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Modalidades - Andebol - Andebol: Sporting e Benfica empatam | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fff767a8

/

 
O Sporting empatou esta quarta-feira em Mafra com o Benfica (30-30), em jogo da quarta jornada da
fase final do campeonato nacional de andebol, e perdeu a hipótese de alcançar o FC Porto na
liderança. Com este resultado, os dragões continuam na liderança com 39 pontos e menos um jogo. O
Sporting mantém-se na segunda posição com 38 e o Benfica em terceiro com 37.
 
 há 3 horas
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Notícias ao Minuto - "Estamos tristes"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=16f107e8

/

 
Treinador do Sporting lamentou que a equipa tenha falhado na defesa, no empate com o Benfica (30-
30) Global Imagens 06:41 - 27 de Março de 2014 | Por O Jogo Frederico Santos, treinador do
Sporting, lamentou que a equipa não tenha defendido com a eficácia habitual, no empate (30-30) com
o Benfica, na quarta jornada da fase final do campeonato nacional de andebol: "Foi um jogo difícil,
como prevíamos. Infelizmente não conseguimos ganhar e estamos tristes por isso. O empate resulta
de não termos defendido como normalmente costumamos defender. Passámos a segunda parte toda a
tentar recuperar o resultado. Conseguimos apenas empatar e por pouco conseguíamos ganhar o
jogo". PUB
 
 06:41 - 27 de Março de 2014 | Por
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:.: ABC bate Sp. Horta e sobe ao 3.º posto - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=babefcc6

/

 
ABC bate Sp. Horta e sobe ao 3.º posto O ABC venceu ontem o Sp. Horta por 28-23, num encontro
em atraso da 2.ª jornada do Grupo A, continuando assim a dividir com o FC Porto o estatuto de invicto
nesta fase final. Numa partida marcada para a Horta mas disputada em Braga, após acordo entre as
duas equipas, os açorianos começaram bem, com um parcial de 5-0. Contudo, o ABC equilibrou as
contas ainda a meio da 1.ª parte, depois de o Sp. Horta entrar numa seca de golos que durou 12
minutos. Ao intervalo, os bracarenses venciam por 14-13. No início da 2.ª parte, o equilíbrio foi a nota
dominante, com o ABC a "fugir" no marcador apenas nos últimos 10 minutos. João Pinto foi o homem
do jogo, ao marcar 11 golos. A vitória permite aos minhotos ultrapassar o Benfica no 3.º lugar. Siga-
nos no Facebook e no Twitter.
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Célia Afra indicada pela Federação do PS de Leiria para candidata ao Parlamento
Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2014

Meio: Tinta Fresca.net

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d76d6537

/

 
Personalidade de reconhecidos méritos no trabalho associativo, da cidadania, do lazer e do desporto
 
 A lista do PS ao Parlamento Europeu foi aprovada no dia 26 de março, por unanimidade e aclamação.
Pela primeira vez uma lista desta natureza assumiu uma representação paritária sendo, portanto, uma
lista com o mesmo número de candidatos do mesmo sexo. O secretário-Geral do PS classificou esta
lista como a melhor lista de sempre, havendo, nos primeiros nove lugares da lista, cinco candidatos
doutorados com uma sólida e prestigiada formação em áreas que António José Seguro reputa de
fundamentais para o nosso país nos próximos anos, a saber, União Económica e Monetária, Emprego e
Formação Profissional e Assuntos do Mar.
 
 António José Seguro, para além destas matérias procurou elaborar uma lista que abarcasse diversas
áreas de atividade e do conhecimento e por isso quis privilegiar também matérias relacionadas com o
movimento associativo e desporto, tendo a escolha da Federação do PS de Leiria recaído em Célia
Afra, personalidade de reconhecidos méritos no trabalho associativo, da cidadania, do lazer e do
desporto.
 
 O 14º lugar que ocupa na lista é o melhor de sempre alcançado pelo Partido Socialista de Leiria (em
1994 Henrique Neto foi o 22º; em 1999 José Canha foi o 19º; em 2004 Leiria não obteve
representação na lista e em 2009 Ana Elisa foi 16ª ), estando a Federação do PS de Leiria certa que
este lugar na lista é o reconhecimento pelo trabalho dos socialistas de Leiria nos resultados que têm
alcançado e no esforço que têm feito para afirmar e solidificar as propostas políticas do PS.
 
 "O secretário-geral do PS sabe as potencialidades do distrito de Leiria, as suas necessidades e se,
como esperamos, no próximo ano for primeiro-ministro estamos certos que a população do distrito
muito ganhará com a sua governação e com o novo rumo que irá dar a Portugal", sublinha a
Federação de Leiria do PS .
 
 Curriculum Vitae da candidata
 
 Célia Afra, nascida em 1953, residente em Leiria, licenciada em Geografia é professora aposentada.
Exerceu a atividade durante 40 anos e a última escola onde desempenhou funções foi no
Agrupamento de Escolas D Dinis - Leiria.
 
 Sócia fundadora da Juventude Desportiva do Lis, clube de que foi presidente de 1985 a 1990, de
1992 a 1996 e de 2008 a 2012.
 
 Foi Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Andebol, membro do departamento técnico junto das
seleções nacionais e organizou diversos eventos internacionais entre os quais o Campeonato do Mundo
de Andebol de 2003 que se realizou em Portugal.
 
 É militante do Partido Socialista e membro da Comissão Política Concelhia e membro da Comissão
Política Distrital do PS de Leiria.
 
 27-03-2014
 

Página 16



 

Página 17



A18

Sporting e Benfica empatam (30-30)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=603b94e7

/

 
Sporting e Benfica empataram (30-30), no Municipal de Mafra, encontro que abriu a 4.ª jornada da
2.ª fase do campeonato nacional de andebol.
Jogo equilibrado, com o marcador a registar 16-15 favorável ao Benfica ao intervalo e o Sporting a
recuperar na segunda parte para garantir a permanência no segundo lugar.
Pedro Solha (9 golos) e Elledy Semedo (7) foram os melhores marcadores de Sporting e Benfica,
respetivamente.
Com este resultado, o Sporting segue no segundo lugar com 38 pontos, menos um que o líder FC
Porto e com um de vantagem sobre o Benfica, que surge no terceiro lugar.
Em jogo em atraso da 2.ª jornada, o ABC bateu o Sporting da Horta por 28-23 e segue no quarto
lugar com os mesmos pontos (37) do Benfica.
 
 

Página 18



A19

  Tiragem: 8000
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  Corte: 1 de 1ID: 53093424 26-03-2014

A partir das 21 horas
ABC/UMinho recebe SC Horta 
num jogo com entrada livre
O ABC/UMinho defronta, esta quarta-feira, às 21 horas, o SC Horta em jo-
go a contar para a 2.ª jornada da fase final do campeonato Andebol 1.
Após duas vitórias consecutivas - frente ao Benfica e Sporting - o
ABC/UMinho parte para esta partida com a ambição de atingir subir para
segundo lugar na tabela classificativa. O clube convida a familia acade-
mista a apoiar a equipa, para isso, as portas do Pavilhão Flávio Sá Leite
vão estar abertas, gratuitamente para quem quiser assistir ao jogo.

§andebol
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  Tiragem: 8000
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ANDEBOL
| Redacção |

O Clube Andebol de Caminha
(CAC) prestou homenagem aos
seus fundadores e a todos os que
contribuíram para a história e
sucesso do clube, ao longo dos
quase 27 anos de existência. No
Pavilhão Desportivo Municipal
de Caminha, o futuro e o passa-
do do clube uniram forças para
agradecer e homenagear tudo o

que lhes foi ensinado.  
“Não é possível perspectivar o

futuro da associação, sem perce-
ber o presente e louvar o passa-
do”, sublinhou Pedro Correia,
presidente da direção do CAC,
para explicar a importância da
homenagem. Algumas das pes-
soas mais importantes da histó-
ria do clube, como Fernando Li-
ma, já faleceram e, por isso, o
CAC quis através desta homena-
gem preservar as memórias e o

legado histórico deixado.
Assim, o pavilhão acolheu

quatro jogos de andebol. Os
mais pequenos, e como tal, o fu-
turo do CAC, foram os primei-
ros a jogar contra a equipa Estre-
la Vigorosa Sport, da cidade do
Porto. De seguida, encontraram-
-se em campo gerações distintas,
com equipas de veteranos, ju-
niores e seniores, femininos e
masculinos. 

Antes do último jogo, decorreu

um momento de homenagem,
com a entrega às famílias de
uma placa alusiva ao momento.
De seguida, o jogo CAC Gold e
Porto Vintage, juntou em campo
veteranos da modalidade. Na
equipa de Caminha alinharam
nomes como: Pedro Correia,
presidente da direcção do CAC,
Rui Teixeira, vereador da câma-
ra municipal, Miguel Gonçalves,
presidente da União de Fregue-
sias Caminha-Vilarelho, todos

antigos jogadores. 
O presidente da Câmara Muni-

cipal de Caminha, Miguel Alves,
também ele antigo jogador do
clube, fez questão de estar pre-
sente nesta homenagem e assis-
tir aos jogos de andebol. 

O dia de festa terminou com
um jantar-convívio, que contou
com algumas surpresas, e juntou
130 participantes, numa home-
nagem que reuniu, ao longo do
dia, cerca de 400 pessoas. 

Homenagem aos fundadores 
do Clube Andebol de Caminha
CLUBE ANDEBOL DE CAMINHA promoveu um dia de homenagem aos fundadores do clube.
Iniciativa juntou antigos jogadores em campo, numa mistura de gerações com os mais novos atletas. 

DR

Homenagem aos fundadores do Clube Andebol de Caminha juntou o passado e o futuro em campo
DR

Presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, antigo jogador, marcou presença na homenagem

Pavilhão Desportivo
Municipal de Caminha
recebeu várias centenas de
pessoas, ao longo de um
dia em que foi prestada
homenagem aos
fundadores do Clube
Andebol de Caminha (CAC).

+ mais
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO

Arsenal da Devesa
soma novo triunfo 

O Arsenal da Devesa somou, no fim-de-semana, mais 
um triunfo na segunda fase do campeonato nacional 
de andebol da terceira divisão, ao vencer no pavilhão 
da Juvelis por 28-18. O jogo foi de um só sentido, 
com os arsenalistas a dominarem do princípio ao fim. 
Ao intervalo a vantagem de quatro golos era lisonjeira 
para os leirienses, assim 9-13 assinalava o marcador 
no final dos 30 minutos iniciais.

A segunda parte nada de novo trouxe em termos de 
jogo e marcador, a não ser o facto de os bracarenses 
dilatarem ainda mais o resultado a seu favor. Assim, 
no final, a vitória por 10 golos não sofre qualquer 
contestação, 18-28 a favor do Arsenal da Devesa.

Com esta vitória o Arsenal é líder, em igualdade com 
o próximo adversário (Estarreja), contando por vitórias 
todos os jogos realizados.

 No próximo sábado encontram-se os dois primeiros 
classificados, no Sá Leite, pelas 21h00.
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FC Ferreirense organizou
jornada de convívio

NAS COMEMORAÇÕES DO 56.º ANIVERSÁRIO

O Futebol Clube Ferrei-
rense comemorou, no pas-
sado dia 18 de março, o 
seu 56.º aniversário, efe-
méride que foi celebrada 
no passado sábado com 
torneios de futebol, vo-
leibol e andebol, durante 
a tarde, e um convívio ao 
final do dia. 

Para além do elevado nú-
mero de participantes nos 
torneios e no convívio, a ini-
ciativa contou com a pre-
sença de antigas glórias do 
clube, atletas, pais de atletas 
e sócios pessoas que ajuda-
ram o clube a crescer.

Foram honradas as pes-
soas que de si deram um 
contributo positivo para 

da AF Braga, e ainda uma, 
em seniores, na I Divisão. 
Mas o clube foi mais longe 
e, este ano, apostou ainda 
no futebol feminino, volei-
bol feminino e andebol.

este clube e ouviram-se os 
hinos de Ferreiros, Braga, 
Portugal. 

O FC Ferreirense reco-
nhece a sua responsabi-
lidade social, e por isso 

mesmo aposta na chama-
da de mais jovens para a 
prática do desporto.

De resto, tem algumas 
equipas em competição 
nos campeonatos jovens 

O atual presidente, Delfi no Ferreira, ao centro, com dois ex-presidentes do clube

DR
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho recebe, 
esta noite (21h00), o Spor-
ting da Horta, em jogo em 
atraso da 2.ª jornada da fase 
final do Nacional da I Divi-
são em andebol. Caso ba-

tam a turma açoriana, os 
academistas sobem para a 
vice-liderança da prova, fi-
cando apenas atrás do FC 
Porto, adversário da equi-
pa bracarense no próximo 
fim de semana.

«Este é um jogo impor-

tantíssimo. Nós já vence-
mos aqui o Sporting da Hor-
ta por boa margem, mas 
lembro que nos Açores... 
perdemos. Não pensamos 
no embate com o FC Por-
to. A nossa principal meta 
é chegar às competições 

ABC pode fi car, esta noite, isolado na vice-liderança do Nacional da I Divisão em andebol

Vencer o último para 
chegar à vice-liderança

ABC/UMINHO RECEBE HOJE SPORTING DA HORTA

DM

Na primeira 
fase, ABC/UMi-nho bateu o Sporting da Horta, no Sá Leite, por 44-24. Nos Aço-res venceram os 

insulares

europeias e, se isso acon-
tecer, teremos, muitas ve-
zes, dois jogos por semana. 
O Sporting da Horta mere-
ce-nos todo o respeito e as 
camisolas, por si só, não 
ganham jogos», lembrou 
Carlos Resende.

«O que ganha os jogos é 
a ambição, dedicação, tra-
balho e respeito pelo ad-
versário», atirou.

Na preparação para esta 
partida, Carlos Resende 
não pôde contar com Ema-
nuel, Carlos Martins e Dio-
go Branquinho, que estive-
ram ao serviço da seleção 
nacional de juniores.

«É bom ter jogadores 
nas seleções mas, claro, 
isso também traz limita-
ções. E, vindos das sele-
ções, em que trabalham de 
forma diferente, a possibi-
lidade de se lesionarem é 
maior», rematou.
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A27

Sporting e Benfica empataram - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=462f93af

/

 
Igualdade no clássico favoreceu o líder FC Porto
 
 Sporting e Benfica empataram, a 30-30, no clássico que abriu a 4ª jornada da fase final do
Campeonato Nacional de andebol. Este resultado favorece o FC Porto, que continua a liderar isolado e
poderá ampliar a sua vantagem caso, no próximo domingo, vença o ABC, que irá visitar o Dragão.
 
 O Benfica esteve muito tempo em vantagem nesta sua visita ao Sporting, tendo dado mesmo a
sensação de ter o jogo controlado quando, aos 54 minutos, Elledy Semedo fez o 29-25, mantendo
uma diferença de quatro golos que havia sido obtida por três remates certeiros de José Costa (2) e
João Pais.
 
 Mas o Sporting, com uma ponta final diabólica, conseguiu responder e até se colocou em vantagem,
depois de Pedro Solha - melhor em campo -, com um livre de sete metros e um contra-ataque, ter
virado para 30-29, a favor dos leões, nos últimos dois minutos.
 
 Depois, e já nos últimos segundos, José Costa marcou o seu sexto golo e fixou o empate final.
 
 José Costa e Elledy Semedo, no Benfica, e Pedro Solha, Fábio Magalhães e Frankis Carol, no Sporting,
fizeram excelentes exibições.
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:.: Sporting e Benfica empatam a 30 golos - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=181d883a

/

 
Sporting e Benfica empataram a 30 golos em partida da 4.ª jornada do grupo A do campeonato de
andebol. Um resultado que não agradará nem a leões nem a águias, já que ambas as equipas podem
ver o líder FC Porto fugir ainda mais, caso vença o jogo que tem em atraso. Pedro Solha, com 9 golos,
destacou na formação da casa, ao passo que Elledy Semedo foi o melhor marcador dos encarnados,
com 7 tiros certeiros. Consulte aqui a classificação da prova Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Derby entre Sporting e Benfica termina empatado em Mafra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2253d3fb

/

 
26-03-2014 23:32
 
 Com este resultado, o Sporting mantém o segundo lugar com 38 pontos, menos um que o líder FC
Porto.
 
 A partida entre os dois grandes rivais de Lisboa abriu a 4ª jornada da 2ª fase do campeonato nacional
de andebol. Sporting e Benfica empataram 30-30.
 
 O desafio foi marcado pelo equilíbrio. Ao intervalo, o Benfica ganhava por 16-15 mas os leões
conseguiram, no final, chegar a um empate que lhes permite manter a segunda posição da tabela,
atrás do FC Porto e continuar com um ponto de vantagem sobre o Benfica, que é terceiro.
 
 Entretanto, numa partida em atraso da 2ª jornada, o ABC bateu o Sporting da Horta por 28-23 e
continua no quarto lugar com os mesmos pontos do Benfica.
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Sporting e Benfica empatam a 30 golos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f89ff9c

/

 
Desporto Sporting e Benfica empatam a 30 golos 26-03-2014 Um resultado que não agradará nem a
leões nem a águias... Por Record Sporting e Benfica empataram a 30 golos em partida da 4.ª jornada
do grupo A do campeonato de andebol. Um resultado que não agradará nem a leões nem a águias, já
que ambas as equipas podem ver o líder FC Porto fugir ainda mais, caso vença o jogo que tem em
atraso.Pedro Solha, com 9 golos, destacou na formação da casa, ao passo que Elledy Semedo foi o
melhor marcador dos encarnados, com 7 tiros certeiros.Consulte aqui a classificação da prova
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 Ò hóquei em patins

JAiMe sAntOs treinA sP. MArinhense

J aime Santos é o novo treinador 
da equipa sénior do Sp. Mari-
nhense. O técnico substitui Rui 
Verdingola, que se demitiu 
após a derrota com o Oliveira 

do Hospital e vai assegurar o comando 
do hóquei em patins sénior do clube da 

O Sp. Marinhense conseguiu um 
precioso empate na deslocação ao Fun-
chal, na Ilha da Madeira, onde defron-
tou o Marítimo. A equipa da Marinha 
Grande fez uma boa exibição e aca-
bou por obter uma igualdade a quatro 
bolas, frente a um adversário forte.

está agendado para as 16 horas.   ß

 Ò andebol

E xcelente es-
petáculo de 
andebol que 
se verificou 
no jogo en-

tre os juniores da SIR 1º de 
Maio e o Estarreja AC, no 
último sábado, 8 de março.

A formação de Picassi-
nos, que venceu por 33-31, 
entrou bem no jogo e che-
gou a ter uma vantagem de 
cinco golos, no entanto ter-
minaria o primeiro tempo a 
vencer apenas por 16-15.

Com esta vitória a SIR 1º 
de Maio lidera a zona 2 do 
Campeonato Nacional da 
II divisão, a par com o Ala-
varium. No próximo fim de 
semana a equipa terá uma 
difícil deslocação à Torre da 
Marinha, para defrontar o 
Torrense.

A equipa de juvenis fe-
mininos, tal como se previa, 
obteve uma vitória tranquila 
na sua deslocação a Tavira. 
Com uma vantagem que, ao 
intervalo, era já de nove go-
los (7-16), a formação mari-
nhense traz para casa uma 
vitória por 16-29.

Com este resultado as 
juvenis da SIR mantêm-se 
isoladas no comando da 
zona 3 da segunda fase do 
campeonato nacional, rece-
bendo no próximo fim de 

semana o Porto Salvo, atual 
quarto classificado.

Os seniores masculinos, 
após uma paragem de mês 
e meio, estrearam-se na se-
gunda fase do campeonato 
nacional da III divisão com 
uma derrota (24-29) frente 
ao Boavista FC. 

Com uma SIR 1º de Maio 
a apresentar-se para esta 
fase com uma equipa reno-
vada e muito jovem e após 
uma paragem de mês e 
meio entre as duas fases, em 
contraste com a paragem de 
apenas uma semana do ad-
versário, anteviam-se desde 
cedo as dificuldades para 
este jogo. 

No próximo fim de sema-
na, prevê-se mais um jogo 
extremamente difícil para 
os jovens da SIR, com uma 
deslocação a Braga para 
defrontar aquela que será 
provavelmente a melhor 
equipa desta segunda fase, 
o Arsenal de Defesa. 

Os juvenis masculinos so-
freram uma derrota em casa 
frente à equipa do 3A de 
Almeirim, naquela que foi a 
segunda jornada do campe-
onato nacional da II divisão 
de juvenis masculinos. As fa-
lhas técnicas, os problemas 
na organização do jogo 
ofensivo e alguma descon-
centração nos momentos de-

fensivos ditaram a primeira 
parte para a equipa de Pi-
cassinos que sai para inter-
valo a perder. No segundo 
tempo, as individualidades 
assumiram-se enquanto 
coletivo, apresentando-se 
assim mais organizado, no 
entanto numa luta contra o 
tempo. As inúmeras oportu-
nidades criadas ofereciam 
uma possibilidade de inver-
ter o resultado, no entanto 
a equipa pecou na falta de 
eficácia, acabando por per-
der por 31-32. Na próxima 
jornada a equipa desloca-se 
a Lisboa para defrontar o 
Benfica B, jogo que não se 
afigura fácil. ß

Juniores e Juvenis da sir 
invictos nos nacionais

Juniores da SIR 1º Maio venceram o Estarreja AC num jogo muito disputado
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 ANDEBOL

Iniciados do Pateira 
perdem com o Benfi ca

Os iniciados masculinos do CD Pa-
teira perderam (20-37) com o Benfi ca, 
em Lisboa, para a segunda fase do na-
cional da categoria. Alinharam: Lucas 
do Bem, Bruno Esteves, Cristi ano No-
gueira, Rafael Santos, João Almeida, 
Francisco Ferreira, Rúben Marti n, José 
Raul Simões, Pedro Saraiva, João Gas-
par, João Alves, Bruno Melo e Miguel 
Morais.

Os juvenis masculinos, para a se-

gunda fase do nacional da 2ª divisão, 
venceram na receção ao São Paio de 
Oleiros por 32-29. Alinharam: Marti m 
Pires, Diogo Carvalheira Jesus, Ricardo 
Barros, Luis Noronha, João Carlos Al-
meida, Bernardo Bem, Vasco Lopes, 
Diogo Marti ns, Bruno Silva, Pedro Xa-
vier, Igor Almeida, Francisco Santos, 
Pedro Coelho, José Raul Simões, Pedro 
Saraiva, João Gaspar, João Alves, Bru-
no Melo e Miguel Morais.

Nos iniciados, zona 3, lideram Spor-
ti ng, Benfi ca e Canelas (2 vitórias em 
2 jogos), enquanto Pateira e Batalha 
somam uma vitória e uma derrota. 
Benavente, Sismaria e Samora Correia 
têm duas derrotas cada.

Em juvenis, na zona 2, comandam 
o Anreade e o Pateira (6 pontos), 
seguindo-se CAIC, Oleiros, Feirense e 
São Bernardo B (4), ABC Nelas e Ac. 
Viseu (2).

No próximo domingo (17h) os inicia-
dos recebem o Batalha AC em Fermen-
telos. Os juvenis deslocam-se a Sta 
Maria da Feira no sábado (14h) para 
jogar com o Feirense.

Página 35


