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  Tiragem: 125000
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  Period.: Diária
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  Corte: 1 de 2ID: 51753913 12-01-2014
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  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Tiragem: 35043
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A10

  Tiragem: 84290
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  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Área: 10,49 x 9,12 cm²
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A11

  Tiragem: 84290
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  Área: 6,96 x 4,63 cm²
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A13

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,56 x 1,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51745412 11-01-2014
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 16,14 x 33,72 cm²
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A15

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,77 x 13,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51745783 11-01-2014

REUNIÃO DE CÂMARA 
| Marlene Cerqueira | 

A Câmara Municipal de Braga

continua a apostar no apoio à

formação desportiva. Desta vez

são contempladas a Associação

de Andebol e Braga e a Asso-

ciação de Rugby do Norte.

O contrato-programa para a

época desportiva 2013/2014 a

celebrar com entre o Município

de Braga e a Associação de

Rugby do Norte traduz-se nu-

ma comparticipação financeira,

até ao limite máximo de 5.450

euros, destinada ao pagamento

das inscrições das equipas e dos

atletas amadores, inscritos ou a

inscrever, até um limite de: 15

atletas na modalidade de râgue-

bi, nos escalões sub 8, sub 10,

sub 12 e sub 14; e 25 atletas na

modalidade de râguebi, nos es-

calões sub 16 e sub 18.

Já com a Associação de Ande-

bol de Braga a câmara vai assi-

nar um contrato-programa de

desenvolvimento de desportivo

que se traduz na atribuição de

uma comparticipação financei-

ra, até ao limite máximo de

2.110 euros, destinada ao paga-

mento das inscrições dos atletas

amadores dos clubes desporti-

vo, inscritos a inscrever, até um

limite de 20 atletas nos escalões

juniores, juvenis, infantis, mi-

nis e bâmbis.

Recorde-se que Ricardo Rio

anunciou que os acordos de de-

senvolvimento desportivo vão

ser generalizados a todas as

modalidades e colectividades.

Rio também anunciou que será

elaborado um regulamento que

permita uniformizar e colocar

justiça nos apoios a atribuir.

Desenvolvimento desportivo

Andebol e Rugby obtêm
contratos-programa
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A16

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 10,00 x 6,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51745967 11-01-2014

Andebol
Gala ABC/UMinho com jogo amigável 
com Cangas (17 horas) como aperitivo
Realiza-se já esta noite, a partir das 20 horas, mais uma gala do
ABC/UMinho. Com a solidariedade como pano de fundo, espera-se a pre-
sença neste evento de vários quadrantes da sociedade bracarense que
vão prestigar  este momento. A preceder a Gala ABC/UMinho e aprovei-
tando a paragem do campeonato nacional de andebol, vai ter lugar um
jogo amigável da equipa do ABC frente aos espanhóis do Cangas, que
ocupam actualmente o sexto lugar da Liga Asobal. 
Esta partida tem início marcado para as 17 horas, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, e abre assim a programação de um dia em cheio para o clube braca-
rense.
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  Tiragem: 11781
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  Tiragem: 11781
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  Period.: Diária
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  Tiragem: 35043
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  Tiragem: 35043
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  Period.: Diária
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A25

Messines acolhe 1.º Encontro de Desporto Adaptado - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2014

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/messines-acolhe-1-o-encontro-de-desporto-adaptado/

/

 
Numa iniciativa promovida pela Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines (CPSBM), tem lugar nos
próximos dias 24 e 25 de fevereiro o 1.º Encontro de Desporto Adaptado. A iniciativa conta com o
apoio da Câmara Municipal de Silves. O primeiro dia decorre na EB 2,3 João de Deus e será dedicado à
formação para agentes e técnicos desportivos, com parte teórica e prática. Neste dia, para além da
apresentação de algumas modalidades como andebol, goalball, mergulho adaptado e voleibol sentado,
haverá também lugar para alguns momentos analíticos dedicados à realidade atual do desporto
adaptado em Portugal. As atividades do segundo dia serão dedicadas à prática de vários desportos
adaptados com a participação das instituições que ajudam as pessoas com deficiência, decorrendo a
parte da manhã nas piscinas municipais de Silves e a parte da tarde no pavilhão desportivo da Casa
do Povo de Messines, com o apoio da Federação de Andebol de Portugal, Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Intelectual, Disable Divers Internacional - Portugal e Instituto Português
do Desporto e Juventude. O período de inscrições decorre até 20 de fevereiro junto da Casa do Povo
de São Bartolomeu de Messines. A participação tem um custo associado de 15 euros (sem almoço) e
de 20 euros (com almoço). Estudantes beneficiam de um preço especial de 10 euros (sem almoço) e
de 15 euros (com almoço). JA
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  Tiragem: 84290

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 26,24 x 8,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51745170 11-01-2014
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A27

:.: Rolando Freitas: «Motivação sempre presente» - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=862246

/

 
A Seleção Nacional recebe amanhã (15 horas), em Mafra, a congénere da Bósnia, no último jogo do
grupo 5 da fase de apuramento para o playoff do Mundial. Mas, embora sem possibilidades de estar no
Qatar em 2015 - os bósnios já asseguraram o 1.º lugar, o único que garante o acesso à fase seguinte
-, o técnico Rolando Freitas promete uma equipa ambiciosa e motivada para lutar pela vitória.
"Sempre que a Seleção joga é um momento importante, independentemente de tudo o que a possa
rodear em termos competitivos", afirmou Rolando Freitas, na conferência de imprensa de ontem,
comprometendo-se a tudo fazer para que "a Seleção proporcione um bom espetáculo". "Neste jogo,
há algumas contas a ajustar com a Bósnia e existe também uma grande motivação da equipa. Os
jogadores têm mostrado um caráter acima da média e, a este nível, a resposta que têm dado não
merece qualquer beliscão. Há sempre motivação quando se joga pela Seleção", salienta. O vice-
presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ricardo Andorinho, referiu, por seu turno, que a
Seleção Nacional tudo fará para "representar o país o melhor possível, levando de vencida a equipa da
Bósnia". "Cada jogo é importante para a construção da Seleção e para a consolidação do trabalho que
estamos a fazer", acrescentou. Hoje à tarde, a equipa realiza um treino, no Pavilhão Municipal de
Mafra, palco do jogo de amanhã. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Angola derrota Pick Szeged no terceiro amigável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/10/angola_derrota_pick_szeged_no_te.html

/

 
10 de janeiro de 2014 23:29h
 
 Noutros particulares, Angola derrotou a Líbia, por 29-17, e depois o Crucha Mokrin por 38-23.
 
 A seleção angolana sénior masculina de andebol soma e segue na preparação para o Africano, a
disputar-se na Argélia, ao vencer hoje, na Sérvia, a equipa local do Pick, por 44-23, no estágio
naquele país do leste da Europa.
 
 Ao intervalo, os pupilos de Filipe Cruz estavam em vantagem por 21-12, sobre a formação adversária,
sediada na zona fronteiriça com Sérvia (Banja Kanjiza) e que disputa torneios com equipas sérvias,
numa partida onde Adelino Pestana foi o melhor marcador com nove golos.
 
 Noutros particulares, Angola derrotou a Líbia, por 29-17, e depois o Crucha Mokrin por 38-23.
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A29

Angola fecha com derrota estágio na Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/11/angola_fecha_com_derrota_est_gio.html

/

 
11 de janeiro de 2014 22:46h
 
 Durante o estágio na Sérvia, os comandados de Filipe Cruz venceram a Líbia, por 29-17, Crucha
Mokrin (38-23) e Pick Szeged (44-23).
 
 A seleção angolana de andebol perdeu hoje frente ao Spartak da Sérvia, por 28-32, no último jogo de
preparação antes do Campeonato Africano das Nações, a disputar-se de 15 a 26 deste mês na Argélia.
Ao intervalo, registava-se empate a 14 golos.
 
 Durante o estágio na Sérvia, os comandados de Filipe Cruz venceram a Líbia, por 29-17, Crucha
Mokrin (38-23) e Pick Szeged (44-23).
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A30

ASA bate Petro e apura-se para as meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/11/asa_bate_petro_e_apura_se_para_a.html

/

 
11 de janeiro de 2014 13:51h
 
 Todas as partidas das meias-finais vão ser disputadas domingo no campo do Catetão.
 
 A equipa de Andebol do Atlético Sport Aviação (ASA) apurou-se esta tarde para as meias-finais do
campeonato nacional, ao bater o Petro de Luanda ao prolongamento por 29-28.
 
 O desafio de grande emoção foi bastante equilibrado e ao fim do tempo regulamentar o placar
registava um empate (23-23) o que veio a ditar o prolongamento.
 
 Na primeira parte de cinco minutos do prolongamento, registou-se um novo empate 26-26 e na
segunda e última parte as aviadoras foram mais eficazes na finalização acabaram por triunfar.
 
 O ASA encontra-se na meia-final com as detentoras do título o 1º de Agosto que derrotou o Progresso
do Sambizanga por expressivos 26-13.
 
 Também já garantiram o passe paras as meias-finais as equipas da Casa do Pessoal do Porto do
Lobito e do grupo desportivo da EPAL.
 
 Todas as partidas das meias-finais vão ser disputadas domingo no campo do Catetão.
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Portugal-Bósnia apresentado esta manhã em Mafra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2014

Meio: Atletismo Magazine.com

URL: http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/13852-portugal-bosnia-apresentado-esta-manha-em-mafra

/

 
Publicado em sexta, 10 de janeiro de 2014
 
 A Câmara Municipal de Mafra e a Federação de Andebol de Portugal promoveram esta sexta-feira, no
Parque Desportivo Municipal Engenheiro Ministro dos Santos, em Mafra, a conferência de imprensa de
apresentação do jogo Portugal-Bósnia, relativo à sexta e última jornada do grupo 5 da fase de
apuramento para o 'play-off' do Campeonato do Mundo de 2015, que vai disputar-se este domingo no
Pavilhão Municipal de Mafra (15 h. - A Bola TV).
 A cerimónia contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal de Mafra, Dr.ª Célia Batalha
Fernandes; do vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ricardo Andorinho, e do
selecionador nacional, Rolando Freitas.
 Ricardo Andorinho começou por agradecer à Camara Municipal de Mafra a disponibilidade da edilidade
local, garantindo que é com muito orgulho que vimos a Mafra jogar andebol. Tentamos sempre
desenvolver a modalidade em termos nacionais de uma forma bastante ampla e estamos aqui para
representar o melhor p ossível o país, levando de vencida esta seleção da Bósnia, nesta última jornada
do apuramento para o 'play-off' do campeonato do Mundo do Qatar . O vice-presidente da FAP
garantiu ainda que, pese o facto do apuramento para o play-off já estar fora dos horizontes cada jogo
é importante para a construção da seleção nacional e preciso destes jogos para a consolidação do
trabalho que estamos a fazer .
 MOTIVAÇàO SEMPRE PRESENTE
 O selecionador nacional, Rolando Freitas, reafirmou que para nós é também um prazer jogar em
Portugal, neste caso especial em Mafra. Cada momento em que a seleção joga é um momento
importante, independentemente de tudo o que a possa rodear em termos competitivos , começou por
referir o selecionador nacional, que espera que o público compareça este domingo, comprometendo-se
a tudo fazer para que a seleção proporcione em bom espetáculo .
 Rolando Freitas recordou que neste jogo há ainda algumas contas a ajustar com a Bósnia e há uma
grande motivação da equipa nacional para poder apresentar um bom jogo e oferecer um bom
espetáculo a todo o público que se dirigir ao pavilhão . Rolando Freitas não tem dúvidas que, pese o
facto de Portugal já não jogar para o primeiro lugar do grupo, não é difícil motivar a equipa. Tem sido
sempre muito fácil motivar este grupo. Há jogadores novos na seleção nacional, novos na idade e
novos no grupo, e que têm mostrado um caráter acima da média e que se tem vindo a refletir no
desempenho da seleção. A equipa tem dado, a este nível, uma resposta que não merece qualquer
beliscão. E há sempre motivação quando se joga pela seleção nacional .
 Por seu turno, a vereadora da Câmara Municipal de Mafra congratulou-se com a oportunidade que foi
concedida ao município de Mafra para receber este jogo da seleção nacional é para nós um motivo de
orgulho e satisfação uma vez que Mafra tem uma forte tradição na modalidade . Célia Fernandes
recordou ainda que grande parte dos nossos jovens têm seguido o exemplo que foi deixado por um
prestigiado atleta, Carlos Galambas, que levou o novo de Mafra além-fronteiras . Por isso, temos a
convicção que também por esse grande apoio e exemplo há muitos jovens que perseguem o objetivo
de serem atletas internacionais e levarem, também eles, o andebol de Mafra a um patamar
internacional . Célia Fernandes salientou ainda que a sua autarquia tem muito gosto em acolher a
seleção neste parque desportivo magnífico, com excelentes instalações, pretendendo que venham
muitas mais vezes . Da parte de Mafra, garante a vereadora, podem contar com bom acolhimento e o
apoio e vivacidade do público que ajudará ao trabalho que a equipa tem desenvolvido e bem merece.
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MODALIDADES
| Rui Serapicos | 

O secretário de Estado da Juven-
tude e Desporto, Emídio Guer-
reiro e o presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo
Rio, vão estar amanhã à noite na
gala anual do 80.º aniversário do
ABC de Braga/UMinho, revelou
ao Correio do Minho o presiden-
te do clube. 

Frisando o facto de a presença
simultânea daqueles responsá-
veis institucionais na sessão co-
memorativa não ocorrer já há
muito tempo, Luís Teles congra-
tulou-se por isto suceder desta
vez, no jantar de amanhã às 20
horas — mais uma vez no Res-
taurante Panorâmico da Univer-
sidade do Minho.

Também o reitor da UMinho,
António Cunha, e o vice-reitor,
José Mendes, a vereadora do
Desporto, Sameiro Araújo, os
presidentes da Associação In-
dustrial do Minho e da Associa-
ção Comercial de Braga e ainda
representantes de parceiros do
clube como a GFK, a Liberty e a
Primavera Software são outras
presenças institucionais assegu-
radas, o que leva Luís Teles, nas
declarações que nos prestou, a
vincar a sua satisfação, porque
“essas pessoas continuam dis-
postas a acompanhar-nos”.

Um dos momentos altos desta
gala, recorde-se, é o anúncio dos
premiados pelo seu desempenho
em 2013. De uma lista mais ou
menos longa, foram nomeados
para votação três por categoria.

Os sócios do ABC tiveram a
palavra até às 23h59 horas do
dia 6 de Janeiro para fazerem,
através do correio electrónico do
clube, as suas escolhas.  

“Houve uma adesão significa-
tiva dos associados”, comentou
Luís Teles, lembrando que a ini-
ciativa foi difundida por meios
electrónicos, tanto através da re-
de social Facebook como pela
página www.abcdebraga.com. 

Sem revelar os vencedores, o
presidente do clube realçou que
as votações apuradas “não dei-
xam dúvidas sobre o sentido de
voto dos academistas”.

Sobre a reacção do público fa-

ce ao comportamento competiti-
vo da equipa principal de ande-
bol, que nesta temporada volta a
aproximar-se da luta pela lide-
rança (encontra-se a um ponto
do comando), o presidente do
ABC considera que se tem veri-
ficado uma “grande simbiose”
entre a equipa e o público, e que
a participação dos adeptos terá
mesmo, em alguns dos resulta-
dos e exibições desta época, sido
“determinante”.

“Mas” — destacou, “a realida-

de é crua e dura”. 
“Tendo mais apoios se estiver-

mos no topo, isso é uma pescadi-
nha de rabo na boca que nos de-
ve levar à procura de melhores
condições”, salientou. 

Questionado sobre a situação
do clube — num tempo em que
as condições de contexto finan-
ceiro são, geralmente, desfavo-
ráveis e se tal conjuntura pertur-
ba, por restrições orçamentais,
as ambições do clube, Luís Teles
responde que, no ABC, “a ambi-

ção continua viva; mas temos
que ser realistas e não podemos
pensar em competir com orça-
mentos de outras grandezas, mas
apesar dessas limitações temos
as nossas virtudes”.

O actual presidente do ABC,
que foi praticante da modalidade
representando na posição espe-
cífica de pivot o clube na fase
ascendente da década de 1980,
realça no presente as sinergias
criadas com a Universidade do
Minho, vincando a “boa recep-
ção” aos praticantes de andebol,
com acolhimento e motivação. 

“Em termos práticos, nós te-
mos de fazer mais e melhor que
outros clubes. Somos optimistas,
mas também temos de fazer as
opções estratégicas mais ade-
quadas”, acrescenta Luís Teles.

Neste âmbito, realça “a aproxi-
mação à cidade de Braga, aos
adeptos e às instituições” e ainda
a capacidade que o clube, apesar
das dificuldades gerais, conse-
gue manter para “enfrentar o
status quo” e para se “intrometer
entre os melhores”.

Para Luís Teles, ainda assim,
“conseguirmos algum retorno é
fundamental”.

Governo, autarquia e universidade
na Gala do 80.º aniversário do ABC
AMANHÃ À NOITE, no restaurante Panorâmico da Universidade do Minho, o ABC de Braga/UMinho
celebra o 80.º aniversário com uma gala, para a qual estão confirmadas as presenças do secretário de
Estado da Juventude e Desporto e do presidente da Câmara Municipal de Braga.

DR

Luís Teles,  presidente do ABC/UMinho: “temos de fazer as opções estratégicas mais adequadas”

ABC 
Fundado a 29 de
Dezembro de 1933 
O Académico Basket Clube foi
fundado no dia 29 de Dezembro
de 1933.
Desde o início, esta colectividade
dedicou-se a modalidades como
o hóquei em patins, patinagem
artística, basquetebol, atletismo,
hóquei em campo, voleibol, 
xadrez e, mais recentemente, o
taekwondo. 
Em 1958, ocasião das bodas de
prata, a Câmara Municipal de
Braga agraciou o clube com a
medalha de ouro da cidade.

EHF dá 17.ºlugar 
Andebol desde 1965 
conquistou a Europa
na época 1993-1994

Quem hoje visitar na internet o
site abcdebraga.com depara com
uma proeminência do andebol.
A página oficial do ABC apresen-
ta em evidência uma imagem
de Luís Bogas, lateral que se reti-
rou na época passada, em eleva-
ção, no momento do remate. 
A imagem gráfica da gala de
amanhã no restaurante panorâ-
mico tem por fundo, em pose,
uma equipa dos anos 90, com jo-
gadores como Victor Tchikoulaev,
Rui Almeida e Carlos Ferreira, o
guarda-redes agora é adjunto na
equipa técnica orientada por
Carlos Resende. A memória
maior dos adeptos ocorreu em
1994, quando o clube bracarense
atingiu a final da Taça dos Cam-
peões Europeus — que perdeu
para os espanhóis do Teka San-
tander. No ranking da EHF,  fede-
ração europeia da modalidade, o
ABC tem ainda lugar no top 20,
ocupando a 17.ª posição.

À 18.ª jornada
Visita em Lisboa 
líder Sporting com
diferença de um ponto

Disputadas dezassete jornadas
do campeonato nacional de an-
debol da I Divisão, o ABC de Bra-
ga é terceiro com 45 pontos, a
par do Benfica e com menos um
ponto do que o Sporting. Em
quarto, o FC Porto, com 44.
Na 18.ª jornada, a 18 de Janeiro,
o ABC vai a Lisboa defrontar o
Sporting, encontro que vai cen-
trar as atenções desta ronda, a
completar com os jogos Avanca-
Á. Santas, AC Fafe-Passos Ma-
nuel, Belenenses-Madeira Sad,
Benfica-Sp. Horta e FC Porto-
Maia ISMAI.

§sete metros

Eleição decorreu até dia 6 de Janeiro
Adeptos já votaram para atleta, 
equipa e treinador do ano
O anúncio dos eleitos do ano constitui momento alto da Gala do ABC, tendo
nesta edição a votação decorrido, por correio electrónico, para escolher en-
tre os nomeados seguintes:
Atleta do ano: Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira, Humberto Gomes
Equipa do ano: Iniciados A, Infantis A, Juvenis C
Dirigente do ano : Alexandre Sousa, Carlos Miranda, Pedro Lobato
Adepto do ano: Renato Vale, Fernando Areias, Bruno Barrote
Jogador revelação: Rui Rolo, Nuno Rebelo, Nuno Sá
Treinador do ano: Jorge Rodrigues, Gabriel Oliveira e Nuno Cardoso.

§momento alto
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FUTEBOL
Liga Zon/Sagres
15.ª Jornada
HojeSp. Braga-V. Guimarães (20h00 - Sport Tv Live)
Amanhã Rio Ave-Marítimo (18h00 - Sport Tv 1) e Estoril
Praia-Sporting (20h15 - SportTv 1)
DomingoArouca-Belenenses, Académica-P. Ferreira,
Benfica-FC Porto (16h00 - Benfica TV 1), Olhanense-V.
Setúbal e Nacional-Gil Vicente (19h15 - SportTv 1)

Liga 2 Cabovisão
24.ª Jornada
AmanhãFeirense-Desp. Aves
Domingo FC Porto B-Portimonense, Benfica B-Beira-
Mar, Chaves-Moreirense (11h15 - SportTv Live), UD Oli-
veirense-Santa Clara, Atlético-Trofense, Farense-Lei-
xões, Sporting B-Penafiel, Sp. Covilhã-Tondela, Ac. Vi-
seu-Marítimo B e U. Madeira-Sp. Braga B

Campeonato Nacional Seniores
16.ª Jornada
Domingo Cesarense-AD Grijó, Lusitânia Lourosa-S.
João Ver, Cinfães-Bustelo, Anadia-Lusitano FC e Estar-
reja-Sp. Espinho

2.ª Divisão Nacional 
de Juniores – Série C
16.ª Jornada
Amanhã Ac. Viseu-Tocha, NDS Guarda-AD Estação,
Tourizense-Leiria e Marrazes, Anadia-Mealhada e
Tondela-Oliv. Frades

Campeonato Nacional 
de Juvenis - Série C
18.ª Jornada
Domingo Anadia-Sp. Covilhã, Naval-Marinhense, NDS
Guarda-Beira-Mar, Repesenses-Ac. Viseu e Acadé-
mica-U. Leiria

Campeonato Nacional 
de Iniciados - Série C
18.ª Jornada
Domingo UD Oliveirense-Repesenses, Feirense-Ta-
boeira, Lusitano FC-AD Sanjoanense, Ac. Viseu-O
Crasto e Avanca-Gondomar

Futebol feminino
Nacional de Promoção - Série B
11.ª Jornada
Amanhã Canelas 2010-Fiães, Sousense-Esmoriz e

MD Eirolense-Pasteleira
Domingo Viseu 2001-Vila FC

Nacional de Promoção - Série C
11.ª Jornada
Amanhã Lordemão FC-Atl. Ouriense B, Cadima-Seia
FC, União Ferreirense-Fundação Laura Santos e Bele-
nenses M. Grande-Guarda Unida

AF Viseu - Divisão de Honra 
15.ª Jornada
Domingo Mortágua-GD Parada, Moimenta da Beira-
Nespereira FC, Ferreira de Aves-Castro Daire, Man-
gualde-Sport Clube Paivense, Sernancelhe-Oliv. Fra-
des, Sampedrense-Sátão, Fornelos-Penalva Castelo e
Resende-Carregal do Sal

AF Viseu - Juniores Norte 
10.ª Jornada
Amanhã Sátão-Sport Clube Paivense, Moimenta da
Beira-Sp. Lamego, Cinfães-O Crasto e Vouzelenses-
CD Santacruzense

AF Viseu - Juniores Sul 
10.ª Jornada
Amanhã Santacombadense-Repesenses, Canas Se-
nhorim-Lusitano FC, Ranhados-Mortágua e Viseu e
Benfica-Mangualde

AF Viseu - Juvenis Norte
12.ª Jornada
Amanhã Os Viriatos-Cracks Lamego
Domingo Sátão-Drizes, O Crasto-Oliv. Frades, Moi-
menta da Beira-Vouzelenses, Cinfães-Resende e Vi-
seu e Benfica B-Ac. Viseu B

AF Viseu - Juvenis Sul
12.ª Jornada
Domingo O Pinguinzinho-Canas Senhorim, Lusitano
FC-Penalva Castelo, Mangualde-Mortágua, Ranhados-
Viseu 2001, Tondela-Viseu e Benfica e Molelos-Repe-
senses B

AF Viseu - Iniciados Norte
14.ª Jornada
Domingo Resende-Cinfães, Vouzelenses-Os Viriatos,
Drizes-Moimenta da Beira, Oliv. Frades-Ferreira de
Aves, Ac. Viseu B-Viseu 2001 B e Cracks Lamego-Pe-
nalva Castelo

AF Viseu - Iniciados Sul
14.ª Jornada
Domingo O Pinguinzinho-Molelos, Viseu 2001-Viseu e
Benfica, Carregal do Sal-Vale de Açores, Nelas-Ton-
dela, Lusitano FC B-Mangualde, Repesenses B-CRC
Santo André e Canas Senhorim-Estrela do Mondego

AF Guarda - 1.ª Divisão
13.ª Jornada
Domingo Os Vilanovenses-SC Sabugal, Trancoso-
Ginásio Figueirense, GD Foz Côa-Vila Cortez, SC
Celoricense-Sp. Mêda, Aguiar da Beira-Paços da Serra,
Pinhelenses-Desportiva do Soito e Vilar Formoso-CD
Gouveia

AF Guarda - 2.ª Divisão
7.ª Jornada
Domingo Mileu Guarda-Guarda Unida, F. Algodres-VF
Naves e Almeida-Casal Cinza

AF Guarda - Juniores
11.ª Jornada
Amanhã Guarda Unida-CD Gouveia, Pinhelenses-SC
Sabugal e AD São Romão-Almeida

AF Guarda - Juvenis
11.ª Jornada
Domingo Sp. Mêda-Manteigas, Seia FC-Guarda Unida,
Pinhelenses-AD São Romão, CD Gouveia-Figueira
CTL, GD Foz Côa-Trancoso e VF Naves-NDS Guarda

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional - Série A
12.ª Jornada
Amanhã CRECOR-Covão Lobo, Cohaemato-Paredes
e Gualtar-GDR Lameirinhas.
Domingo
ACDSC Cabeçudense-ACR Vale de Cambra, Viseu
2001-Piratas de Creixomil, AJAB Tabuaço-CS São
João e Freixieiro-Unidos Pinheirense

3.ª Divisão Nacional - Série B
12.ª Jornada
Amanhã Sp. Moncorvo-ACD Azagães, SC Sabugal-
ACRD Rio de Moinhos, Prodeco CS Covões-Gondo-
mar FC, ABC Nelas-Sp. Lamego, Feirense-Lamas Fut-
sal, Sangemil-Cruzeiro Santana e AA Leça-Leões Val-
boenses

AF Viseu - 1.ª Div. Feminina
11.ª Jornada
Amanhã ADR Carbelrio-Castro Daire, Penedono-Uni-
dos da Estação, Oliv. Frades-CB SJ da Pesqueira e Lu-
sitano FC-CB Mortagua

AF Viseu - Iniciados
10.ª Jornada
Domingo Casa Benfica Viseu-CS Sever, Sp. Lamego-
Armamar, Gigantes-ABC de Nelas, GD S. João Pesqª.-
CB Sernancelhe e AJAB Tabuaço-Viseu 20

AF Viseu - Benjamins
7.ª Jornada
Amanhã Gigantes SM-Viseu 2001, ABC Nelas-CP Vila
Nova Paiva e ASSCR Gumirães-Sp. Lamego

AF Guarda - Seniores
9.ª Jornada
Amanhã Guarda Unida-Casa FCP Meda, Pinhelenses-
AD São Romão, Penaverdense-Casal Cinza e CF Lusi-
tania-CDC Pinheiro

BASQUETEBOL
18.º Campeonato Nacional Séniores
Sub-20 masc.-1.ª fase-Norte B
Hoje ASS.Gumirães-Illiabum C  (21H35-Pav Inatel - Vi-
seu) 

26.º Campeonato Nacional Sub-16
masc.-Fase Qualificação-Norte B
Domingo Clube Bola Basket-Ginásio Figueirense
(15h00-Pav.Municipal S.Pedro do Sul) 

1.º Torneio Alliance Française/ASS 
Gumirães – sub-16 femininos
Domingo ASS Gumirães, ACERT, Academia e Vila
Pouca  (14h00-Pav. Soima-Viseu)

ANDEBOL
Campeonato Nacional da 3.ª Divisão
10.ª Jornada
Amanhã Estarreja AC-ACD Monte 
e Académico de Viseu-Andebol Clube de Lamego

Agenda desportiva

Página 33



A34

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,04 x 5,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51725384 10-01-2014

ANDEBOL FEMININO

Vermoim na 2.ª fase
do nacional de juniores

O andebol da Associação Cultural de Vermoim (ACV) 
carimbou praticamente a sua passagem à segunda fase 
do campeonato nacional de juniores femininos – facto 
que acontece pela primeira vez no seu historial – a três 
jornadas do final desta fase da competição.

A conquista surge após a vitória por 27-24 frente ao 
Grupo Desportivo de Chaves num encontro disputado 
no passado domingo no pavilhão de Vermoim.
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Portugal entra a perder no Europeu - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3625979

/

 
A seleção nacional começou a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-18 a perder,
contra a Hungria, por 30-28
 
 Portugal perdeu esta sexta-feira contra a seleção da Hungria, por 28-30, em jogo a contar para a
primeira jornada da qualificação para o Campeonato da Europa de sub-18, que se realiza em Berlim,
na Alemanha.
 
 Apesar de um início equilibrado, a equipa das Quinas foi para o intervalo a perder por 10-14. Na
segunda parte, a equipa de Dragoslav Punosevac, o selecionador nacional, bem tentou dar a volta ao
jogo, chegando mesmo a igualar a partida (22-22), mas os húngaros foram mais fortes e conseguiram
ganhar de novo vantagem, sem mais a largar até ao final.
 
 Miguel Martins, atleta do FC Porto, foi o melhor marcador da equipa de Portugal, com dez golos.
 
 Recorde-se que a ronda de qualificação decorre até este domingo, num total de três jornadas, onde
Portugal ainda defrontará a anfitriã, Alemanha, e a Finlândia. Apenas os dois primeiros classificados de
cada grupo garantem um lugar na fase final do campeonato europeu, que decorrerá na Polónia, entre
os dias 14 e 24 de agosto.
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Seleção feminina angolana perde frente ao Hypo No da Áustria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/10/sele_o_feminina_angolana_perde_.html

/

 
10 de janeiro de 2014 23:11h
 
 Depois deste amistoso, as campeãs africanas deixam sábado à tarde Áustria e rumam para Hungria.
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol perdeu esta noite diante da equipa austríaca do Hypo
No, por 25-28, com 19-16 ao intervalo, no quadro de preparação das campeãs africanas para a prova
continental, a disputar-se este mês na Argélia.
 
 Sábado, as comandadas de Vivaldo Eduardo voltam a defrontar em Viena o Hypo No, integrado
maioritariamente por andebolistas da selecção brasileira, campeã mundial.
 
 Depois deste amistoso, as campeãs africanas deixam sábado à tarde Áustria e rumam para Hungria.
Segunda-feira rumam para Argélia, sede do Campeonato das Nações deste ano.
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Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos – 2ª Divisão

iniciados continuam sem conhecer 
o sabor da derrota

Os iniciados recebe-
ram e venceram de forma 
concludente a equipa do 
EA Moimenta da Beira por 
50-33.

Foi um jogo com duas 
partes claramente distintas. 
Muitas oportunidades des-
perdiçadas aos 6m e um dia 
não em termos defensivos 
permitiram o equilíbrio do 
resultado durante toda a pri-
meira parte, com parada e 
resposta de ambas as equi-
pas, sendo que o resultado 

ao intervalo registava 21-19 
favorável à equipa da casa.

Na segunda parte a mu-
dança no sistema defensivo 
por parte do AC Lamego para 
marcação individual a todo o 
campo criou muitas dificulda-
des à equipa visitante, sendo 
este o aspeto chave para a 
diferença no marcador.

Na próxima jornada os 
iniciados do AC Lamego de-
fronta fora de portas o NA 
Penedono.
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Os iniciados do Ande-
bol Club de Lamego apro-
veitaram as férias do Natal 
para participar no Feira 
Handball Cup 2013, realiza-
do em Santa Maria da Feira 
de 27 a 30 de Dezembro. 
Esta participação surgiu 
no âmbito da preparação 
da equipa para o campeo-
nato nacional da 1ª divisão, 
que irá realizar-se após o 
término do campeonato 
regional.

Em primeiro lugar gostarí-
amos de felicitar a organiza-
ção do torneio, que ficou ao 
cargo do Clube Desportivo de 
Feirense, pela qualidade em 
termos logísticos de toda a 

realização do torneio.
Estes torneios constituem 

uma mais-valia para todas 

Andebol Club de Lamego

iniciados participam 
no “feira handball cup 2013”

as equipas, uma vez que as 
comitivas convivem 24h por 
dia, o que permite essencial-

mente o forte convívio entre 
todos, o desenvolvimento do 
espírito e da coesão do gru-
po, fundamental para o cres-
cimento social e desportivo 
dos jogadores.

Quanto aos resultados, a 
equipa do AC Lamego con-
quistou o 6º lugar, ficando à 
frente de equipas com forte 
tradição no Andebol, como 
é o caso do FC Porto e São 
Bernardo. Foram disputados 
6 jogos em 4 dias, onde o es-
forço dos jogadores é levado 
ao limite da exaustão.

De destacar ainda o pré-
mio de melhor jogador do es-
calão de iniciados, conquis-
tado por Francisco Pereira, 
jogador do AC Lamego.
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Andebol Club de Lamego 
Campeonato regional – minis

Minis – ganhar 
é o nosso destino

Primeira jornada do campeonato regional de minis que 
começou logo com um empolgante Ac Lamego-Tarouca. 
O jogo começou e desde logo se percebeu que iria ser 
equilibrado, com a equipa de lamego a ser mais forte fisi-
camente e a do Tarouca melhor tecnicamente. O jogo ia 
decorrendo e as equipas estiveram quase sempre empa-
tadas e ao intervalo o resultado era favorável a equipa de 
Lamego (13-12). Na segunda parte o equilíbrio entre as 
duas equipas manteve-se acabando a equipa de Lamego 
por ser mais feliz e ter vencido (21-20). Recorda-se que na 
primeira parte são equipas A que jogam e na segunda as 
equipas B, juntando depois no fim o resultado de ambas, 
cumprindo assim as regras deste campeonato.

AGENDA DESPORTIVA 

ACADÉMICO VISEU FC x A.C.L. (11/01/2014; 17H00) 
- SÉNIORES

NA PENEDONO x A.C.L. (12/01/2014; 15H00) – INI-
CIADOS

CDRJ ANREADE x A.C.L. (11/01/2014; 10H00) – IN-
FANTIS

Para quem quiser praticar desporto, ter hábitos saudá-
veis e conhecer a modalidade aparece no Pavilhão Álvaro 
Magalhães todos os Sábados por volta das 10h30.

Andebol Club Lamego

Página 39



A40

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,64 x 19,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51709120 04-01-2014

KAKYGAIA - TORNEIO DE ANDEBOL 

A l a v a r i u m ,
equipa campeã
nacional de se-
niores femininos

da I Divisão derrotou a Se-
leção Nacional Júnior B por
32-7  na final da edição de
2013 do Torneio Kakygaia,
que contou com 91 equipas,
nos mais variados escalões,
que durante três dias
praticaram a modalidade
em dez pavilhões do con-
celho. Destaque para a for-
mação do Colégio de Gaia,
que venceu, no escalão

júnior. As equipas gaienses,
que participaram no
Torneio tiveram um bom
desempenho. O Colégio de
Gaia, em seniores, ficou-se
pelas meias finais depois de
ter sido derrotado pela Se-
leção Nacional Júnior B por
30-12. 
O Almeida Garrett foi afas-
tado pelo mesmo carrasco e
perdeu por  30-7, acabando
em quinto lugar. O S. Félix
alcançou o oitavo lugar na
prova.
No final do Torneio, no
passado domingo realizou-
-se a cerimónia de entrega

de prémios,  que contou
com a presença do presi-
dente da Federação de An-
debol Portuguesa, Ulisses
Pereira e do presidente da
Câmara de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues.

O Colégio de Gaia ficou em primeiro, no escalão de juniores. O
grande vencedor do Torneio foi o Alavarium, atual campeão nacional.
●

O
VANESSA TEIXEIRA

Colégio de Gaia
vence em juniores

Colégio de Gaia em juniores ficou em primeiro

DETALHES

MINIS MASCULINOS
Académica de Espinho
MINIS FEMININOS
"CALE"
INFANTIS MASCULINOS
Torrense Seixal
INFANTIS FEMININOS
"CALE"
INICIADOS MASCULINOS
Académico do Porto 
INICIADOS FEMININOS
ARCA Antas 
JUVENIS FEMININOS
Alavarium Aveiro 
JUNIORES FEMININOS
Colégio de Gaia 
SENIORES FEMININOS
Alavarium Aveiro

Página 40



A41

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,26 x 32,33 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 51709679 04-01-2014

Colégio 
de Gaia

Reportagem ANDEBOL FEMININO

Meninas do Colégio de Gaia
querem brilhar na Europa

rês décadas de
sucesso no Projeto de
Educação pelo Des-

porto. Assim se escreve a
história do Colégio de Gaia que
já foi campeão da 1ª divisão em
1991 e já venceu duas Taças de
Portugal (1990/1998) e duas
Supertaças (1992/1998).
Destaque ainda para a carreira
europeia com 19 participações
em 23 anos e um currículo in-
vejável na formação.
O Colégio de Gaia vai ter outra
oportunidade de fazer história
na Europa depois da passagem
aos oitavos de final da Chal-
lenge Cup, onde irá defrontar a
equipa holandesa, Quintus, a 2
(em casa) e 9 de fevereiro (fora). 
“Tivemos dois bons jogos que
foram muito importantes para
o crescimento das atletas, que
tiveram a oportunidade de
jogar com equipas profissio-
nais. Sabemos que vai ser muito
difícil ultrapassar o grupo
holandês, mas de tudo faremos
para prestigiar o andebol por-
tuguês e lutar até o último mi-
nuto do jogo”, garantiu a
treinadora das seniores, Paula

Castro, que já participa neste
projeto há 26 anos, primeiro
como atleta e depois como téc-
nica. O Colégio de Gaia conta
com cerca de 20 atletas,  com
algumas juniores e uma juvenil,
Patrícia Resende. “A formação
e a estrutura do próprio Colé-
gio são essenciais para con-
seguirmos atingir estes
patamares”, explicou Paula
Castro. “Tivemos várias atletas
que saíram para grandes clubes
como é o caso da Madeira SAD,
e para o estrangeiro. É um

orgulho ver a nossa formação a
atingir  patamares maiores”,
concluiu.
A jogar, há 25 anos consecutivos
no Campeonato Nacional de
Andebol Feminino, o Colégio de
Gaia ocupa atualmente o quarto
lugar da tabela classificativa,
mas o objetivo é chegar mais
longe. “O objetivo é melhorar o
ano anterior. Fomos sextos na
época passada e queremos ir,
este ano, um pouco mais longe”,
garantiu a treinadora. “Temos
uma equipa nova e muito jovem

com algumas jogadoras mais
velhas para dar experiência à
equipa e vamos tentar fazer a
melhor classificação possível,
que seria alcançar o quarto lugar
para atingir o play off”, acres-
centou.
Destaque para as médicas da
equipa, Vanessa Silva, Marta
Magalhães e Sara Torres, além
da estrela Marta Loureiro que
terminou a carreira em junho,
assim como as capitãs, Fernanda
Carvalho e Helena Santos, que
são professoras da casa.

T

Colégio de Gaia vai disputar os oitavos de final, em fevereiro frente à equipa holandesa, Quintus

Depois de vencer os dois jogos, em casa, frente à equipa bósnia, o Colégio de Gaia continua a sonhar
na Europa. Responsáveis explicam a ‘O Gaiense’ a razão do sucesso do projeto do andebol feminino.
●

CAPITÃ I FERNANDA CARVALHO

Fernanda Car-
valho é uma das
capitãs da equipa
e a atleta mais
velha do grupo.
Veste a camisola
amarela e preta
do Colégio de
Gaia há 24 anos e
já foi internacional
várias vezes.
“Como capitã e

INTERNACIONAL I SANDRA SANTIAGO

A ainda júnior,
mas que integra o
plantel sénior do
Colégio de Gaia,
Sandra Santiago
jogou na Seleção
A nos dois últimos
jogos e em agos-
to foi considerada
a melhor meia
distância es-
querda do Cam-

A MAIS NOVA I PATRÍCIA RESENDE

Patrícia Resende,
filha do veterano
do andebol, Car-
los Resende é a
única juvenil na
equipa das se-
niores. A for-
mação é a base
do sucesso do
Colégio de Gaia. 

atleta mais velha tento transmitir a
minha experiência e apoiá-las nos
jogos mais difíceis. Neste momento
temos uma equipa completamente re-
novada, que se está a se formar de
novo, mas com jogadoras de muita
qualidade. O Colégio de Gaia tem uma
capacidade de fazer grupos fantásticos,
nos quais todas as atletas se dão bem.”

peonato Europeu sub 18 e ainda foi
eleita para o sete ideal do Campeonato
da Europa. “Aprendi muito na Seleção.
São jogadoras mais velhas e mais ex-
perientes e ajudam-me muito a evoluir.
Acho que temos uma equipa que pode
fazer frente aos grandes nomes do an-
debol.”

“Este sucesso do andebol
feminino do Colégio de Gaia
acontece porque se insere num
projeto educativo mais
abrangente da escola que
acredita que o desporto  ajuda
a passar um conjunto de valo-
res que são fundamentais para
aquisição em termos de
cidadania, quer nos critérios
de rigor e exigência. Temos 14
modalidades, temos muitos
grupos e atividades regulares e
temos este projeto que deu um
salto qualitativo e se tornou

imparável e que muito nos
orgulha.  Estes resultados al-
cançados têm permitido que as
sucessivas gerações das sete
equipas jovens passem a mís-
tica das mais velhas para as
mais novas e as mais novas vêm
renovar. Estamos sempre a re-
novar gerações. A nossa aposta
nos escalões de formação é de-
cisivo para o nosso projeto. O
apoio das instituições também
tem contribuído muito para o
nosso sucesso. A Toyota está
casada connosco há 21 anos.”

►

“A aposta na formação é decisiva para o nosso projeto”

VANESSA TEIXEIRA

Jorge Tormenta 
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ANDEBOL

MENINAS DO
COLÉGIO DE GAIA
QUEREM
CONQUISTAR
A EUROPA

PÁG. 18
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ANDEBOL
Campeonato Nacional da 

2.ª Divisão de Andebol

sanjoanense, 28
Módicus, 24

A Sanjoanense entrou da 
melhor forma no primeiro jogo 
da segunda volta do campeo-
nato ao vencer, no Pavilhão das 
Travessas, o Módicos por 28-24. 
A jogar em casa, e frente a uma 
equipa que se encontra ao 
mesmo nível que os alvinegros 
na tabela classificativa, a San-
joanense acabou por garantir 
os três pontos num jogo que 
se revelou equilibrado, mas 
em que foram mais felizes os 
locais. Com este resultado, os 
alvinegros colocaram-se a par 
do Módicus na tabela classifi-
cativa, ambos com 22 pontos. 
um triunfo que, com certeza, 
servirá de tónico para o novo 
ano que agora se inicia para 
que a Sanjoanense consiga 
atingir os seus objetivos até ao 
final do campeonato.

AgendA

Seniores femininos
Sanjoanense-Ac. Espinho
Dia 4, às 21h00, Pavilhão Travessas

iniciados masculinos
S. Bernardo-Sanjoanense
Dia 4, às 21h00, S. Bernardo

Juvenis femininos
Alavarium-Sanjoanense
Dia 4, às 18h00, Alavarium

infantis masculinos
Sanjoanense-S. Bernardo
Dia 4, às 09h15, Pavilhão Travessas

infantis femininos
Sanjoanense-SM Mato
Dia 4, às 15h00, Municipal Vouzela

iniciados femininos
Ac. Espinho-Sanjoanense
Dia 5, às 09h00, Espinho

iniciados masculinos
Espinho-Sanjoanense B
Dia 5, às 10h00, Nave de Espinho

Minis masculinos
Sanjoanense-Espinho
Dia 5, às 09h15, Pavilhão Travessas

Página 44



A45

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,81 x 5,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51705330 03-01-2014

pavilhão das travessas recebe no domingo 
portugal-estónia

O Pavilhão das Travessas recebe, no 
próximo dia 5 de janeiro, o jogo Portugal-
Estónia, referente à quarta jornada do grupo 
5 da fase de apuramento para o play off do 
Campeonato do Mundo de Andebol. 

Este é um jogo bastante importante para 
a equipa comandada por Rolando Freitas, que 
tem um calendário extremamente  apertado 

nesta fase do apuramento, realizando quatro 
jogos em apenas 11 dias. E uma vitória frente 
à Estónia é essencial para que a equipa man-
tenha viva a esperança e o cumprimento do 
objetivo final, pelo que a Federação de Ande-
bol de Portugal espera que o público marque 
presença em grande número neste encontro 
para prestar o seu apoio à equipa lusa.

Depois de ter cumprido ontem o pri-
meiro dos quatro jogos, frente à Estónia, 
Portugal volta a defrontar a mesma equipa já 
no próximo dia 5, no Pavilhão das Travessas, 
em S. João da Madeira. Na visita à Letónia, 
a 8 de janeiro, cumpre-se a quinta jornada, e 
dia 12 Portugal recebe, em Mafra, a Bósnia 
herzegovina.
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