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A1

Compra os teus bilhetes para o Portugal - Bósnia a partir de 18 de Dezembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/13662-compra-os-teus-bilhetes-para-o-portugal-bosnia-a-partir-de-18-de-

dezembro

/

 
Publicado em quinta, 19 de dezembro de 2013
 
 Os bilhetes custam três euros, revertendo a receita de bilheteira para uma causa solidária.
 A 12 de Janeiro, Portugal recebe a Bósnia no Parque Desportivo Municipal de Mafra (15h00). O último
jogo da Selecção Nacional A masculina pode ser decisivo para a qualificação para o play-off de
apuramento para o Campeonato do Mundo Qatar 2015 e a tua presença é essencial!
 Os bilhetes para o jogo entre Portugal e Bósnia custam 3 Euros e já podem ser adquiridos nos
seguintes locais:
 Posto de Turismo de Mafra - das 10h00 às 18h00
 Secretariado do Parque Desportivo Municipal Engenheiro Ministro do Santos - das 10h00 às 18h00
 Federação de Andebol de Portugal - das 10h00 às 13.00 e das 14.30 às 18.30
 Bilheteira de cariz solidário
 À semelhança do que acontece no jogo Portugal - Estónia, a Federação de Andebol de Portugal
associa-se à ajuda no tratamento do seu colaborador José Casaleiro, secretário técnico da Selecção
Nacional A Masculina, que actualmente enfrenta uma doença grave de foro oncológic o. A receita
proveniente da venda de bilhetes terá um cariz solidário e reverterá a favor de José Casaleiro, a fim
de comparticipar nas despesas e encargos com os tratamentos.
 Ao vir assistir ao Portugal - Bósnia, estarás a apoiar Portugal e a contribuir para uma causa nobre.
Contamos contigo!
 
 

Página 1



A2

  Tiragem: 125000
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,36 x 5,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51408289 19-12-2013
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Benfica vence Belenenses (26-19) e avança na Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=448035

/

 
O Benfica foi esta quarta-feira ao pavilhão Acácio Rosa vencer o Belenenses, por 26-19, em jogo dos
16 avos de final da Taça de Portugal em andebol.
A superioridade dos encarnados traduzia-se em vantagem de sete golos no final da primeira parte
(15-8).
O sorteio dos oitavos de final está marcado para as 17 horas desta quinta-feira.
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FC Porto vence Avanca (31-20) e lidera
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=448038

/

 
O FC Porto venceu o Avanca por 31-20, encontro em atraso da 12.ª jornada, e assumiu a liderança do
campeonato nacional de andebol.
Pedro Spinola, com seis golos, foi o melhor marcador dos dragões que ao intervalo já venciam por 17-
12.
Com este resultado, o FC Porto iguala os 43 pontos do Sporting mas tem vantagem já que venceram
em casa os leões. Seguem-se Benfica e ABC, ambos com 42 pontos.
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,93 x 16,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51409422 19-12-2013

Feminino
Didáxis vence em
iniciadas e infantis

As iniciadas de andebol da
Didáxis deslocaram-se a Vizela
para defrontar a equipa do
Callidas, e venceram por 28-19.
Na primeira  volta a Didáxis só
empatou com a equipa do
Callidas e esta vitória na casa do
adversário foi importante para
as aspirações das famalicenses. A
duas jornadas do fim da primeira
fase do campeonato, a Didáxis
mantém o primeiro lugar com os
mesmos pontos do segundo
classificado, o Maiastars, mas
tem menos um jogo realizado.  
As infantis deslocaram-se a
Chaves para defrontar a equipa
local e venceram  por 23-6,
ocupando o quarto lugar do
torneio de abertura de infantis.
Já as juvenis perderam o
primeiro lugar no campeonato,
pois foram derrotadas em sua
casa pela equipa do Maiastars
por 33-23. Foi um jogo
disputado de forma muito
intensa, acompanhado por
muito público, onde a equipa da
Didáxis pecou por muitos erros
na finalização.  Esta derrota não
compromete os objectivos desta
fase, pois apuram-se para a fase
nacional duas equipas. 

§andebol
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 16,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51409424 19-12-2013

Feminino
Vermoim vence em
infantis e juniores

As equipas infantil e juniores
femininas do Andebol Clube de
Vermoim cumpriram domingo
uma dupla deslocação a
Felgueiras,  ambas conseguido
expressivas e esclarecedoras
vitórias por 7-26 e 4-17
respectivamente frente às
adversárias locais do Andebol
Clube de Barrosas.
As equipas Infantis do Andebol
ACV terminaram já os
respectivos torneios de abertura,
tendo assegurado o segundo
lugar no caso da equipa
masculina e o terceiro lugar no
caso da equipa feminina.
Também a equipa júnior
feminina está colocada em
segundo lugar da primeira fase
do campeonato nacional.
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  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 26,19 x 10,70 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51408185 19-12-2013

É um herói da vida comum,
mas o seu feito é digno de um
verdadeiro atleta. Foram 12
meses de treinos e provas, 1200
quilómetros percorridos e 10
provas concluídas - quatro
duatlos, dois triatlos, duas pro-
vas de estrada de 10 quilóme-
tros e meias-maratonas.

Contas feitas, são 1.172,4 kms,
dos quais 281,5 em BTT, 196,9

em ciclismo, 4,6 a nadar, e
689,4 a correr. As provas foram
o duatlo do Jamor, Duatlo das
Lazírias, Duatlo de Fátima,
Duatlo de Torres Vedras, Triato
de Montemor, Corrida VW,
Triatlo de Oeiras, Corrida do
Tejo, Meia-maratona Voda-
fone, e Meia maratona dos
Descobrimentos.

O protagonista é Filipe Lou-

reiro, que cortou finalmente a
meta do projecto "O Desporto
é uma escola", 13 de Dezembro,
no decorrer da Festa de Natal
da Escola Branca, em Leiria,
durante a qual foi entregue às
118 crianças parte do material
desportivo angariado, numa
iniciativa apoiada pela Lubri-
gaz e Costifoot.

Bolas de basquetebol, ande-
bol, voleibol e futebol, redes
para cestos de basquetebol, co-
letes, jogos de raquetes, jogos
tradicionais são alguns dos
materiais à disposição da coor-
denação da escola, enquanto
não chega o restante material.

"Terminou um projecto so-
cial pensado para dar às crian-

ças as melhores ferramentas
para verem no desporto um
complemento essencial aos
conhecimentos transmitidos
pelos pais e pela escola”, afirma
Filipe Loureiro, defendendo
que o desporto é muito mais
do que apenas actividade física,
pois ensina conceitos como
empenho, entreajuda ou supe-
ração.  “Consegui terminar to-
das as provas em que partici-
pei, algumas delas em posições
interessantes, consegui envol-
ver uma comunidade e tive o
apoio essencial de pessoas e
empresas que se quiseram as-
sociar ao projecto”, realça,
acrescentando que a partir de
agora as crianças da Escola
Branca vão ter melhores con-
dições para a prática despor-
tiva. Refira-se que o projecto
foi candidato ao Prémio Visão
Solidária "Os nossos heróis
2013".|

Pai corre 1.200 
quilómetros por
uma causa
Leiria Pai participou em diversas provas e correu cerca
de 1.200 quilómetros, numa autêntica ‘maratona’ solidária

DR

Filipe Loureiro participou numa dezena de provas

Filipe Loureiro partici-
pou em 10 provas -
quatro duatlos, dois
triatlos, duas provas
de estrada de 10 kms e
meias-maratonas
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  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 2,59 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 51408185 19-12-2013

Pai corre 1.200 
quilómetros para
ajudar escola
Leiria | P2
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 17,72 x 19,71 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51409060 19-12-2013

Equipa de andebol masculino da Universidade do Minho

A Universidade do Mi-
nho está no topo no Des-
porto Universitário Euro-
peu. Nesta classificação, 
entre as mais de 400 aca-
demias que participaram 
nos campeonatos euro-
peus universitários, a UMi-
nho lidera com 45 pontos, 
seguida das academias de 
Split (Croácia) e de Valên-
cia (Espanha).

A academia minhota vai 
receber em abril do próxi-
mo ano, em Pamucale, na 
Turquia, o prémio de “Me-

lhor Universidade Euro-
peia de Desporto Univer-
sitário em 2013”, pelo fac-
to de ter tido os melhores 
resultados desportivos no 
conjunto dos 17 campeo-
natos europeus universitá-
rios organizados pela Eu-
ropean University Sports 
Association (EUSA) e rea-
lizados durante o ano.

Para alcançar este feito 
internacional, foram deci-
sivos o título europeu no 
andebol masculino (Kato-
wice), o segundo lugar do 

futsal feminino 
(Málaga), assim 
como as boas presta-
ções das equipas de ta-
ekwondo (4.º lugar – Mos-
covo), futsal masculino 
(6.º – Málaga), futebol mas-
culino (7.º - Almeria), vo-
leibol feminino (7.º – Ni-
cósia) e voleibol de praia 
masculino (7.º – Porto). 

Em termos indiv i -
duais, destaque para o ta-
ekwondo, onde foi alcan-
çada uma medalha de ouro 
(Júlio Ferreira, aluno de 

Universidade do Minho
é a melhor da Europa

Arquitetura na categoria 
-74Kg) e seis de bronze 
(Rui Bragança, Medicina, 
-58Kg, João Ferreira, Enge-
nharia de Comunicações, 
-68Kg, Beatriz Fernandes, 
Economia, -67Kg, Ana 
Coelho, Engenharia Biomé-
dica, -49Kg, Ana Rita Lo-
pes, Enfermagem, -57Kg, e 

José Fernandes, Medici-
na, -74Kg).

A Universidade 
do Minho tem 
tido uma pre-
sença de topo 
no ranking da 

EUSA nos últi-
mos anos, tendo 

sido terceira classifi-
cada em 2010, e segun-
da em 2011 e 2012. Vinte 
anos após o lançamento 
dos serviços desportivos 
que mobilizam mais de 
10.000 pessoas em Braga 
e Guimarães e após a or-
ganização de oito grandes 
eventos mundiais, é alcan-
çada pela UMinho a mais 
alta posição do desporto 
competitivo universitário 
na Europa. 

DR

DESPORTO ESCOLAR

UM teve os 
melhores resul-tados desportivos nas provas em que participou a nível 

europeu
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  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 11,31 x 0,78 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 51409060 19-12-2013

• Desporto Escolar: UM é a melhor da Europa
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Sérvia nas meias-finais do Mundial de andebol feminino ao afastar favorita Noruega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/servia-nas-meias-finais-do-mundial-de-andebol-feminino-ao-afastar-favorita-noruega=f847022

/

 
Belgrado, 18 dez (Lusa) - A seleção da Sérvia, anfitriã da prova, foi hoje uma das principais surpresas
do Mundial de andebol feminino, ao eliminar nos quartos de final a Noruega, campeã olímpica e
mundial em título.
 
 Vencedora por 28-25, a equipa sérvia vai agora medir forças nas meias-finais com a Polónia,
formação que se vai estrear nesta fase da prova, depois de ter afastado a França por 22-21.
 
 O conjunto polaco, que já tinha surpreendido ao afastar a Suécia na fase de grupos e a Roménia nos
oitavos de final, voltou hoje a fazer história, ao derrotar as gaulesas, finalistas nas duas últimas
edições do Mundial.
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  Tiragem: 35316
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  Tiragem: 35316

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 12,93 x 5,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51408016 19-12-2013
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  Tiragem: 35316

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 26,50 x 28,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51408020 19-12-2013
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  Tiragem: 84905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,15 x 3,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51408223 19-12-2013
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  Tiragem: 84905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 13,81 x 14,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51406605 19-12-2013
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A19

  Tiragem: 84905

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 8,86 x 14,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51406588 19-12-2013
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  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 21,00 x 24,56 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51408079 19-12-2013

Página 20



  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 14,97 x 1,02 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 51408079 19-12-2013
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  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,60 x 24,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51408085 19-12-2013
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Benfica junta-se aos "grandes"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=133204

/

 
18-12-2013 22:41
 
 Encarnados batem o Belenenses e apuram-se para os oitavos-de-final da Taça de Portugal de
andebol.
 
 O Benfica bateu o Belenenses (19-26), esta quarta-feira, assegurando a passagem aos oitavos-de-
final da Taça de Portugal.
 
 Ao intervalo, os encarnados já venciam por 15-8. António Areia, com oito golos, foi o melhor
marcador das águias na partida que teve lugar no Pavilhão Acácio Rosa, o Restelo.
 
 Desta forma, o quadro dos "oitavos" da Taça está encerrado. Sporting, FC Porto e ABC já tinham
garantido a qualificação.
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Dragão alcança Sporting no topo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=133205

/

 
18-12-2013 22:45
 
 FC Porto venceu o Avanca e igualou os leões no primeiro lugar do Nacional de andebol.
 
 O FC Porto alcançou o Sporting no primeiro lugar do Nacional de andebol. Esta quarta-feira, os
pentacampeões nacionais bateram o Avanca (20-31), numa partida em atraso da 12ª jornada.
 
 Ao intervalo, a equipa portista já vencia por 17-12, com Pedro Spínola a assumir-se como o melhor
marcador do desafio, com seis golos.
 
 Dragões e leões partilham, agora, 43 pontos, com vantagem para os azuis e brancos, que venceram
os verdes e brancos no confronto directo.
 
 ABC e Benfica ocupam o segundo posto da tabela, com 42 pontos.
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Sérvia nas meias-finais ao afastar favorita Noruega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/19/s_rvia_nas_meias_finais_ao_afast.html

/

 
19 de dezembro de 2013 07:49h
 
 O Brasil também está nas meias-finais, pela primeira vez na sua história.
 
 A seleção da Sérvia, anfitriã da prova, foi esta quinta-feira uma das principais surpresas do Mundial
de andebol feminino, ao eliminar nos quartos de final a Noruega, campeã olímpica e mundial em título.
 
 Vencedora por 28-25, a equipa sérvia vai agora medir forças nas meias-finais com a Polónia,
formação que se vai estrear nesta fase da prova, depois de ter afastado a França por 22-21.
 
 O conjunto polaco, que já tinha surpreendido ao afastar a Suécia na fase de grupos e a Roménia nos
oitavos de final, voltou hoje a fazer história, ao derrotar as gaulesas, finalistas nas duas últimas
edições do Mundial.
 
 Por seu turno, a seleção do Brasil continua a sua fase evolutiva e atinge, também pela primeira vez,
as meias-finais de um Campeonato do Mundo, depois de as ter roçado na última edição, em prova que
organizou em 2011, e nos Jogos Olímpicos Londres2012.
 
 Nas duas ocasiões, as brasileiras, atuais campeãs panamericanas, acusaram a falta de maturidade
que mostraram hoje frente à Hungria, medalha de bronze no último Europeu, tendo batido o conjunto
europeu por 33-31, após dois prolongamentos.
 
 No outro encontro dos quartos de final, a Dinamarca, que nos oitavos de final afastou a seleção de
Montenegro, atual campeã europeia, assegurou o seu lugar nas meias-finais, ao derrotar a Alemanha
por 31-28, de nada valendo às germânicas os 12 golos anotados por Sussan Muller, a melhor
marcadora do torneio até ao momento.
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Sérvia nas meias-finais do Mundial de andebol feminino ao afastar favorita Noruega
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/12/2013

Meio: Visão Online

URL: http://visao.sapo.pt/servia-nas-meias-finais-do-mundial-de-andebol-feminino-ao-afastar-favorita-noruega=f762265

/

 
Belgrado, 18 dez (Lusa) - A seleção da Sérvia, anfitriã da prova, foi hoje uma das principais surpresas
do Mundial de andebol feminino, ao eliminar nos quartos de final a Noruega, campeã olímpica e
mundial em título.
 
 Vencedora por 28-25, a equipa sérvia vai agora medir forças nas meias-finais com a Polónia,
formação que se vai estrear nesta fase da prova, depois de ter afastado a França por 22-21.
 
 O conjunto polaco, que já tinha surpreendido ao afastar a Suécia na fase de grupos e a Roménia nos
oitavos de final, voltou hoje a fazer história, ao derrotar as gaulesas, finalistas nas duas últimas
edições do Mundial.
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A.F. BRAGA
| Miguel Machado | 

Alves Pinto, presidente da As-
sembleia-Geral da A.F. Braga,
fez ontem na sede da associação,
a pré-apresentação do seu livro
‘Futebol, contos e descontos’.
Uma obra cuja receita financeira
vai reverter a favor do Xico An-
debol, “para ajudar o clube” his-
tórico vimaranense, que vive
momentos difíceis para sobrevi-
ver “depois de ter sido abando-
nado nos últimos 30 anos”,
apontou Alves Pinto.

“É sobre futebol, mas não nas-

ceu por causa do futebol. Foi pa-
ra tentar não deixar morrer o Xi-
co que decidi escrever este livro,
que, no fundo, são 20 contos,
brincadeiras que escrevi fruto
das conversas, ao longo destes
anos, com os membros dos ór-
gãos sociais da A.F.B. de que fa-
ço parte”, afirmou o autor.

O livro, patrocionado pela Gui-
marães Cidade Europeia do Des-
porto, custa 10 euros, e conta
com ilustrações do pintor Salga-
do de Almeida e capa de Henri-
queta Jordão. A apresentação
oficial é sábado, às 12 horas, na
Escola Francisco de Holanda.

Apresentação do ‘Futebol, contos e descontos’

Alves Pinto lança livro
para ajudar o Xico Andebol

DR

Manuel Machado, presidente da A.F. Braga, com Alves Pinto, autor do livro
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Andebol
Arsenal da Devesa
termina invicto
primeira volta
da III Divisão

O Arsenal da Devesa terminou 
a primeira volta do campeonato
nacional de andebol da III
Divisão sem derrotas. 
Na última ronda,  algumas
cautelas pediam-se à equipa
bracarense na deslocação à
Régua para defrontar a equipa
do Godim. Os bracarenses desde
o apito inicial tomaram conta do
marcador, com um  jogo simples
e eficaz, em que a sua defesa foi
agressiva no bom sentido, por
sua vez, o ataque concretizou
com eficácia as jogadas que
foram criando, por isso, ao
intervalo o resultado de 12-17.
Na segunda parte, o cariz de
jogo não se modificou, e o
marcador no final dos sessenta
minutos assinalava 19-35 a favor
dos bracarenses do Arsenal
Clube da Devesa.  
Na próxima jornada a equipa do
Arsenal folga em termos de
calendário, retomando a sua
participação no sábado dia 28 de
Dezembro, deslocando-se a Rio
Tinto para defrontar o
Gondomar, pelas 16 horas.
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Artística de Avanca acerta calendário com o FC Porto
A Artística de Avanca recebe hoje o FC Porto em jogo em atraso da 12.ª jornada
do Andebol 1, com início às 21 horas, no Pavilhão Comendador Adelino Costa, em
Avanca. sendo dirigido pela dupla Nuno Francisco/Fernando Rodrigues, de Braga.

Página 29



A30

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 20,53 x 11,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51388340 18-12-2013

Dez minutos finais ditaram
supremacia madeirense

INGLÓRIOO S. Bernardo rece -
beu o Marítimo num jogo que
se antevia com grau de dificul-
dade alta, em virtude do valor

do adversário, mas entrando
determinada a equipa aveirense
tomou inicialmente conta do
jogo e colocou-se na frente do
marcador.

Com estudo prévio da equi -
pa que viajou do Funchal, o
treinador Pedro Lagarto optou

por fazer uma marcação indi-
vidual ao fortíssimo jogador
Pedro Rodrigues, o que criou
algumas dificuldades à equipa
do Marítimo.

O jogo teve bastante intensi-
dade e foi jogado a uma veloci-
dade considerável, com golos
rápidos em uma e outra baliza.
Na primeira parte, o S. Bernardo
foi mais eficaz quer na defesa,
quer no ataque, não sendo de
estranhar o facto de chegar ao
intervalo na frente do marcador
(17-15).

O cariz jogo não se alterou na
segunda parte, mantendo-se na
mesma toada, sempre com a
equipa aveirense na frente do

S. BERNARDO                               35

Treinador: Pedro Lagarto.
João Pinho e Paulo Alo; Tiago Azenha,
João Mieiro, Filipe Lagarto, Ricardo
Senos, Augusto Pereira (3), Diogo
Batalha, Ulisses Ribeiro (1), Jorge Justino,
Hugo Silva (7), Artur Duarte, Rafael Mar-
ques, Tiago Gonçalves (4), Tiago Sousa
(12) e Leandro Rodrigues (8).

MARÍTIMO                                     36

Treinador: Frederico Machado.
Tiago Rodrigues; José Santos, João
Teixeira, João Rodrigues, Bruno Nunes
(5), Marco Gil (10), José Menezes, Már-
cio Abreu (12), António Franco (4), José
Jesus, Pedro Rodrigues (2) e Paulo
Moura (3).

Pavilhão do Centro Desportivo de São Bernardo, em Aveiro.
Árbitros: Raquel Moleiro e Luís Sousa.
Ao intervalo: 17-15

Andebol
2.ª Divisão Masculina

marcador, muito apoiada pelo
razoável público presente no
pavilhão. Mas a cerca de dez
minutos do fim, a jovem equipa
aveirense quebrou fisicamente,
factor que foi sendo aprovei-
tado pelos velozes jogadores
madeirenses, Márcio Abreu e
António Franco, que corres-
pondiam eficazmente aos lan-
çamentos de contra-ataque do
guarda-redes.

Apesar disso, na parte final, o
equilíbrio era notório e a menos
de um minuto do final da partida,
os madeirenses passaram para
a frente do marcador, deixando
a equipa de Aveiro com alguns
segundos para tentar o empate.
A oportunidade apareceu, com
uma situação de remate aos seis
metros por parte de Ulisses Ri-
beiro, mas foi anulada pelo guar-
dião Tiago Rodrigues, com ex-
celente intervenção.

O S. Bernardo acabou por
perder por um golo, fruto de al-
guma inexperiência da equipa,
que se apresentou neste jogo
apresentou seis juniores, sendo
a maior parte dos restantes jo-
gadores seniores de primeiro
ano, jogando, contudo, um an-
debol alegre e veloz. Destaque
para a prestação de Tiago Sou -
sa, jogador possante e muito
forte nos remates de exterior, a
execução e velocidade de Hugo
Silva e o muito jovem Leandro
Rodrigues (18 anos,) que co-
manda com mestria o jogo de
ataque da turma aveirense.

No lado dos madeirenses, de
salientar o veloz Márcio Abreu,
enquanto em ataque organi-
zado merece destaque a eficácia
de Marco Gil, num jogo onde a
dupla de arbitragem realizou
um trabalho razoável, não tendo
influência no resultado final. |

Página 30



A31

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 20,83 x 19,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51388335 18-12-2013

Empate na reedição de final épica
Equilíbrio O Alavarium/Love Tiles obteve uma igualdade no casa do vice-campeão nacional no jogo
em atraso, fechando a primeira volta do campeonato em segundo lugar
COL. JOÃO BARROS                24

Treinador: Paulo Félix.
Carolina Costa, Ana Silva e Ludmila
Soares; Dulce Pina (1), Raquel Ribeiro,
Maria Pereira (4), Joana Biel, Andreia
Neves (1), Eduarda Pinheiro (4), Inês
Catarino (5), Gizelle Carvalho (1), Ana
Costa (3), Mariama Sano (3) e Helena
Corro (2).

ALAVARIUM                                  24

Treinador: Ulisses Pereira.
Diana Roque, Andreia Madaíl e Inês
Rocha; Mariana Lopes (10), Rita Neves,
Soraia Domingues (2), Viviana Rebelo
(1), Ana Marques (2), Cláudia Correia,
Carla Dias, Inês Branco, Soraia Fernan-
des, Lisa Antunes (1), Mónica Soares (8),
Ivete Marques e Ana Almeida.

Pavilhão Gimnodesportivo das
Meirinhas.
Assistência: cerca de 100 
espectadores.
Árbitros: Alberto Alves e Diogo 
Teixeira.
Ao intervalo: 12-14.

Depois de, no sábado, ter triun-
fado tangencialmente sobre o
Maiastars (26-25), num jogo
muito equilibrado e emotivo, o
conjunto do Alavarium/Love
Tiles deslocou-se, no domingo
a Pombal, para defrontar o Co-
légio João de Barros em jogo
atrasado da 5.ª jornada do Cam-
peonato Nacional da 1.ª Divisão
de Seniores Femininos.

A participação de ambas as
equipas nas competições euro-
peias originou o adiamento do

jogo, havendo uma enorme ex-
pectativa em redor deste en-
contro de acerto de calendário,
pois trava-se de uma reedição
da épica final do campeonato
da época passada, em que a
equipa aveirense se sagrou
campeã nacional.

A primeira parte foi marcada
pelo signo do equilíbrio. O Ala-
varium/LoveTiles, com a sua
desgastante defesa 3x2x1, tentou

anular as principais rematado-
ras do Colégio João de Barros e
apostou muito no contra-ata-
que apoiado, o que lhe permitiu
ser bastante concretizador. Uma
melhor ponta final nesta pri-
meira parte, possibilitou às avei-
renses chegarem ao intervalo a
vencer por dois golos.

No início da segunda parte,
Ulisses Pereira alterou o sistema
defensivo para 6x0. Com uma

grande eficácia defensiva, o Ala-
varium/Love Tiles alarga a sua
vantagem no marcador, alcan-
çou uma diferença de seis golos
a 15 minutos do final da partida.
Nessa altura, Paulo Félix, téc-
nico do Colégio João de Barros
ordenou uma marcação indi-
vidual a Mariana Lopes, criando
grande instabilidade no ataque
aveirense.

E já muito perto do final, a

equipa da casa passou para a
frente por um golo. Mas a alma
das campeãs nacionais veio ao
de cima e recuperaram a posse
de bola a 20 segundos do fim,
com Mariana Lopes a empatar
o jogo quando faltavam apenas
dez segundos para o terminar
do encontro.

Num excelente espectáculo
de andebol entre dois candida-
tos ao título, Mariana Lopes e
Mónica Soares fizeram exibi-
ções de “encher o olho”, bem
como a guarda-redes Diana
Roque que, na segunda parte,
esteve em grande nível. No Co-
légio João de Barros, Ana Paula
Costa, Inês Catarino e Maria Pe-
reira foram as melhores.

Termina assim a primeira
volta do campeonato, com o
Alavarium/Love Tiles no se-
gundo lugar, com apenas uma
derrota e um empate em 11 jo-
gos, tendo tido um calendário
extremamente difícil com des-
locações aos campos dos dois
grandes rivais - Madeira SAD e
Colégio João de Barros.

O Alavarium adiou os seus
próximos dois encontros de-
vido à sua participação no Tor-
neio KakyGaia, onde vai defen-
der o título alcançado no ano
passado, regressando apenas à
competição no início de Janeiro
do próximo ano. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Equipa feminina do Alavarium termina a primeira volta com uma vitória e um empate

LUÍS RODRIGUES

Página 31



A32

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,79 x 13,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51388277 18-12-2013

ANDEBOL

1.ª DIVISÃO NACIONAL  
FEMININOS

5.ª Jornada
Col. João Barros-Alavarium    24-24 

11.ª Jornada
Alavarium-MaiaStars              26-25
Leça-Assomada                           30-24
Col. Gaia-Alcanena                    34-30
Juve Mar-Vela Tavira                27-24

12.ª Jornada
Madeira SAD-CS Madeira    29-21

                                               J      V    E     D                             P
Madeira SAD       12   11    0      1                          34
Alavarium               11       9    1      1                          30
Col. João Barros10       8    1      1                          27
Alcanena                  11       7    0      4                          25
Col. Gaia                   10       7    1      2                          25
MaiaStars               11       5    0      6                          21
Leça                              11       5    0      6                          21
CS Madeira            12       3    2      7                          20
Juve Lis                      11       3    1      7                          18
Juve Mar                  11       3    0      8                          17
Assomada               11       1    0   10                          13
Vela Tavira              11       0    2      9                          13
Próxima jornada
Juve Mar-Leça; Vela Tavira-Asso-
mada.

2.ª DIVISÃO NACIONAL  
MASCULINOS

12.ª Jornada
Vit. Setúbal-Boa Hora            23-26 
Ílhavo-Samora C.                        21-22
Gin. Sul-Torreense                     23-27
Redondo-Benfica B                  25-31
AC Sismaria-Vela Tavira        24-28
Alto Moinho-Marienses       34-32
Benavente-Camões                 21-28

                                               J      V    E     D                             P
Benfica B                  13   13    0      0                          39
Camões                     12   10    0      2                          32
Benavente              12       7    2      3                          28
Boa Hora                 12       7    1      4                          27
Torreense                12       7    0      5                          26
Marienses               11       6    1      4                          24
Gin. Sul                       12       6    0      6                          24
Vit. Setúbal             12       5    1      6                          23
Ílhavo                           12       5    0      7                          21
Alto Moinho         13       3    1      9                          20
AC Sismaria           12       4    0      8                          20
Samora Correia 12       3    1      8                          19
Redondo                  12       2    1      9                          17
Vela Tavira              11       2    0      9                          15
Próxima jornada
Boa Hora-Ílhavo; Samora C.-Gin.
Sul; Torreense-Benavente; Ben-
fica B-AC Sismaria;  Vela Tavira-
Alto Moinho; Marienses-Vit.
Setúbal; Camões-Redondo.VO-
LEIBOL

1.ª DIVISÃO NACIONAL

16.ª Jornada
Sp. Espinho-Caldas                          3-1
Madalena-Benfica                            0-3
Marítimo-Esmoriz                            1-3
Vilacondense-Ac. Espinho          3-1

                                               J              V     D                             P
Fonte Bastardo  13           13      0                          39
Benfica                       13           12      1                          36
Castêlo Maia        12               9      3                          27
Madalena                14               9      5                          27
Sp. Espinho             14               8      6                          25
Vit. Guimarães    12               6      6                          19
Vilacondense       13               5      8                          14
Ac. Espinho            13               5      8                          13
Caldas                         13               4      9                          13
Esmoriz                     12               4      8                          10
Clube K                     12               2   10                              8
Marítimo                 12               0   12                              0
Próxima jornada
Caldas-Vit. Guimarães; Castêlo
Maia-Madalena; Esmoriz-Sp. Es-
pinho; Ac. Espinho-Benfica; Vila-
condense-Clube K; Fonte
Bastardo-Marítimo.

3.ª DIVISÃO NACIONAL
ZONA SUL

6.ª Jornada
Martingança-AC Albufeira         3-1
SO Marinhense-Penafirme        3-0

                                               J              V     D                             P
SO Marinhense     5               5      0                          14
Martingança            5               3      2                              9
AC Albufeira            5               2      3                              6
Moura VC                   3               1      2                              3
Penafirme                  4               0      4                              1
Próxima jornada
Penafirme-Martingança; Moura
VC-SO Marinhense.

Página 32



A33

  Tiragem: 11662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,56 x 6,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51388951 18-12-2013

Página 33



A34

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 17,43 x 10,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51387577 18-12-2013

Receita para o Xico Andebol
ALVES PINTO LANÇA LIVRO SOBRE FUTEBOL

Fernando Alves Pinto, 
presidente da AG da AFB, 
apresentou ontem à tarde, 
o seu livro: “Futebol, con-
tos e descontos”.

Manuel Machado, presi-
dente da AF Braga, disse 
que o livro, «com alguma 
verdade e ficção, resulta 
na razão».

Alves Pinto revelou que 
o livro «é sobre futebol, 
mas que não nasceu por 
causa do futebol», mas sim 
para ajudar uma causa. 

As receitas revertem, 

integralmente, a favor do 
CD Xico Andebol, clube de 
Guimarães presidido por 
Fernando Alves Pinto.

«A apresentação terá lu-
gar, no próximo sábado, 
na Escola Francisco Ho-
landa, no âmbito da Gui-
marães Cidade Europeia 
do Desporto», disse.

A publicação, que cus-
ta dez euros, é «fruto de 
alguns apontamentos, que 
fui captando das conver-
sas, sobretudo na AF Bra-
ga», resumiu. Alves Pinto com Manuel Machado, na apresentação do livro

DR
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FC Porto na frente - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3595715

/

 
Pentacampeões ganharam sem dificuldade em Avanca (31-20) e recuperaram o primeiro lugar. Para a
Taça, o Benfica eliminou o Belenenses (26-19)
 
 O FC Porto bateu sem problemas o Avanca, último classificado do Campeonato Nacional de Andebol e
recuperou o primeiro lugar que já ocupara durante a primeira volta, embora passe a liderar com os
mesmos 43 pontos do Sporting. Ontem também se jogou para a Taça de Portugal e o Benfica passou
em Belém, ao vencer por 26-19, completando o lote dos apurados para os oitavos de final.
 
 Em Avanca, os pentacampeões nacionais entraram fortes e ao intervalo já tinham o jogo controlado
(17-12). Ljubomir Obradovic ainda rodou todo o banco e deu tempo aos mais novos, sem nunca
colocar o marcador em causa.
 
 Pedro Spínola voltou a ser o melhor em campo, destacando-se ainda Gilberto Duarte e Wilson
Davyes.
 
 Em Belém o jogo também teve uma história curta. O Benfica, com António Areia em destaque,
ganhou depressa ampla vantagem (15-8 ao intervalo), limitando-se a gerir depois o resultado.
 
 Os encarnados completaram o lote de equipas que amanhã, às 17 horas, vão a sorteio e que engloba
ainda: FC Porto, Sporting, ABC, Académica de São Mamede, Águas Santas, Xico Andebol, Zona Azul,
Arsenal da Devesa, São Bernardo, Fafe, Passos Manuel, FC Gaia, ISMAI, Fermentões e Sporting da
Horta.
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UMinho lidera "ranking" europeu do desporto universitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2013

Meio: Jornal de Notícias Online

Autores: Nuno Cerqueira

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=3594845

/

 
A Associação Académica da Universidade do Minho lidera, pela primeira vez, o "ranking" do desporto
europeu universitário, entre 400 instituições.
 
 O "ranking" da European University Sports Association (EUSA), entidade que tutela o desporto
europeu universitário, foi conhecido esta quarta-feira e, entre 400 associações, a Associação
Académica da Universidade do Minho (AAUM) atingiu, pela primeira vez, o primeiro lugar, com 45
pontos.
 
 "O resultado é fruto de um longo de trabalho que a universidade e os estudantes da academia têm
vindo a realizar desde há dez anos", afrimou Fernando Parente, responsável pelo desporto na UMinho.
 
 Em segundo lugar está a Universidade de Split (Croácia) e depois Valência (Espanha). O prémio que
distingue a melhor universidade no desporto europeu 2013 será entregue no próximo mês de abril,
em Pamucale, na Turquia.
 
 "A tabela é calculada tendo como base os melhores resultados desportivos no conjunto de 17
campeonatos europeus universitários organizados pela EUSA durante o ano de 2013", explicou
Fernando Parente, salientando as prestações desportivas das equipas de andebol e futsal da AAUM.
 
 "O título europeu de andebol masculino e de vice-campeão de futsal feminino foram decisivos para a
UMinho se sagrar campeã da Europa", disse Carlos Videira, presidente da AAUM.
 
 Em 2010, os universitários do Minho já havia atingido o terceiro lugar e dois segundos lugares nos
anos de 2011 e 2012.
 
 A Associação Académica, em conjunto com o departamento de desporto dos Serviços de Ação Social,
têm mais de 10 mil estudantes a praticar desporto e no próximo ano recebe a organização do Mundial
Universitário de Andebol no campus em Guimarães.
 
 publicado a 2013-12-18 às 16:20
 
 Para mais detalhes consulte:
 
 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3594845
 
 GRUPO CONTROLINVESTE
 
 Copyright © - Todos os direitos reservados
 
NUNO CERQUEIRA
 
 

Página 36



A37

  Tiragem: 0

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 10,61 x 24,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51406080 18-12-2013

Ponto Final

Trocas e baldrocas

Ribeiro Cristóvão
Jornalista

Tornou-se frequente assistirmos à naturalização de jogadores es-
trangeiros, raramente com outro objectivo que não seja o de, por 
essa via, ter acesso às selecções nacionais.
E isto não se verifi ca apenas no futebol, mas, em boa verdade, foi 
quando tal prática chegou ao desporto-rei que assumiu foros de 
grande mediatismo.
Pelo meio, as reminiscências do passado levam-nos ao polémico 
caso levantado no seio da Federação Portuguesa de Andebol quan-
do, no ano de 1977, conseguiu a naturalização apressada de dois 
jogadores do Leste europeu, para assim poderem participar no 
Campeonato do Mundo que nesse ano se realizou no Japão.
No futebol, tais casos não têm conta.
Uns mais recentes e de enorme impacto, como foram os casos de 
Deco, de Pepe e de Liedson, outros já perdidos no tempo, pois só 
os mais antigos se lembrarão, por exemplo, de David Julius, um 
sul-africano a actuar no Sporting, que acabaria por vestir também 
a camisola das quinas no dealbar dos anos sessenta.
Fernando, médio brasileiro do FC Porto, tornou-se há poucos dias, 
cidadão português na conclusão de um processo que se arrastou 
por alguns meses, apresentando-se a partir de agora também dis-
ponível para representar a selecção nacional, se Paulo Bento en-
tender como necessária a sua convocação.
No entanto, teve diversos contornos esta aquisição de nacionali-
dade.
Ainda em Janeiro deste ano, Fernando afi rmava ao jornal brasilei-
ro Globoesporte o  desejo de chegar à selecção do seu país, rejei-
tando liminarmente a possibilidade de se naturalizar português.
“No Brasil, há quem pense que sou português, mas não sou. É im-
possível. Mesmo que alguém me procurasse para me naturalizar 
eu recusaria, pois o meu sonho é o Brasil. Tenho a certeza que um 
dia irei vestir a amarelinha”, disse então o infl uente jogador dos 
dragões.
Varridas da memória estas palavras, e porque começaram a pare-
cer escassas as possibilidades de representar o escrete, Fernando 
manifesta agora desejo contrário.
Ou seja, o futebol não pára de nos surpreender com lições novas 
para todos os gostos em que tropeçamos todos os dias.

 

     Ouça a crónica de Ribeiro Cristóvão às 22h30, em Bola Branca  
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Desporto da Universidade do Minho é o melhor da Europa
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É portuguesa a melhor instituição de ensino superior europeia no desporto universitário. A
Universidade do Minho (UM) foi colocada na liderança do ranking da European University Sports
Association (EUSA) deste ano, fruto dos bons resultados desportivos alcançados pelos seus estudantes
nas competições internacionais. A distinção anunciada esta quarta-feira segue-se a três anos
consecutivos em que a instituição nacional ficou nos lugares de pódio desta lista. Há três anos, tinha
sido 3.ª, ficando na vice-liderança nas duas temporadas seguintes. "Este não é um episódio pontual, é
fruto de um trabalho estrutural", valoriza o vice-reitor José Mendes. A lista contabiliza os registos dos
estudantes da UM na última temporada e tem em conta, desde logo, o título europeu no andebol
masculino, conseguido na Polónia, e o vice-campeonato conquistado pelo futsal feminino, em Espanha.
Futsal masculino (6.º classificado), futebol masculino (7.º), voleibol feminino (7.º) e voleibol de praia
masculino (7.º) foram outras das modalidades colectivas em que os estudantes minhotos conseguiram
bons resultados nos campeonato da Europa universitários. Nas modalidades individuais, o grande
destaque vai para taekwondo, onde a UM tem um campeão europeu (Júlio Ferreira, aluno de
Arquitetura, na categoria -74kg) e obteve ainda seis medalhas de bronze. Na competição colectiva
desta modalidade, a universidade portuguesa ficou no 4.º lugar. No ranking da RUSA estão 400
universidades europeias. Split (Croácia) e de Valência (Espanha) acompanham a instituição
portuguesa no pódio deste ano. A liderança é fruto de uma parceria mais alargada entre a UM, a
Associação Académica - em nome da qual competem formalmente os estudantes nas provas de
desporto universitário - e a secção de desporto dos Serviços de Acção Social da universidade. "Há uma
completa sintonia entre todos", advogada Mendes. Esta aposta "estrutural" no desporto faz com que
UM tenha pavilhões e ginásios para a prática formal ou informal de actividade física em ambos os seus
pólos, assim como competições desportivas internas. Este incentivo leva a que 10 mil estudantes
tenham actividade desportiva regular na universidade, praticando uma modalidade pelo menos três
vezes por semana. No mesmo sentido, a instituição estabeleceu também um programa de apoio a
atletas de alta competição que frequentem os seus cursos e tem parcerias com o ABC de Braga
(andebol) e SC Braga (futsal), dando nome às respectivas equipas que participam no principal escalão
nacional de cada uma das modalidades. A UM é distinguida pelos bons resultados no desporto
universitário, apesar de não ter nenhum curso na área dos seus pólos de Braga e Guimarães. "À
partida isso podia ser um handicap", reconhece José Mendes, mas a instituições defende que a prática
desportiva deve ser tratada de uma forma global, uma vez que contribui para a formação integral dos
estudantes. "Disciplina, resiliência, dedicação, são características de um bom desportista e também do
bom estudante", ilustra o vice-reitor.
 
 18/12/2013 - 22:42
 
Samuel Silva
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:.: Benfica apurado para os "oitavos" da Taça de Portugal - Andebol
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O Benfica venceu o Beleneneses no pavilhão Acácio Rosa, por 26-19, e garantiu o passaporte para os
oitavos-de-final da Taça de Portugal, completando assim o quadro para esta fase. As águias
defrontaram os azuis pela terceira vez esta época e, à semelhança do sucedido nos dois embates do
campeonato, registaram nova vitória. Desde cedo os encarnados assumiram a liderança e ao
intervalo, venciam por 15-8. António Areia destacou-se nos visitantes com 8 golos. TAÇA DE
PORTUGAL 16 avos-de-final Belenenses (1.ª)-Benfica (1.ª) 19-26 Boa Hora (2.ª)-Xico Andebol (2.ª)
27-34 Juve Lis (3.ª)-Sporting (1.ª) 18-38 Ginásio Sul (2.ª)-FCPorto (1.ª) 17-42 Santo Tirso (2.ª)-ABC
(1.ª) 21-28 ACFafe (1.ª)-Avanca (1.ª) 27-25 Benavente (2.ª)-Maia ISMAI (1.ª) 22-30 Mafra (3.ª)-
Passos Manuel (1.ª) 13-45 A. Devesa (3.ª)-Redondo (2.ª) 43-18 S. Bernardo (2.ª)-V. Setúbal (2.ª)
29-21 Zona Sul (3.ª)-Torrense (2.ª) 23-21 Fermentões (2.ª)-Marienses (2.ª) 34-33 S. Mamede (2.ª)-
Almada (3.ª) 29-23 FCGaia (2.ª)-Académico (2.ª) 25-17 Ílhavo (2.ª)-Sp. Horta (1.ª) 22-36 A. Santas
(1.ª)-Madeira SAD (1.ª) 28-21 Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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:.: FC Porto vence e iguala Sporting na liderança - Andebol
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O FC Porto reassumiu esta quarta-feira a liderança do campeonato nacional de andebol, ao vencer o
encontro em atraso da 12.ª jornada com o Avanca, por 31-20, apanhando assim o Sporting no topo.
Os dragões dominaram o encontro de forma tranquila, chegaram ao descanso a vencer por 17-12,
ampliando a diferença na segunda metade para os 11 golos de vantagem finais. A contribuir para esse
"score" estiveram Pedro Spínola (6 golos), Gilberto Duarte e Wilson Davyes (5). Contas feitas, os
dragões passam a somar 43 pontos, os mesmos que o Sporting, mas têm vantagem no confronto
direto com os leões, surgindo em terceiro o Benfica, com 42. Consulte os resultados e a classificação.
Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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18 de dezembro de 2013 23:10h
 
 Esta quinta-feira realiza-se o sorteio dos oitavos de final.
 
 O Benfica venceu esta quarta-feira o Belenenses por 26-19 em jogo dos 16 avos de final da Taça de
Portugal em andebol, apurando-se para a fase seguinte.
 
 O sorteio dos oitavos de final está marcado para as 17 horas desta quinta-feira.
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FC Porto vence Avanca e sobe à liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/18/fc_porto_vence_avanca_e_sobe_l.html

/

 
18 de dezembro de 2013 23:17h
 
 Os dragões lideram com 43 pontos, os mesmo do Sporting.
 
 O FC Porto venceu o Avanca por 31-20, em jogo em atraso da 12.ª jornada, assumindo a liderança do
campeonato nacional. Pedro Spínola foi o melhor marcador dos dragões com seis golos.
 
 Com este triunfo, o FC Porto soma 43 pontos, os mesmos do Sporting, e assume a liderança da
prova, já que tem vantagem por ter vencido em casa os leões. Seguem-se na tabela Benfica e ABC,
ambos com 42 pontos.
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Andebol: JAC tomba 
na classificação

Duas derrotas pela diferença de 
um golo nas duas últimas jornadas 
do nacional de andebol feminino 
(seniores) fizeram com que o JAC 
de Alcanena perdesse os lugares 
da frente, ocupando agora a 4.ª 
posição. No sábado, em jogo da 
10.ª jornada, as alcanenenses per-
deram por 32-31 como Alavarium 
(equipa de Aveiro). Na jornada 
anterior, o JAC tinha perdido com o 
Colégio João de Barros por 25-24. 
Na próxima jornada, o JAC volta 
a jogar fora de portas, em casa 
do Colégio de Gaia. 
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g Joga-se este sábado a 16.ª jornada
do Campeonato Nacional de Andebol,
com o Sporting da Horta (SCH) a rece-
ber o Porto. O embate entre a equipa
faialense e os campeões nacionais está
agendado para as 21h00, no pavilhão da
Horta.

Nesta jornada jogar-se-ão também o
Avanca/Benfica, o Passos
Manuel/Madeira SAD, o Fafe/ISMAI,
o Sporting/Águas Santas e o
Belenenses/ABC. 

No último domingo, o SCH recebeu
o Belenenses. Os faialenses precisavam
de vencer para solidificar a sua posição
entre os seis primeiros e também para
ganhar ânimo para as jornadas infernais
que se seguem, com receções a Porto,

Sporting e Benfica. O SCH tinha venci-
do em Belém na primeira volta e entrou
apostado em repetir a vitória, tendo até
estado na frente do marcador. No entan-
to cedo se percebeu que os insulares
tinham pela frente muitas dificuldades,
causadas pelos atletas mais experientes
do Belenenses, destacando-se por
exemplo o ex-SCH Nelson Pina.

Revelando algum nervosismo e pre-
cipitação, o Sporting da Horta acabou
por perder o jogo (17-22). Na equipa
insular Milos Padezanin foi o melhor
marcador, com 6 golos, os mesmos que
Pedro Pinto, melhor marcador da equi-
pa de Belém.

Nos outros jogos da jornada 15, des-
taque para a vitória do Sporting frente

ao Benfica na Luz (25-30). O Porto foi
jogar a casa do Águas Santas, onde não
encontrou facilidades e venceram pela
margem mínima (23-24). Nos outros
jogos, o ABC recebeu e venceu o Fafe
(28-18) e o ISMAI perdeu em casa com
o Passos Manuel (25-31). Falta jogar o
Madeira SAD/Avanca, agendado para
janeiro.
Nas contas da tabela, o Sporting lidera a
classificação, com 40 pontos, à frente de
Benfica e ABC, com 39. O Porto soma
37 pontos, os mesmos que o Águas
Santas, no entanto os campeões nacio-
nais têm menos um jogo. O SCH segue
em sexto, com 31 pontos. Seguem-se o
Belenenses, com 25 pontos; e o
Madeira SAD, com 23, sendo que a
equipa do Funchal tem um jogo a
menos. Na nona posição está o Passos
Manuel (23 pontos), seguido de ISMAI
(21), Fafe (20) e Avanca (17). O
Avanca, note-se, tem dois jogos em
atraso.  mP 

ANDeBOl – CAmPeONATO NACIONAl

Sporting da Horta 
recebe Porto
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andebol   equipa de rui medeiros em dificuldades

Juvenis do Cister continuam  
à procura da primeira vitória

a equipa de juvenis masculinos do Cister Sa con-
tinua à procura da primeira vitória da temporada 
na 1.ª divisão nacional. a equipa de Rui medeiros 
ocupa o último lugar da zona 3 só com derrotas, a 
última das quais na receção ao S. bernardo (17-27). 
dois lugares acima na tabela está o dom Fuas aC, 
que perdeu em benavente (35-23).

no regional de iniciados masculinos, o Cister 
regressou aos triunfos na visita ao SiR 1.º maio 
(30-43), repetindo a vitória da primeira volta, en-
quanto o dom Fuas perdeu com a Juve Lis (37-16). 
Em iniciados femininos, o Cister perdeu com a Juve 
(23-41) e o dom Fuas ganhou ao 3 aaa (2-52).

RESULTADOS 13.ª jORnADA
 Sp. Espinho-Sismaria 28-33
 Benavente-Dom Fuas AC 35-23
 Alavarium-Sam. Correia adiado

 Juve Lis-Estarreja 32-29
 Cister SA-S. Bernardo 17-27

pRóximA jORnADA (14-12)
 Benavente-Sp. Espinho
 Estarreja-Sismaria
 Dom Fuas AC-Alavarium
 S. Bernardo-Juve Lis
 Sam. Correia-Cister SA

CLASSiFiCAÇÃO
   J V E d Gm GS P
1 Juve Lis 14 13 0 1 434 337 40
2 São Bernardo 14 9 2 3 418 341 34
3 Estarreja 14 9 1 4 454 365 33
4 Benavente 14 9 0 5 449 399 32
5 Samora Correia 13 9 0 4 363 310 31
6 Sismaria 14 8 0 6 411 395 30
7 Sp. Espinho 14 4 0 10 380 406 22
8 Dom Fuas AC 14 3 1 10 352 423 21
9 Alavarium 13 3 0 10 337 392 19
10 Cister SA 14 0 0 14 259 489 14

jUvEniS nACiOnAL     zona 3

Pedro Figueiredo (Cister SA) ........... 66
ricardo Bulhões (Dom Fuas AC) ...... 58
Diogo Marques (Dom Fuas AC)........ 55
David Millasseau (Dom Fuas AC) ..... 55

Bruno Almeida (Dom Fuas AC) ........52
Daniel Estrelinha (Dom Fuas AC) ..... 50
Henrique Bilhastre (Cister SA) ........ 43
Miguel Amaral (Cister SA) .............. 38

mARCADORES DA REGiÃO
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