seis títulos jogaram Hugo Laurentino, Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes,
elementos que são preponderantes no rendimento do FC Porto e
da selecção nacional.

Antes, foi campeão o Benfica
em 2007/8, o ABC em duas épocas, 2005/6 e 2006/7.
A classificação final ficou com
a ordem seguinte: 1.º, FC Porto,
56 pontos; 2.º, Sporting, 55; 3.º,
ABC/UMinho, 51; 4.º, Benfica,
49; 5.º, Aguas Santas, 45 e 6.º,
Sp. Horta, 30.
As equipas entram agora de férias, devendo retomar em Agosto os trabalhos de preparação da
próxima época.

DR

ABC/UMinho fechou temporada oficial com vitória no recinto do Águas Santas
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FC Porto
é hexacampeão
nacional
Andebol
Nacional da 1.ª Divisão

O FC Porto sagrou-se ontem
hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e
vencer o Benfica por 24-19, em
encontro da 10.ª e última jornada da fase final. Os “dragões”,
que ao intervalo já venciam por
11-8, alcançaram o triunfo desejado, de nada valendo ao
Sporting, único rival na corrida,
a vitória no seu encontro com
o Sp. Horta (33-22). |
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Period.: Diária

Área: 5,96 x 11,21 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A29

ID: 54076704

25-05-2014

Tiragem: 11388

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,03 x 11,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A30

ID: 54066788

25-05-2014

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,30 x 18,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

ANDEBOL

ABC vence Águas Santas
e termina na 3.ª posição
DR

ABC acabou com vitória no pavilhão do Águas Santas

O ABC venceu, ontem,
no pavilhão do Águas Santas por 30-26, em encontro da última jornada da
fase final do campeonato
de andebol, e terminou na
terceira posição, atrás do
FC Porto e Sporting.
Ao intervalo a equipa
de Carlos Resende perdia por 15-11.
De resto, a equipa bracarense esteve em des-

13 minutos, quando o
vantagem durante granÁguas Santas fez o 6-5,
de parte do encontro, e
e a partir daí a vantasó aos 51 minutos chegem da equipa de
gou ao empate (23ABC termiPaulo Faria foi-23). A partir daí,
na campeonase acentuandisparou e, em
to na terceira
do, chegando
nove minutos,
posição, atrás do
cama ser de quamarcou sete
peão FC Porto
e do
tro golos em
golos e apenas
Sporting
alguns momensofreu três.
tos, ou até de
Antes, a altercinco. Mas a parte
nância no marcador
final do ABC foi demofoi-se mantendo até aos

lidora e permitiu à equipa não só recuperar dessa desvantagem como
ainda terminar com mais
quatro golos que o Águas
Santas.
Num encontro em que
Nuno Grilo foi o melhor marcador, com sete
golos, o ABC alinhou e
marcou:
Humberto Gomes, Bruno Dias e Emanuel Ribeiro; Fábio Vidrago (1),
Hugo Rocha (2), Pedro
Marques (4), Carlos Siqueira (2), Diogo Branquinho (1), David Tavares (4), Ricardo Pesqueira (1), Carlos Martins (1),
Nuno Grilo (7), Nuno Rebelo, Vasco Areias, Tomás
Albuquerque (4) e João
Pinto (3).
Em destaque no encontro esteve Pedro Cruz, do
Águas Santas, que marcou
14 golos, mais de metade dos tentos alcançados
pela equipa.

Página 30

ID: 54066788

25-05-2014

Tiragem: 8500

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,96 x 1,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

• ABC termina campeonato a vencer
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A32

ID: 54066773

25-05-2014

Tiragem: 8500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,83 x 8,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Curso de árbitros de andebol
em Celorico de Basto
O BECA – Bastinhos Escola Clube de Andebol proporcionou a todos os jovens interessados um curso de
árbitros de andebol. A iniciativa decorreu na EB 2,3/S
de Celorico de Basto e contou com 23 inscritos.
Teve por objetivo alargar a formação dos jovens
celoricenses para a importância pelas regras e fair-play
no andebol. Ao mesmo tempo, permitiu certificar estes
jovens para desempenharem a função de árbitros de
andebol. Todos os inscritos concluíram com sucesso
o referido curso.
O BECA, em parceria com a Câmara Municipal, está
a promover um curso oficial de treinadores de Grau
1 de andebol, com a participação de 19 inscritos.
A primeira fase deste curso já chegou ao fim, num
total de 3 meses de formação com sessões teóricas
e práticas, perfazendo 81 horas.
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A33

ID: 54066790

25-05-2014

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,89 x 17,43 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

APÓS VENCER O BENFICA
FC Porto renova título
de campeão nacional
O FC Porto sagrou-se ontem hexacampeão nacional,
ao receber e vencer o Benfica por 24-19, em encontro
da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os “dragões”, que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado,
já de nada valendo ao Sporting, único rival na corrida,
a vitória no seu encontro.
Os “leões” receberam e venceram com facilidade o
Sporting da Horta por 33-22, num encontro em que
já venciam ao intervalo por 18-11.
No jogo do título, e no FC Porto, destaque para os
sete golos marcados pelo portista Gilberto Duarte,
bem como para os cinco conseguidos pelo benfiquista
Elledy Semedo.
O “ranking” dos títulos nacionais:
FC Porto ................................................................ 19
Sporting................................................................. 17
ABC ....................................................................... 12
Benfica................................................................... 7
Belenenses ............................................................ 5
Salgueiros ............................................................. 1
Madeira SAD ......................................................... 1

Última jornada
Os resultados da última jornada são
Águas Santas - ABC/UMinho.............................. 26-30
Sporting - Sporting da Horta ............................. 23-22
FC Porto – Benfica ............................................. 24-19
A classificação final ficou assim ordenada:
FC Porto, 56 pontos; Sporting (55), ABC (51), Benfica
(49), Águas Santas (45) e Sporting da Horta (30).
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A34

ID: 54065505

25-05-2014

Tiragem: 32897

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,08 x 28,10 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A35

ID: 54065473

25-05-2014

Tiragem: 32897

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 6,51 x 4,93 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A36

ID: 54065470

25-05-2014

Tiragem: 32897

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,33 x 34,91 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 3
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ID: 54065470

25-05-2014

Tiragem: 32897

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,29 x 35,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 3
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ID: 54065470

25-05-2014

Tiragem: 32897

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,71 x 3,96 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 3 de 3
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A39

ID: 54065497

25-05-2014

Tiragem: 32897

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,55 x 28,66 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A40

ID: 54075747

25-05-2014

Tiragem: 14900

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,53 x 9,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

No 1.º jogo da final feminina da 1.ª divisão de andebol,
o Madeira SAD perdeu, ontem à tarde, em Aveiro,
diante do Alavarium (campeão nacional em título), por
quatro bolas (17-21), com 9-10 ao intervalo e 8-11 na 2.ª
parte. A decisão final está marcada para o próximo fim
de semana, no Funchal. Caso a SAD ganhe no sábado,
há “tira-teimas” (desempate) no domingo, para apurar
quem será campeão nacional em 2014/2015.

ALBINO ENCARNAÇÃO

Madeira SAD perde em Aveiro
logo seguida do conjunto de Belém (41 pts).

MARÍTIMO GANHA NO PORTO
Para a 2.ª fase da 2.ª divisão masculina, o Marítimo foi
à “Invicta” e ganhou ao FC Porto “B” por 30-29 (com
uma igualdade a 14 golos na 1.ª parte e 16-15 na 2.ª parte).
Os “verde-rubros” são 2.ºs (38 pts), atrás do FC Porto B
(39), mas têm um jogo a menos.

MASCULINOS PERDEM
“SPORTS” DERROTADO
Para a última jornada do grupo B da 1.ª divisão masNo jogo para atribuir o 7.º e 8.º lugares da 1.ª divisão
culina, o Madeira SAD jogou no Restelo, diante do Be- feminina, o Sports da Madeira perdeu, ontem à tarde, no
lenenses, e perdeu por 30-31 (com 17-16 ao intervalo e 13- Funchal, diante do MaiaStars, por claros 23-38 (com 915 na 2.ª parte). A equipa de Sandra Fernandes garantiu 21 ao intervalo e 14-17 na 2.ª parte).
Vasco Sousa
a manutenção com o 1.º lugar neste grupo (43 pontos),

“Sociedade” adiou decisão do título nacional para o Funchal.
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A41

ID: 54065054

25-05-2014

Tiragem: 84874

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,02 x 35,12 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2
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ID: 54065054

25-05-2014

Tiragem: 84874

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,43 x 2,64 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 2
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A43

ID: 54064754

25-05-2014

Tiragem: 34299

Pág: 50

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,66 x 30,15 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

FC Porto é o primeiro
hexacampeão
do andebol português

Andebol
“Dragões” derrotaram
em casa o Benfica
e conquistaram o 6.º título
consecutivo, frustrando
as hipóteses do Sporting
A última jornada do campeonato de
andebol arrancou com duas equipas
ainda com possibilidade de se sagrarem campeãs, mas no ﬁnal quem assegurou o triunfo foi a mesma que
o fez nos últimos anos. O FC Porto
não falhou na recepção ao Benﬁca,
que derrotou por 24-19, e assegurou
o título pela sexta temporada seguida. Os “dragões” entraram assim na
história da prova como os primeiros
hexacampeões da modalidade.
O Sporting também sonhava com
o título e fez a sua parte, batendo em
casa o Sp. Horta (33-22), mas era o FC
Porto que dependia de si próprio. À
formação de Ljubomir Obradovic,
que chegou ao intervalo a vencer por
11-8, bastava o empate para festejar
num lotado Dragão Caixa.
Se, na época passada, o FC Porto
tinha igualado o feito de uma histórica formação do Sporting, que ﬁcou
conhecida como os “sete magníﬁcos”
(o ecléctico Bessone Basto, Manuel
Brito, Adriano Mesquita, Manuel
Marques, Carlos Correia e os irmãos
Ramiro e Alfredo Pinheiro), capaz de
ganhar cinco campeonatos consecutivos, entre 1968-69 e 1972-73, ontem
ganhou um lugar único na modalidade. Tal como Tiago Rocha, Ricardo
Moreira, Gilberto Duarte, Wilson
Davyes e o guarda-redes Hugo Laurentino, os cinco jogadores presentes
nestes seis títulos portistas.
A caminhada começou com Carlos Resende no banco, com o antigo

internacional português a liderar a
equipa em 2008-09, e depois prosseguiu, nas cinco épocas seguintes,
com o sérvio Ljubomir Obradovic.
“Dentro de alguns anos, ninguém
se vai lembrar que o FC Porto conquistou este título na última jornada,
mas que conquistou o hexacampeonato”, referiu Ricardo Moreira.
Os “dragões” somaram 56 pontos,
mais um do que os “leões”. O ABC,
que ganhou ao Águas Santas (26-30),
garantiu o terceiro lugar, com 51, enquanto o Benﬁca terminou com 49.
Mais atrás ﬁcaram Águas Santas (45)
e Sporting da Horta (30).
O triunfo portista foi facilitado pela
exibição do seu guarda-redes. Hugo
Laurentino efectuou 16 defesas e foi
especialmente importante na primeira parte, quando o ataque dos locais
esteve mais desinspirado. O internacional português foi decisivo na manutenção do equilíbrio no resultado
até perto do ﬁm desse período, altura
em que o campeão nacional ganhou
uma pequena vantagem que acabou
por não mais perder e por aumentar
logo após o intervalo.
Gilberto Duarte, com sete golos,
e João Ferraz, com cinco, foram os
melhores concretizadores dos vencedores, enquanto no Benﬁca, que na
segunda parte não conseguiu baixar
a desvantagem para menos de três
golos e chegou a estar a perder por
sete, destacaram-se Elledy Semedo
(5) e Carlos Carneiro (4).
Em Mafra, a vitória do Sporting
não foi suﬁciente para ganhar o campeonato, mas o clube não terminou a
época de mãos a abanar, pois conquistou a Supertaça e a Taça de Portugal.
O FC Porto, recorde-se, chegou ao
19.º título. O Sporting tem 17, o ABC
12, o Benﬁca sete, o Belenenses cinco
e o Salgueiros e o Madeira SAD um
cada. Manuel Assunção
RUI OLIVEIRA/NFACTOS

Tiago Rocha remata perante o olhar de Carlos Carneiro
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ID: 54065784

25-05-2014

Tiragem: 80491

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,75 x 33,37 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A45

ID: 54065764

25-05-2014

Tiragem: 80491

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,02 x 33,50 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2
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ID: 54065764

25-05-2014

Tiragem: 80491

Pág: 48

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,51 x 17,87 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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A47

ID: 54065608

25-05-2014

Tiragem: 80491

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,80 x 8,18 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A48

ID: 54065852

25-05-2014

Tiragem: 80491

Pág: 48

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 4,95 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A49

RTP Informação
ID: 54068558

24/05/2014

Meio: RTP Informação - Grande Jornal
Duração: 00:00:35
Hora de emissão: 21:41:00
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A50

Porto Canal
ID: 54079815

24/05/2014

Meio: Porto Canal - Jornal Diário
Duração: 00:01:27
Hora de emissão: 20:55:00
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A51

TSF
ID: 54068808

24/05/2014

Meio: TSF - Notícias
Duração: 00:00:21
Hora de emissão: 19:13:00

FC.Porto campeão nacional de andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=e2081b2d
/

FC.Porto sagrou-se esta tarde campeão nacional de andebol.
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A52

RTP Informação
ID: 54069715

24/05/2014

Meio: RTP Informação - 24 Horas
Duração: 00:03:32
Hora de emissão: 00:35:00
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A53

RTP Informação
ID: 54069680

24/05/2014

Meio: RTP Informação - 24 Horas
Duração: 00:00:19
Hora de emissão: 00:34:00

Página 53

ID: 54057304

24-05-2014

Tiragem: 125000

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,20 x 1,73 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A55

ID: 54057123

24-05-2014

Tiragem: 125000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,58 x 11,07 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A56

ID: 54057246

24-05-2014

Tiragem: 125000

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,29 x 35,10 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A57

«FC Porto nasceu para ganhar» - Obradovic

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=eb8c2051

Data Publicação:

24/05/2014

/

Ljubomir Obradovic, treinador da equipa de andebol do FC Porto, era o espelho da felicidade após a
conquista do hexacampeonato.
Há cinco anos, quando fui apresentado, prometi que ia ganhar títulos e entrar na Liga dos Campeões.
Isso está a acontecer e agora só temos de continuar. O FC Porto tem uma coisa específica: um grupo
de jogadores e dirigentes que nasceu para ganhar. Eu só acompanho, observou.
É possível continuar. Vamos parar porquê? A cada ano que passa é mais difícil. Há cinco anos as
equipas corriam menos do que o Porto, agora já correm mais, realçou Obradovic.
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A58

FC Porto vence Benfica (24-19) e sagra-se hexacampeão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=eb8b204e

Data Publicação:

24/05/2014

/

O FC Porto sagrou-se este sábado hexacampeão nacional de andebol ao vencer o Benfica, por 24-19,
no Dragão Caixa, na 10.ª e última jornada da fase final.
Os azuis e brancos dependiam apenas de si próprios para garantirem o sexto título consecutivo, pelo
que de nada valeu ao Sporting, segundo classificado com menos um ponto que o líder, a vitória sobre
o Sporting da Horta, por 33-22.
Resultados:
Águas Santas - ABC/UMinho, 26-30
Sporting - Sporting da Horta, 23-22
FC Porto -- Benfica, 24-19
Classificação:
1. FC Porto 10 jogos/ 56 pontos
2. Sporting 10 / 55
3. ABC/UMinho 10 / 51
4. Benfica 10 / 49
5. Águas Santas 10 / 45
6. Sp. Horta 10 / 30
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ID: 54058117

24-05-2014 | Sport

Tiragem: 151804

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,67 x 32,86 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A60

FC Porto hexacampeão nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=8df9ce6d

Data Publicação:

24/05/2014

/

Hoje, 18h54
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Andebol
FC Porto hexacampeão nacional de andebol
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Hoje, 18h54 Nº de votos (0) Comentários (0)
O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o Benfica
por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
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ID: 54059752

24-05-2014

Tiragem: 8000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,23 x 5,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

ABC/UMinho defende pódio na Maia
Oito meses e meio após o tiro de partida, cai este sábado o pano sobre o campeonato nacional de
Andebol 1. FC Porto recebe Benfica na luta pela revalidação do título, com Sporting à espreita do
que acontecer no clássico, mas obrigado a vencer o seu jogo em casa com Sp. Horta. Para haver
festa no Dragão Caixa, o FC Porto necessita de, pelo menos, assegurar um empate, já que em
igualdade com o Sporting os pupilos de Ljubomir Obradovic levam vantagem.
No outro jogo que completa a ronda, Águas Santas e ABC/UMinho medem forças na Maia, num jogo em que os bracarenses tentarão manter o terceiro lugar da tabela. Jogos todos às 17 horas.
No grupo B, a equipa minhota do Fafe, já despromovida à divisão secundária, recebe Avanca,
também despromovido, às 15 horas.
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ID: 54059239

24-05-2014

Tiragem: 5550

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,70 x 20,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

“Vontade de fazer história
de novo é muito forte”
Ambição A afirmação é de Ulisses Pereira, treinador da equipa do Alavarium,
que começa hoje, em casa, frente ao Madeira SAD, a defender o título nacional
ARQUIVO

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Alexandre Silva
Campeã nacional em título, a
equipa feminina do Alavarium/Love Tiles começa a defesa do título em casa, frente
ao Madeira SAD. A formação
madeirense parte com ligeiro
favoritismo, fruto da vitória na
fase regular da prova e da conquista da Supertaça e da Taça
de Portugal, a expensas das
aveirenses.
Poderá ser este historial recente entre as duas formações
algo inibidor ou motivador
para o Alavarium? A esta pergunta Ulisses Pereira, o treinador da equipa, não só não foge
à resposta, como joga ao ataque: “em termos psicológicos
até pode haver essa questão da
inibição. Mas que melhor jogo
para exorcizar esse fantasma
de que uma final? Espero dificuldades naturalmente, contra
um clube que foi campeão 12
vezes nos últimos 15 anos. Mas
a vontade de fazer história de
novo é muito forte”.
No entanto, o responsável
técnico assume que a equipa
que orienta está em crescendo
e que existem condições para

Ulisses Pereira diz que a sua equipa atravessa um bom momento

alcançar mais um sucesso: “A
minha convicção para esta final é a mesma que a da meiafinal. Ou seja, quem ganhar o
primeiro jogo da eliminatória,
neste caso também em Aveiro,
sai vencedor. E eu acredito que
será o Alavarium, principalmente porque estamos num
bom momento, em subida de
forma, e quando se dá confiança a uma equipa campeã,

tudo pode acontecer”, justifica.
Esforço financeiro tremendo
A final tem o primeiro jogo
já hoje, no pavilhão do Alavarium, a partir das 17 horas. Independentemente do resultado, a formação aveirense tem
de se deslocar no fim-de-semana seguinte à Madeira, para
realizar um ou dois jogos, dependendo do resultado das

primeiras duas partidas.
E é aí que começam os problemas, segundo conta ao Diário de Aveiro, Francisco Gamelas, o director da equipa: “para
irmos à Madeira vamos ter de
prejudicar outras áreas do
clube, já que o Alavarium não
é só as seniores femininas. E
depois de termos alcançado o
estatuto que temos na modalidade, temos mais escalões e
mais atletas, que também têm
despesas”, explica.
O problema é a escassez de
apoio por parte da cidade, em
todos os domínios, ancorado
na “situação financeira do país”,
que levou inclusivamente a
que, por exemplo, duas das
empresas patrocinadoras “tenham deixado de apoiar a meio
da época”, originando uma situação “ainda mais difícil”.
Era importante, segundo
Francisco Gamelas, que “a sociedade percebesse o papel
fundamental que os clubes
têm no apoio à formação dos
jovens e que os “apoiasse”. Até
porque, e dando o exemplo da
equipa feminina, “ninguém recebe para jogar. Nem as atletas,
que têm sido umas guerreiras,
nem o treinador, que por vezes,
tem de ser muito mais que treinador”, concluiu o director. |

Página 62

ID: 54059239

24-05-2014

Tiragem: 5550

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,36 x 2,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Alavarium começa hoje
a defender o título
nacional feminino
Andebol | P25
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Artística de Avanca a um passo
da subida à 1.ª Divisão Nacional
Andebol
Juniores

Avelino Conceição
OBJECTIVO A equipa de Juniores da Associação Artística
de Avanca está a um passo de
garantir a subida à Primeira Divisão Nacional da categoria,
depois da vitória (37-19) em
casa, diante da formação do

Monte, na passada quartafeira, em jogo que estava em
atraso da Zona 1 da 2.ª fase do
Nacional da 2.ª Divisão.
Quando falta disputar apenas uma jornada para o final
desta fase do campeonato, a
equipa avancanense necessita
apenas de um empate para assegurar a promoção à divisão
principal, no jogo que se disputa amanhã, frente FC Infesta,

que é o líder com mais dois
pontos (25).
A Artística de Avanca joga o
último encontro a partir das 12
horas, no Pavilhão de Salreu,
onde se espera muito público
para assistir a um desafio prometedor. Recorde-se a formação orientada por Tiago Cunha
venceu este adversário no jogo
da primeira volta, por 38-35,
sendo a única derrota da equi-

pa de São Mamede de Infesta.
Mas esta partida vai também
decidir quem será o primeiro
classificado da Zona 1, que irá
disputar o título nacional da 2.ª
Divisão, com o vencedor da
Zona 2 em dois jogos (8 e 10
de Junho), frente ao Alavarium
ou SIR 1.º de Maio, duas equipas que, curiosamente, se defronta também amanhã (18
horas), em Aveiro. |
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Andebol
Pela primeira vez na história do andebol português, uma equipa vence seis campeonatos
consecutivos. Benfica não conseguiu "ajudar" o Sporting a impedir a festa portista.
O FC Porto sagrou-se, neste sábado, hexacampeão nacional de andebol, ao derrotar o Benfica por 2419, no Dragão Caixa, na derradeira jornada da fase final da competição.
Um empate bastava para o FC Porto garantir o sexto campeonato consecutivo, mas os pupilos de
Obradovic não fizeram por menos e somaram um categórico triunfo, impulsionados pela grande
exibição do guarda-redes Hugo Laurentino.
Só o Sporting poderia "tirar" o título ao FC Porto, mas os leões precisavam que os dragões perdessem
para poderem sonhar com o título. Apesar de o Benfica ainda ter estado na frente do marcador, ao
intervalo os pentacampeões já lideravam por 11-8.
Na segunda parte, o FC Porto, sob o olhar atento de Pinto da Costa, chegou a ter seis golos de
vantagem e acabou por confirmar o título com naturalidade.
O FC Porto, primeiro hexacampão de andebol português, soma o 19.º título de campeão, mais dois do
que o Sporting, que não chega ao título desde 2001. Os dragões garantem, ainda, o acesso à Liga dos
Campeões 2014/15.
por João Ruela
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HOJE Ã s 18:47
O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o
Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os dragões, que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os leões receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em que
já venciam ao intervalo por 18-11.
Diário Digital / Lusa
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ANDEBOL (NACIONAL DA I DIVISÃO)
ABC/UMinho fecha época
no reduto do Águas Santas
Hoje decide-se o campeão. O FC Porto recebe o
Benfica no Dragão Caixa, enquanto o Sporting acolhe
o Sporting da Horta. Oito meses e meio após o tiro
de partida, cai hoje o pano sobre o Andebol 1.
FC Porto e Sporting são os únicos candidatos ao
título, com a formação do Porto a depender exclusivamente de si. Pela frente, e como último obstáculo
desta longa corrida, tem um adversário de peso,
também ele inicialmente candidato à conquista do
cetro mas que, neste momento, apenas pode lutar
pelo terceiro lugar. Um FC Porto-Benfica é sempre
um clássico mas o desta tarde, agendado para as
17h00 (tal como todos os jogos do grupo A), tem
essa particularidade muito especial, ou seja, a de
decidir o título nacional.
No outro jogo que completa a ronda, Águas Santas
e ABC/UMinho medem forças na Maia, num jogo
em que os bracarenses tentarão manter o terceiro
lugar da tabela, bastando-lhes para isso conseguir
o mesmo resultado que o Benfica rubrique no Dragão Caixa.
No grupo B defrontam-se em Fafe os dois últimos
classificados, já despromovidos à divisão secundária,
centrando-se em Belém as atenções da jornada no
jogo em que a formação da casa recebe o Madeira
SAD.
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Capitão do FC Porto falou sobre o "segredo" dos seis títulos e disse estar num "grupo especial".
A festa do FC Porto após a conquista do sexto título consecutivo foi grande e teve momentos
curiosos. "Se tivesse de jogar mais 30 minutos teria de ser de bengala ou cadeira de rodas. Cheguei
ao meu limite", comentou com humor Gilberto Duarte, um jogador decisivo na fase final do
campeonato.
Se Gilberto estava esgotado, Ricardo Moreira falou como um capitão: "Para poder lutar e conquistar
estes seis títulos é preciso muita força de vontade, como se fosse sempre a primeira vez. Esse é o
segredo!".
E Moreira deixou outra ideia importante: "Temos um grupo especial e um clube especial. Podíamos
ter feito mais um pouco na Liga dos Campeões, mas os objetivos da época foram cumpridos".
Quanto a Gilberto, reconheceu as dificuldades deste campeonato: "Este foi um ano complicado, em
que tive muitas lesões. Disputar o título no último jogo provou que somos melhores do que os outros.
Este era o último jogo e dei tudo o que tinha; não conseguia dar mais."
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O título de andebol ficou decidido este sábado, com o FC Porto a sagrar-se campeão pela sexta vez
consecutiva, algo nunca alcançado na história da modalidade
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Obradovic é o segundo treinador a somar cinco títulos seguidos, Hugo Laurentino, Ricardo Moreira,
Tiago Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes jogaram todos os seis títulos.
O hexa do FC Porto, garantido na última jornada de um dos campeonatos mais emotivos dos últimos
anos, com uma vitória por 24-19 sobre o Benfica, fica para a história do andebol português, mas não
apenas por se tratar da primeira equipa a vencer seis vezes de enfiada. Os portistas colecionaram uma
série de números inéditos.
Tratou-se do décimo título portista em 16 anos, e isto depois de terem sido necessárias 47 épocas
para os azuis e brancos vencerem os outros nove campeonatos anteriores.
Nas últimas 16 épocas, o FC Porto ficou ainda 15 vezes no pódio, tendo um quinto lugar como pior
classificação. Ao longo deste período, todos os treinadores portistas chegaram ao título: José
Magalhães (1), Branislav Pokrajac (2), Paulo Jorge Pereira (1), Carlos Resende (1) e Ljubomir
Obradovic (5). Nos mesmos 16 anos, os dragões conquistaram troféus em todas as épocas,
totalizando 19 conquistas (10 campeonatos, 2 Taças de Portugal, 4 Supertaças e 3 Taças da Liga).
Nunca uma equipa de andebol de 7 em Portugal havia ganho seis campeonatos seguidos, pois existia
apenas o penta do Sporting, entre 1968/69 e 1972/73, anos que o técnico fora sempre o já falecido
Júlio Matos Moura. Ljubomir Obradovic igualou-o ontem, com cinco títulos seguidos, atendendo a que
o primeiro da era hexa fora conseguido com Carlos Resende.
Por fim, no plantel portista há cinco jogadores que são verdadeiramente hexacampeões: Hugo
Laurentino, Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes jogaram em todos os seis
títulos.
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Madeira SAD à procura
do título frente ao Alavarium
A final do Campeonato
Nacional da 1.ª divisão de
Andebol feminino tem início hoje, às 18 horas, com
o Madeira SAD a visitar o
Alavarium Love Tiles. A
equipa aveirense começa
em casa a defender o título conquistado pela primeira vez na sua história
na época passada, recebendo a SAD madeirense que
já venceu, esta época, a Supertaça e a Taça de Portugal, ambas frente ao Alavarium, precisamente.
Aguarda-se um jogo muito disputado e, sobretudo,
muito equilibrado, entre duas equipas que se conhecem muito bem e ambas habituadas a finais. Só a vitória interessa, no primeiro jogo, onde a equipa da casa
vai querer aproveitar o fato de jogar em casa, com o
apoio do seu público. Cabe ao Madeira SAD inverter
esse factor e tentar vencer para decidir o título no segundo jogo que se disputa na próxima semana no Funchal. Também o Sports Madeira joga hoje, recebendo o
MaiaStars, às 17 horas. É o primeiro jogo para o 7.º e
8.º lugar, numa partida difícil para as madeirenses.
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Os azuis e brancos conquistaram o sexto título consecutivo no campeonato nacional de andebol, após
vencer, no Dragão Caixa, o Benfica por 24-19, na 10.ª jornada da fase final.
Num pavilhão totalmente cheio, o F. C. Porto dominou o encontro por completo e esteve sempre em
vantagem, apesar da réplica dada pelos encarnados.
publicado a 2014-05-24 às 18:33
Para mais detalhes consulte:
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3931851
GRUPO CONTROLINVESTE
Copyright © - Todos os direitos reservados
JN
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O FC Porto tornou-se hexacampeão de andebol este sábado, um feito inédito na história deste
desporto em Portugal. Os dragões venceram o Benfica em casa por 24-19. O empate era suficiente
para garantir o título. O Sporting fica assim em segundo lugar.
há 4 minutos
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actualizado: Sat, 24 May 2014 18:51:44 GMT
O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o
Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
@ LUSA / ESTELA SILVA
ESTELA SILVA/LUSA
Redação, 24 mai (Lusa) - O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao
receber e vencer o Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
VR // VR
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Um hexa com muitos recordes
Sportinveste Multimédia
Um hexa com muitos recordes
O hexa do FC Porto, garantido na última jornada de um dos campeonatos mais emotivos dos últimos
anos, com uma vitória por 24-19 sobre o Benfica, fica para a história do andebol português, mas não
apenas por se tratar da primeira equipa a vencer seis vezes de enfiada. Os portistas colecionaram uma
série de números inéditos.
Tratou-se do décimo título portista em 16 anos, e isto depois de terem sido necessárias 47 épocas
para os azuis e brancos vencerem os outros nove campeonatos anteriores.
Nas últimas 16 épocas, o FC Porto ficou ainda 15 vezes no pódio, tendo um quinto lugar como pior
classificação. Ao longo deste período, todos os treinadores portistas chegaram ao título: José
Magalhães (1), Branislav Pokrajac (2), Paulo Jorge Pereira (1), Carlos Resende (1) e Ljubomir
Obradovic (5). Nos mesmos 16 anos, os dragões conquistaram troféus em todas as épocas,
totalizando 19 conquistas (10 campeonatos, 2 Taças de Portugal, 4 Supertaças e 3 Taças da Liga).
Nunca uma equipa de andebol de 7 em Portugal havia ganho seis campeonatos seguidos, pois existia
apenas o penta do Sporting, entre 1968/69 e 1972/73, anos que o técnico fora sempre o já falecido
Júlio Matos Moura. Ljubomir Obradovic igualou-o ontem, com cinco títulos seguidos, atendendo a que
o primeiro da era hexa fora conseguido com Carlos Resende.
Por fim, no plantel portista há cinco jogadores que são verdadeiramente hexacampeões: Hugo
Laurentino, Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes jogaram em todos os seis
títulos.
Fonte: O Jogo
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O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o Benfica
por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final. Lusa 19:00 - 24 de Maio de 2014 | Por
Lusa A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao
intervalo já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único
rival na corrida, a vitória no seu encontro. PUB Os "leões" receberam e venceram com facilidade o
Sporting da Horta por 33-22, num encontro em que já venciam ao intervalo por 18-11.
19:00 - 24 de Maio de 2014 | Por
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FC Porto é o primeiro hexacampeão do andebol português
Por PÚBLICO
24/05/2014 - 19:04
"Dragões" derrotaram em casa o Benfica e conquistaram o 6.º título consecutivo, frustrando as
hipóteses do Sporting
A última jornada do campeonato de andebol arrancou com duas equipas ainda com possibilidade de se
sagrarem campeãs, mas no final quem assegurou o triunfo foi a mesma que o fez nos últimos anos. O
FC Porto não falhou na recepção ao Benfica, que derrotou por 24-19, e assegurou o título, pela sexta
temporada seguida. Os "dragões" entraram assim na história da prova como os primeiros
hexacampeões da modalidade.
O Sporting também sonhava com o título e fez a sua parte, ultrapassando em casa o Sporting da
Horta (33-22), mas era o FC Porto que dependia de si próprio. À formação de Ljubomir Obradovic, que
chegou ao intervalo já a vencer por 11-8, bastava o empate para festejar no Dragão Caixa.
PÚBLICO
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Campeonato decide-se esta tarde
, 24 maio de 201406:10
Já se passaram 13 longos anos desde o último título conquistado pelo Sporting, que hoje pode voltar
a ser campeão. Mas só se vencer hoje na receção, em Mafra, ao Sporting da Horta e se o Benfica
bater o FCPorto no Dragão Caixa. Esta conjugação de resultados na última jornada da fase final do
Grupo A permitirá aos leões frustrarem o primeiro hexa da história aos azuis e brancos e igualarem o
número de sucessos da equipa com mais êxitos na prova (18).
Seria também uma excelente prenda na despedida da carreira do capitão Ricardo Dias, à espera do
milagre, pois o Sporting tem uma partida teoricamente fácil, mas não depende apenas de si:"Temos
de nos fazer bem o nosso trabalho. OSporting da Horta é equipa com qualidade, aguerrida, e nunca se
dá por vencida."
A ajuda para o Sporting arrecadar pela primeira vez na sua história três troféus numa só temporada,
juntando a Supertaça com a Taça de Portugal, depende, no entanto, do labor dos arquirrivais. O
internacional acredita: "De facto, o Benfica não tem nenhum objetivo em concreto, pois irá apenas
lutar pelo terceiro posto. Mas há que ter em conta dois aspetos importantes: primeiro, vão lutar pelo
seu orgulho, apresentando todo o profissionalismo; depois, jogarão sem pressão, ao contrário do FC
Porto. Sendo assim, há que acreditar até ao fim e esperar que a 'estrelinha' nos guie até ao título.
Gostaria de acabar a carreira com esta conquista", desejou Ricardo Dias.
Dragão sob brasas
Depois de falhar o primeiro match point com um empate em Braga, ao FCPorto basta chegar a outra
igualdade para conquistar o hexa, mas não vai ter a vida fácil, pois o Benfica continua a impor
respeito, tendo ganho (23-25) esta época no Dragão Caixa, em plena fase regular do Campeonato.
A jogar em casa, Ricardo Moreira, capitão do FCPorto, está de sobreaviso para o duelo no Dragão
Caixa:"Vai ser um clássico. OBenfica quer ganhar, embora não esteja na luta pelo título como
gostaria. Será um jogo combativo, mas numa situação privilegiada e com tudo na mão para
ultrapassarmos com sucesso a derradeira jornada", defendeu.
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DRAGÕES CONFIRMARAM TÍTULO COM O BENFICA
, 24 maio de 201418:32
O FC Porto celebrou este sábado o sexto título consecutivo no Dragão Caixa. Perante um rival Benfica
já sem objetivos, os azuis e brancos apenas precisavam do empate para confirmarem a conquista do
campeonato mas acabaram mesmo por ganhar, por 24-19 e alcançar um feito inédito no andebol
português.
No Muncipal de Mafra, o Sporting cumpriu a sua obrigação na 10.ª e última jornada da fase final do
campeonato de andebol. Os leões bateram o Sp. Horta por 33-22, ficando depois à espera de uma
ajuda dos encarnados que não aconteceu.
Na, os dragões terminam na frente com 56 pontos, mais um que o Sporting.
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SALIENTA MOTIVOS DE MAIS UMA CONQUISTA
, 24 maio de 201421:19
O técnico do FC Porto, Obradovic, realçou este sábado, com a conquista do hexacampeonato que
todos têm de "ficar contentes com mais um título", dedicando a conquista à massa associativa.
"Toda a gente no andebol tem de ficar contente com mais um título. Jogámos muito bem e com estes
adeptos estou certo que foi uma vitória justa. Há cinco anos, quando fui apresentado, prometi que ia
ganhar títulos, que íamos entrar na Liga dos Campeões. Isso está a acontecer e agora só temos de
continuar. O FC Porto tem uma coisa específica, um grupo de jogadores e dirigentes que nasceu para
ganhar. E eu só acompanho. É possível continuar. Vamos parar porquê? A cada ano que passa é mais
difícil. Há cinco anos as equipas corriam menos do que o Porto, agora já correm mais", realçou após a
vitória sobre o Benfica (24-19), na última jornada da fase final do campeonato.
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Os dragões derrotaram o Benfica, na última jornada do campeonato.
O FC Porto renovou, este sábado, o título de campeão nacional de andebol, depois de vencer o
Benfica, por 24-18. É o sexto título consecutivo dos dragões, que precisavam, apenas, do empate
diante dos encarnados, para garantir o troféu.
O Sporting também estava na corrida, venceu o Sp. da Horta, por 33-22, mas não foi suficiente, uma
vez que o Porto fez o seu trabalho.
No Dragão Caixa, com Pinto da Costa a assistir num pavilhão repleto, os portistas festejaram o
hexacampeonato, num desafio em que derrotaram o grande rival.
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O FC Porto sagrou-se este sábado hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer
o Benfica por 24-19, em encontro da 10. e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por
33-22, num encontro em que já venciam ao intervalo por 18-11.
Carlos Barros

Página 87

A88

FC Porfto hexacampeão nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=4131a679

Data Publicação:

24/05/2014

/
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O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o
Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
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O Sporting também venceu o seu jogo, frente ao Sporting da Horta.
O FC Porto sagrou-se este sábado hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer
o Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
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O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o Benfica
por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
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Sábado, 24 de Maio de 2014 |
Redação, 24 mai (Lusa) - O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao
receber e vencer o Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
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“Orgulho para a família arsenalista”
AINDA A SABOREAR A SUBIDA DE DIVISÃO, a incursão do Arsenal da Devesa pelo andebol tem-se revelado um sucesso.
Carlos Saraiva, um dos grandes responsáveis pelo projecto, fala sobre os próximos passos e ambições da formação bracarense.
ANDEBOL

+ mais

| Sílvio Gonçalves |

O dia 17 de Maio promete ficar
na história do ainda curto trajecto do Arsenal da Devesa. A vitória do passado sábado sobre a
Juve Lis (25-22) confirmou oficialmente a subida à II Divisão,
isto no primeiro ano em que a
modalidade foi instituida no clube bracarense.
Um dos grandes alicerces deste
projecto e que tem quota parte
do sucesso obtido até agora é
Carlos Saraiva, responsável pela secção do andebol do clube.
Apelidado como o “presidente
do andebol” por Rui Ferreira, o
treinador da equipa, o papel e
trabalho de Carlos Saraiva é essecial em toda a estruturação do
plantel e do futuro que passa
agora pela II Divisão Nacional.
“Nós assumimos desde o início
a subida de divisão, até porque
sabíamos de antemão o plantel
que tínhamos ao nosso dispor, a
forma como foi trabalhado e planeado... são jogadores de muita
qualidade. Nós fizemos um
plantel, inicialmente, para jogar
a II Divisão e portanto a subida
foi sempre algo que planeamos”,
refere Carlos Saraiva. Sobre as
ambições a curto e a médio longo prazo da formação arsenalista, estas passam claramente
pela conquista da III Divisão
Nacional e posteriormente pela
preparação da próxima temporada. “O objetivo nesta altura é
vencer o título nacional, pois sa-

Este é o primeiro ano do
Arsenal da Devesa no
andebol. Carlos Saraiva é o
responsável pela
modalidade no clube
arsenalista.
Rui Ferreira é o treinador
da equipa e nesta altura
existe a garantia da sua
permanência para a
próxima temporada... já
na II Divisão Nacional.

DR

A conquista do título
nacional da III Divisão é
agora a grande meta do
clube.

Sucesso da equipa bracarense no primeiro ano de competição... e agora luta pelo título nacional

“Assumimos desde o início
a subida de divisão, até
porque sabíamos de
antemão que o plantel ao
nosso dispor era de grande
qualidade. O objectivo
nesta altura é vencer o
título nacional da III
Divisão, pois sabemos
que é algo que pode dar
outra envolvência ao
nosso projecto.

bemos que é algo que pode dar
outra envolvência ao projecto.
Acabar a prova sem qualquer
derrota é outra das pretensões,
mas vencer esse título seria muito importante. Agora e olhando
para a II Divisão, sabemos que
as coisas vão ser bastante diferentes, até porque é uma divisão
mais técnica, mais difícil, mais
competitiva e também por isso o
plantel já está a ser constituído
há dois meses. Neste momento
posso dizer que 80 por cento do
plantel vai renovar, o treinador
vai igualmente continuar e nesta
altura também já temos duas

aquisições para a próxima época
praticamente fechadas, que são o
Miguel (guarda-redes do Boavista) e ainda o Vasco Areias
(ex-júnior e senior do ABC)”.
Com o aumento óbvio de competitividade proporcionado pelo
salto de divisão, o planeamento
da próxima época já se desenrola a todo o gás, tendo a constituição do plantel do Arsenal da Devesa total prioridade na hora de
encarar os desafios que aí se
aproximam. “Vamos continuar a
trabalhar e estaremos, como é
natural, atento às dispensas do
ABC. Este projecto também

passa por dar envolvência a atletas jovens que possam ter perspectiva de futuro na modalidade.
O plantel este ano tinha cinco a
seis atletas com mais maturidade, mas esse aspecto vai ser alterado para a nova época, porque
entendemos que os jovens que
cá estão já ganharam rodagem e
maturidade suficientes”, prossegue Carlos Saraiva. Todo este
trabalho já posto em marcha e liderado pelo responsável pelo andebol do Arsenal pretende culminar com “a esperança de fazer
uma grande temporada para o
ano", conclui Carlos Saraiva.

Miguel Queirós confiante no futuro da equipa

“Um ou dois reforços e lutaremos pelos lugares cimeiros”
ANDEBOL

| Sílvio Gonçalves |

Com muitos anos de andebol nas
costas, Miguel Queirós é uma
das peças importantes do projecto do Arsenal da Devesa. O capitão da equipa bracarense não esconde o orgulho pela subida de
escalão e ainda por fazer parte
deste projecto que exige a todos
os envolvidos muita dedicação.
“É uma alegria muito grande para a familia arsenalista, é um
projecto que começou este ano e
que envolve muito sacrifício e
dedicação por parte da direcção

e por parte destes atletas. Ao
longo da temporada fomos trabalhando sob uma grande orientação técnica e passo a passo
conseguimos subir à II Divisão... e até agora sem qualquer
derrota. Neste momento queremos dar outra alegria a este público fantástico que sempre nos
tem apoiado e dar-lhes o título”,
refere Miguel Queirós.
O plantel do Arsenal da Devesa
é composto por muita juventude
de alguns dos atletas, algo que é
contraposto pela experiência de
outros, como é o caso do jogador
e capitão arsenalista. “Da minha

parte tento sempre controlar um
bocado as emoções dos mais jovens através da minha experiência, tento falar com os atletas
com mais calma, mesmo nos
treinos a minha posição é diferente. Em relação ao futuro, Miguel Queirós é ambicioso e acredita que a equipa pode lutar
pelos primeiros lugares na próxima temporada. “São jovens
muito talentosos e sem dúvida
que podemos orgulhar Braga na
II Divisão. Acredito mesmo que
com um ou outro reforço podemos lutar para os lugares cimeiros”, conclui.

DR

Até ao momento, a equipa bracarense venceu todos os jogos
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Arsenal
da Devesa:
depois
da subida
venha
o título
Pág. 27

Página 93

A94

ID: 54041380

23-05-2014

Tiragem: 8000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,94 x 13,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Troféu Reitor 2014

Andebol entrou ontem
em acção na UMinho
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves |

Entrou em acção no Troféu Reitor 2014 mais uma das modalidades colectivas, desta vez foi o
andebol misto marcar a sua estreia. Com cinco equipas na corrida ao ceptro de campeã, a competição deste ano não conta com
a equipa campeã em título (Engenharia Civil). Espera-se assim
um torneio muito renhido e
emotivo, no qual todos vão tentar dar o seu melhor e arrecadar
o título para o seu curso.
O primeiro jogo opôs a equipa
de Gestão a Eng.ª Biomédica,
com vitória dos gestores por claros e expressivos 14-5.
No futsal masculino e quando
faltam cerca de dez jogos para
terminar esta fase de grupos, co-

meça a notar-se que as equipas
estão na fase do tudo ou nada.
Nesta jornada Contabilidade defrontou Gestão num jogo muito
equilibrado que terminou com o
triunfo de Contabillidade por renhidos 3-2. A outra partida colocou em lados opostos as equipas
de Química e Marketing, com os
químicos a vencerem por 4-1.
Eng.ª Biológica e Doutoramento em Materiais proporcionaram
um bonito jogo com vitória dos
primeiros por 3-2. Psicologia e
Medicina lutavam pelo segundo
lugar do grupo D, sendo que no
caso de Medicina a vitória colocaria a equipa com os mesmos
pontos do primeiro (Mestrado
Ed. Física). E foi o que aconteceu, embora Psicologia tenha
começado melhor, mas Medicina levou a vitória final por 5-2.
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AgENDA DESpORTIVA

Futebol, vela e atletismo
marcam fim-de-semana

U

ma regata de catamarãs
no sado, a etapa no
Bonfim da taça Coca
Cola (futebol jovem), os distritais de futebol e o olímpico Jovem na pista de atletismo do
vale da rosa, em setúbal,
são os pratos fortes do programa desportivo para este
fim-de-semana.
aNdeBoL
Nacional da ii divisão (fase
de manutenção): vitória FC-Cd
Marienses, amanhã, 21.00
horas, pavilhão antoine velge.
atLetisMo
Campeonato regional de
Juvenis e olímpico Jovem (iniciados e juvenis), amanhã às
14.30 horas e no domingo às
9.30 horas. Pista do vale da
rosa, em setúbal. organização: associação de atletismo
de setúbal.
FUteBoL
taça Coca Cola, etapa de
setúbal. amanhã, estádio do
Bonfim, entre as 10.00 e as
18.00 horas. Participam atletas de ambos os sexos com
idades entre os 13 e os 15
anos.
distrital da i divisão (amanhã, 16.00 horas): amora-arrentela (Medideira, árb., João
rego Marques); Palmelense-

alcochetense (Municipal de
Palmela, árb., ricardo Figueiredo); Beira-Mar de almadaUnião Banheirense (Mutela,
árb., diogo trancadas); alfarimMonte Caparica (alfarim, árb.,
Marco Machado); almada-sesimbra (Pragal, árb., Paulo
Barradas); Comércio e indústria-Fabril (Campo da Bela vista, árb., rui ramos); União
sport-Grandolense (Miróbriga, árb., José Palma); Pescadores-Paio Pires (Pescadores,
árb., david salvador).
distrital da ii divisão, Fase
Final, última jornada (amanhã, 16.00 horas): vasco da
Gama de sines-olímpico do
Montijo (Municipal de sines,
árb., Miguel Figueiredo); estrelas do Faralhão-Moitense
(Campo estrelas, árb., João
Martinho); Charneca da Caparica-ad Quinta do Conde
(Cassapo, árb., andré duque).
veLa
Xiv raid Bicasco. Prova de
catamarãs, vela ligeira, integrada nos Jogos do sado e
aberta às classes dart ed
Hobbie Cat. amanhã e domingo entre as 14.00 e as
18.00 horas, num campo de
regatas definido frente à praia
de albarquel. organização:
Clube de vela do sado.
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MIL RAZÕES PARA VENCER AMANHÃ O ÁGUAS SANTAS

ABC quer vitória e pódio
FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Resende e Tomás Albuquerque querem fechar a época com um triunfo

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho joga amanhã, na Maia, diante do
Águas Santas. Existem mil
razões para tentar triunfar
diante dos maiatos. Entre
elas, um lugar no pódio,
acabar o campeonato em
grande e ainda “vingar” a
única derrota caseira em
toda a temporada.
Para falar do jogo, o trei-

nador do ABC chamou o
júnior Tomás Albuquerque,
«líder da formação e capitão dos juniores», como forma de premiar as suas atuações, mormente diante do
FC Porto, mas também porque Tomás simboliza a formação do ABC, como explicou Carlos Resende.
Sobre o adversário de
amanhã, o jovem academista não teve medo das

palavras. «O Águas Santas foi a única equipa que
nos ganhou aqui esta época. Portanto, de certa forma queremos vingar essa
derrota. Por outro lado, só
pelo facto de se ganharmos
podermos ficar em terceiro
lugar que é neste momento o objetivo pelo qual lutamos, uma vez que já tínhamos conseguido a Europa. Por isso, vamos lá

com tudo para trazermos
a vitória», disse.
Tomás Albuquerque considera que, em termos orçamentais, Águas Santas está
ao nível do ABC. «Mas nós
somos superiores em termos desportivos e queremos vencer».

Lutar pelo 3.º lugar
Por seu turno, o técnico
Carlos Resende mostrou-se satisfeito pelo facto do
ABC/UMinho depender de
si próprio para conseguir
o terceiro lugar. «Depender de nós é um fator extremamente interessante
para nós. Ou seja, sabemos
que se vencermos o Águas
Santas, ficamos em terceiro, o acaba por ser um fator motivacional bastante
forte», considera.
O treinador academista falou ainda da incerteza em todos os lugares do
pódio, o que é bom para
quem organiza o campeonato nacional.
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Troféu Reitor com andebol
DR

O troféu Reitor prosseguiu, ontem, na Universidade do Minho, com o andebol a entrar em ação.
Com cinco equipas na corrida ao “cepto” de campeã,
a competição deste ano
não conta com a campeã
em título (Engenharia Civil). O primeiro jogo opôs
a equipa de Gestão a Eng.
Biomédica e desde cedo
se percebeu que os futuros Gestores iriam conseguir “gerir” bem o jogo e
levar de vencida a equipa
de Biomédica. Foi o que
aconteceu, com 14-5.
No futsal masculino e
quando faltam cerca de
10 jogos para terminar
esta fase de grupos, começa a notar-se que as equipas estão na fase de tudo
ou nada e deixam mesmo

“tudo em campo” na luta
pela passagem à fase seguinte.
Nesta jornada Contabilidade defrontou Gestão, a
quem venceu por 3-2.
A outra partida colocou
em lados opostos as equipas de Química e Marketing. Um jogo que ficou a
dever muito ao “fair play”
(com quatro expulsões) e
que acabou por ser ganho
por Química por 4-1.
Eng. Biológica e Doutoramento em Materiais
proporcionaram um bom
jogo, com os primeiros a
vencer por 3-2.
Psicologia e Medicina lutavam pelo segundo lugar
do grupo D, sendo que no
caso de Medicina a vitória
colocaria a equipa com os
mesmos pontos do primei-

Um pormenor de um dos encontros de andebol

ro (Mestrado Educação Física). E foi isso mesmo que
aconteceu, com Medicina
a vencer por 5-2.
Em Guimarães, MIEGSI e Eng. Civil mediram
forças num encontro que
terminou empatado (1-1).
Na outra partida, Eletrónica venceu MIECOM

por 5-1.
No futsal feminino, a
competição é liderada pela
equipa de Gestão que no
último jogo voltou a golear, desta a equipa de Medina por 8-2. A outra partida opôs LEI a Eng. Biológica, com esta a vencer
por 3-2.
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23 Mai, 2014, 14:11
Portugal vai ter as seleções de Montenegro, Croácia, Angola, China e França como dversárias no
Mundial de sub-18 de andebol feminino, a decorrer de 20 de julho a 03 de agosto, na Macedónia,
ditou hoje o sorteio.
A seleção portuguesa vai disputar a fase preliminar integrada no Grupo D em Ohrid, entre 20 a 26 de
julho, finda a qual os quinto e sexto posicionados de cada grupo "descem" à Taça Presidente e os
quatro primeiro disputam a os "play-offs".
Nos "play-offs" cruzam-se os quatro primeiros classificados de cada
grupo, em jogos marcados para 28 de julho, em Ohrid e Strumica.
Esta fase será seguida dos quartos de final, em Ohrid, a 30 de julho,
e pelos jogos de atribuição dos 9. ao 16. lugar, em Strumica, a 30, 31
de julho e 02 de agosto.
Os derrotados dos quartos de final disputam os jogos de atribuição dos 5. ao 8. lugares, em Ohrid, a
01 de agosto.
As meias-finais decorrem a 01 de agosto, em Ohrid, e a final, terá lugar no mesmo sítio, a 03 de
agosto.
A campeão mundial Dinamarca ficou integrada no Grupo C, com a anfitriã Macedónia, Roménia,
Uzbequistão, Alemanha e Argentina.
Constituição dos grupos:
- Grupo A (Skopje): Suécia, Coreia, Cazaquistão, Brasil, Tunísia e Holanda.
- Grupo B (Ohrid): Rússia, Noruega, Japão, Hungria, Paraguai e Congo.
- Grupo C (Strumica): Dinamarca, Roménia, Macedónia, Uzbequistão, Alemanha
e Argentina.
- Grupo D (Ohrid): Portugal, Montenegro, Croácia, Angola, China e França.
Lusa
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