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FCP hexacampeão de andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=77250443

/

 
FC Porto conquista título inédito na modalidade.
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RUI OLIVEIRA/NFACTOS

Tiago Rocha remata perante o olhar de Carlos Carneiro

A última jornada do campeonato de 

andebol arrancou com duas equipas 

ainda com possibilidade de se sagra-

rem campeãs, mas no fi nal quem as-

segurou o triunfo foi a mesma que 

o fez nos últimos anos. O FC Porto 

não falhou na recepção ao Benfi ca, 

que derrotou por 24-19, e assegurou 

o título pela sexta temporada segui-

da. Os “dragões” entraram assim na 

história da prova como os primeiros 

hexacampeões da modalidade.

O Sporting também sonhava com 

o título e fez a sua parte, batendo em 

casa o Sp. Horta (33-22), mas era o FC 

Porto que dependia de si próprio. À 

formação de Ljubomir Obradovic, 

que chegou ao intervalo a vencer por 

11-8, bastava o empate para festejar 

num lotado Dragão Caixa.

Se, na época passada, o FC Porto 

tinha igualado o feito de uma histó-

rica formação do Sporting, que fi cou 

conhecida como os “sete magnífi cos” 

(o ecléctico Bessone Basto, Manuel 

Brito, Adriano Mesquita, Manuel 

Marques, Carlos Correia e os irmãos 

Ramiro e Alfredo Pinheiro), capaz de 

ganhar cinco campeonatos consecu-

tivos, entre 1968-69 e 1972-73, ontem 

ganhou um lugar único na modalida-

de. Tal como Tiago Rocha, Ricardo 

Moreira, Gilberto Duarte, Wilson 

Davyes e o guarda-redes Hugo Lau-

rentino, os cinco jogadores presentes 

nestes seis títulos portistas.

A caminhada começou com Car-

los Resende no banco, com o antigo 

FC Porto é o primeiro 
hexacampeão 
do andebol português

internacional português a liderar a 

equipa em 2008-09, e depois pros-

seguiu, nas cinco épocas seguintes, 

com o sérvio Ljubomir Obradovic.

“Dentro de alguns anos, ninguém 

se vai lembrar que o FC Porto con-

quistou este título na última jornada, 

mas que conquistou o hexacampeo-

nato”, referiu Ricardo Moreira.

Os “dragões” somaram 56 pontos, 

mais um do que os “leões”. O ABC, 

que ganhou ao Águas Santas (26-30), 

garantiu o terceiro lugar, com 51, en-

quanto o Benfi ca terminou com 49. 

Mais atrás fi caram Águas Santas (45) 

e Sporting da Horta (30).

O triunfo portista foi facilitado pela 

exibição do seu guarda-redes. Hugo 

Laurentino efectuou 16 defesas e foi 

especialmente importante na primei-

ra parte, quando o ataque dos locais 

esteve mais desinspirado. O interna-

cional português foi decisivo na ma-

nutenção do equilíbrio no resultado 

até perto do fi m desse período, altura 

em que o campeão nacional ganhou 

uma pequena vantagem que acabou 

por não mais perder e por aumentar 

logo após o intervalo.

Gilberto Duarte, com sete golos, 

e João Ferraz, com cinco, foram os 

melhores concretizadores dos vence-

dores, enquanto no Benfi ca, que na 

segunda parte não conseguiu baixar 

a desvantagem para menos de três 

golos e chegou a estar a perder por 

sete, destacaram-se Elledy Semedo 

(5) e Carlos Carneiro (4).

Em Mafra, a vitória do Sporting 

não foi sufi ciente para ganhar o cam-

peonato, mas o clube não terminou a 

época de mãos a abanar, pois conquis-

tou a Supertaça e a Taça de Portugal.

O FC Porto, recorde-se, chegou ao 

19.º título. O Sporting tem 17, o ABC 

12, o Benfi ca sete, o Belenenses cinco 

e o Salgueiros e o Madeira SAD um 

cada. Manuel Assunção

Andebol

“Dragões” derrotaram 
em casa o Benfica 
e conquistaram o 6.º título 
consecutivo, frustrando 
as hipóteses do Sporting
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«FC Porto nasceu para ganhar» - Obradovic
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: Bola Online

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

/

 
Ljubomir Obradovic, treinador da equipa de andebol do FC Porto, era o espelho da felicidade após a
conquista do hexacampeonato.
Há cinco anos, quando fui apresentado, prometi que ia ganhar títulos e entrar na Liga dos Campeões.
Isso está a acontecer e agora só temos de continuar. O FC Porto tem uma coisa específica: um grupo
de jogadores e dirigentes que nasceu para ganhar. Eu só acompanho, observou.
É possível continuar. Vamos parar porquê? A cada ano que passa é mais difícil. Há cinco anos as
equipas corriam menos do que o Porto, agora já correm mais, realçou Obradovic.
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FC Porto vence Benfica (24-19) e sagra-se hexacampeão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: Bola Online

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

/

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

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: Correio da Manhã Online

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

/

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

ABC/UMinho defende pódio na Maia
Oito meses e meio após o tiro de partida, cai este sábado o pano sobre o campeonato nacional de
Andebol 1. FC Porto recebe Benfica na luta pela revalidação do título, com Sporting à espreita do
que acontecer no clássico, mas obrigado a vencer o seu jogo em casa com Sp. Horta. Para haver
festa no Dragão Caixa, o FC Porto necessita de, pelo menos, assegurar um empate, já que em
igualdade com o Sporting os pupilos de Ljubomir Obradovic levam vantagem. 
No outro jogo que completa a ronda, Águas Santas e ABC/UMinho medem forças na Maia, num jo-
go em que os bracarenses tentarão manter o terceiro lugar da tabela. Jogos todos às 17 horas.
No grupo B,  a equipa minhota do Fafe, já despromovida à divisão secundária, recebe Avanca,
também despromovido, às 15 horas.
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“Vontade de fazer história
de novo é muito forte”
Ambição A afirmação é de Ulisses Pereira, treinador da equipa do Alavarium,
que começa hoje, em casa, frente ao Madeira SAD, a defender o título nacional

Alexandre Silva

Campeã nacional em título, a
equipa feminina do Alava-
rium/Love Tiles começa a de-
fesa do título em casa, frente
ao Madeira SAD. A formação
madeirense parte com ligeiro
favoritismo, fruto da vitória na
fase regular da prova e da con-
quista da Supertaça e da Taça
de Portugal, a expensas das
aveirenses.

Poderá ser este historial re-
cente entre as duas formações
algo inibidor ou motivador
para o Alavarium? A esta per-
gunta Ulisses Pereira, o treina-
dor da equipa, não só não foge
à resposta, como joga ao ata-
que: “em termos psicológicos
até pode haver essa questão da
inibição. Mas que melhor jogo
para exorcizar esse fantasma
de que uma final? Espero difi-
culdades naturalmente, contra
um clube que foi campeão 12
vezes nos últimos 15 anos. Mas
a vontade de fazer história de
novo é muito forte”.

No entanto, o responsável
técnico assume que a equipa
que orienta está em crescendo
e que existem condições para

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

tudo pode acontecer”, justifica.

Esforço financeiro tremendo
A final tem o primeiro jogo

já hoje, no pavilhão do Alava-
rium, a partir das 17 horas. In-
dependentemente do resul-
tado, a formação aveirense tem
de se deslocar no fim-de-se-
mana seguinte à Madeira, para
realizar um ou dois jogos, de-
pendendo do resultado das

primeiras duas partidas.
E é aí que começam os pro-

blemas, segundo conta ao Diá-
rio de Aveiro, Francisco Game-
las, o director da equipa: “para
irmos à Madeira vamos ter de
prejudicar outras áreas do
clube, já que o Alavarium não
é só as seniores femininas. E
depois de termos alcançado o
estatuto que temos na moda-
lidade, temos mais escalões e
mais atletas, que também têm
despesas”, explica.

O problema é a escassez de
apoio por parte da cidade, em
todos os domínios, ancorado
na “situação financeira do país”,
que levou inclusivamente a
que, por exemplo, duas das
empresas patrocinadoras “te-
nham deixado de apoiar a meio
da época”, originando uma si-
tuação “ainda mais difícil”.

Era importante, segundo
Francisco Gamelas, que “a so-
ciedade percebesse o papel
fundamental que os clubes
têm no apoio à formação dos
jovens e que os “apoiasse”. Até
porque, e dando o exemplo da
equipa feminina, “ninguém re-
cebe para jogar. Nem as atletas,
que têm sido umas guerreiras,
nem o treinador, que por vezes,
tem de ser muito mais que trei-
nador”, concluiu o director. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

Ulisses Pereira diz que a sua equipa atravessa um bom momento

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

Avelino Conceição

OBJECTIVO A equipa de Ju-
niores da Associação Artística
de Avanca está a um passo de
garantir a subida à Primeira Di-
visão Nacional da categoria,
depois da vitória (37-19) em
casa, diante da formação do

Monte, na passada quarta-
feira, em jogo que estava em
atraso da Zona 1 da 2.ª fase do
Nacional da 2.ª Divisão.

Quando falta disputar ape-
nas uma jornada para o final
desta fase do campeonato, a
equipa avancanense necessita
apenas de um empate para as-
segurar a promoção à divisão
principal, no jogo que se dis-
puta amanhã, frente FC Infesta,

que é o líder com mais dois
pontos (25).

A Artística de Avanca joga o
último encontro a partir das 12
horas, no Pavilhão de Salreu,
onde se espera muito público
para assistir a um desafio pro-
metedor. Recorde-se a forma-
ção orientada por Tiago Cunha
venceu este adversário no jogo
da primeira volta, por 38-35,
sendo a única derrota da equi -

pa de São Mamede de Infesta.
Mas esta partida vai também

decidir quem será o primeiro
classificado da Zona 1, que irá
disputar o título nacional da 2.ª
Divisão, com o vencedor da
Zona 2 em dois jogos (8 e 10
de Junho), frente ao Alavarium
ou SIR 1.º de Maio, duas equi-
pas que, curiosamente, se de-
fronta também amanhã (18
horas), em Aveiro. |

Andebol
Juniores
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FC Porto sagra-se hexacampeão frente ao Benfica
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Andebol
 
 Pela primeira vez na história do andebol português, uma equipa vence seis campeonatos
consecutivos. Benfica não conseguiu "ajudar" o Sporting a impedir a festa portista.
 
 O FC Porto sagrou-se, neste sábado, hexacampeão nacional de andebol, ao derrotar o Benfica por 24-
19, no Dragão Caixa, na derradeira jornada da fase final da competição.
 
 Um empate bastava para o FC Porto garantir o sexto campeonato consecutivo, mas os pupilos de
Obradovic não fizeram por menos e somaram um categórico triunfo, impulsionados pela grande
exibição do guarda-redes Hugo Laurentino.
 
 Só o Sporting poderia "tirar" o título ao FC Porto, mas os leões precisavam que os dragões perdessem
para poderem sonhar com o título. Apesar de o Benfica ainda ter estado na frente do marcador, ao
intervalo os pentacampeões já lideravam por 11-8.
 
 Na segunda parte, o FC Porto, sob o olhar atento de Pinto da Costa, chegou a ter seis golos de
vantagem e acabou por confirmar o título com naturalidade.
 
 O FC Porto, primeiro hexacampão de andebol português, soma o 19.º título de campeão, mais dois do
que o Sporting, que não chega ao título desde 2001. Os dragões garantem, ainda, o acesso à Liga dos
Campeões 2014/15.
 
por João Ruela
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FC Porto hexacampeão nacional de andebol
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HOJE Ã s 18:47
 
 O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o
Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
 
 A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os dragões, que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
 
 Os leões receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em que
já venciam ao intervalo por 18-11.
 
 Diário Digital / Lusa
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ANDEBOL (NACIONAL DA I DIVISÃO)

ABC/UMinho fecha época 
no reduto do Águas Santas

Hoje decide-se o campeão. O FC Porto recebe o 
Benfica no Dragão Caixa, enquanto o Sporting acolhe 
o Sporting da Horta. Oito meses e meio após o tiro 
de partida, cai hoje o pano sobre o Andebol 1.

FC Porto e Sporting são os únicos candidatos ao 
título, com a formação do Porto a depender exclusi-
vamente de si. Pela frente, e como último obstáculo 
desta longa corrida, tem um adversário de peso, 
também ele inicialmente candidato à conquista do 
cetro mas que, neste momento, apenas pode lutar 
pelo terceiro lugar. Um FC Porto-Benfica é sempre 
um clássico mas o desta tarde, agendado para as 
17h00 (tal como todos os jogos do grupo A), tem 
essa particularidade muito especial, ou seja, a de 
decidir o título nacional.

No outro jogo que completa a ronda, Águas Santas 
e ABC/UMinho medem forças na Maia, num jogo 
em que os bracarenses tentarão manter o terceiro 
lugar da tabela, bastando-lhes para isso conseguir 
o mesmo resultado que o Benfica rubrique no Dra-
gão Caixa.

No grupo B defrontam-se em Fafe os dois últimos 
classificados, já despromovidos à divisão secundária, 
centrando-se em Belém as atenções da jornada no 
jogo em que a formação da casa recebe o Madeira 
SAD.
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"Lutar sempre como se fosse o primeiro" - O Jogo
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Capitão do FC Porto falou sobre o "segredo" dos seis títulos e disse estar num "grupo especial".
 
 A festa do FC Porto após a conquista do sexto título consecutivo foi grande e teve momentos
curiosos. "Se tivesse de jogar mais 30 minutos teria de ser de bengala ou cadeira de rodas. Cheguei
ao meu limite", comentou com humor Gilberto Duarte, um jogador decisivo na fase final do
campeonato.
 
 Se Gilberto estava esgotado, Ricardo Moreira falou como um capitão: "Para poder lutar e conquistar
estes seis títulos é preciso muita força de vontade, como se fosse sempre a primeira vez. Esse é o
segredo!".
 
 E Moreira deixou outra ideia importante: "Temos um grupo especial e um clube especial. Podíamos
ter feito mais um pouco na Liga dos Campeões, mas os objetivos da época foram cumpridos".
 
 Quanto a Gilberto, reconheceu as dificuldades deste campeonato: "Este foi um ano complicado, em
que tive muitas lesões. Disputar o título no último jogo provou que somos melhores do que os outros.
Este era o último jogo e dei tudo o que tinha; não conseguia dar mais."
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FC Porto faz história - O Jogo
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O título de andebol ficou decidido este sábado, com o FC Porto a sagrar-se campeão pela sexta vez
consecutiva, algo nunca alcançado na história da modalidade
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Um hexa com muitos recordes - O Jogo
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Obradovic é o segundo treinador a somar cinco títulos seguidos, Hugo Laurentino, Ricardo Moreira,
Tiago Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes jogaram todos os seis títulos.
 
 O hexa do FC Porto, garantido na última jornada de um dos campeonatos mais emotivos dos últimos
anos, com uma vitória por 24-19 sobre o Benfica, fica para a história do andebol português, mas não
apenas por se tratar da primeira equipa a vencer seis vezes de enfiada. Os portistas colecionaram uma
série de números inéditos.
 
 Tratou-se do décimo título portista em 16 anos, e isto depois de terem sido necessárias 47 épocas
para os azuis e brancos vencerem os outros nove campeonatos anteriores.
 
 Nas últimas 16 épocas, o FC Porto ficou ainda 15 vezes no pódio, tendo um quinto lugar como pior
classificação. Ao longo deste período, todos os treinadores portistas chegaram ao título: José
Magalhães (1), Branislav Pokrajac (2), Paulo Jorge Pereira (1), Carlos Resende (1) e Ljubomir
Obradovic (5). Nos mesmos 16 anos, os dragões conquistaram troféus em todas as épocas,
totalizando 19 conquistas (10 campeonatos, 2 Taças de Portugal, 4 Supertaças e 3 Taças da Liga).
 
 Nunca uma equipa de andebol de 7 em Portugal havia ganho seis campeonatos seguidos, pois existia
apenas o penta do Sporting, entre 1968/69 e 1972/73, anos que o técnico fora sempre o já falecido
Júlio Matos Moura. Ljubomir Obradovic igualou-o ontem, com cinco títulos seguidos, atendendo a que
o primeiro da era hexa fora conseguido com Carlos Resende.
 
 Por fim, no plantel portista há cinco jogadores que são verdadeiramente hexacampeões: Hugo
Laurentino, Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes jogaram em todos os seis
títulos.
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A final do Campeonato
Nacional da 1.ª divisão de
Andebol feminino tem iní-
cio hoje, às 18 horas, com
o Madeira SAD a visitar o
Alavarium Love Tiles. A
equipa aveirense começa
em casa a defender o tí-
tulo conquistado pela pri-
meira vez na sua história
na época passada, recebendo a SAD madeirense que
já venceu, esta época, a Supertaça e a Taça de Portu-
gal, ambas frente ao Alavarium, precisamente.
Aguarda-se um jogo muito disputado e, sobretudo,
muito equilibrado, entre duas equipas que se conhe-
cem muito bem e ambas habituadas a finais. Só a vi-
tória interessa, no primeiro jogo, onde a equipa da casa
vai querer aproveitar o fato de jogar em casa, com o
apoio do seu público. Cabe ao Madeira SAD inverter
esse factor e tentar vencer para decidir o título no se-
gundo jogo que se disputa na próxima semana no Fun-
chal. Também o Sports Madeira joga hoje, recebendo o
MaiaStars, às 17 horas. É o primeiro jogo para o 7.º e
8.º lugar, numa partida difícil para as madeirenses.

Madeira SAD à procura
do título frente ao Alavarium
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F. C. Porto vence Benfica e é hexa em andebol
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Os azuis e brancos conquistaram o sexto título consecutivo no campeonato nacional de andebol, após
vencer, no Dragão Caixa, o Benfica por 24-19, na 10.ª jornada da fase final.
 
 Num pavilhão totalmente cheio, o F. C. Porto dominou o encontro por completo e esteve sempre em
vantagem, apesar da réplica dada pelos encarnados.
 
 publicado a 2014-05-24 às 18:33
 
 Para mais detalhes consulte:
 
 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3931851
 
 GRUPO CONTROLINVESTE
 
 Copyright © - Todos os direitos reservados
 
JN
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Modalidades - Andebol - Inédito: FC Porto é hexacampeão de andebol |
Maisfutebol.iol.pt
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O FC Porto tornou-se hexacampeão de andebol este sábado, um feito inédito na história deste
desporto em Portugal. Os dragões venceram o Benfica em casa por 24-19. O empate era suficiente
para garantir o título. O Sporting fica assim em segundo lugar.
 
 há 4 minutos
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FC Porto hexacampeão nacional de andebol
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actualizado: Sat, 24 May 2014 18:51:44 GMT
 
 O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o
Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
 
 @ LUSA / ESTELA SILVA
ESTELA SILVA/LUSA
 
Redação, 24 mai (Lusa) - O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao
receber e vencer o Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
VR // VR
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 Um hexa com muitos recordes
Sportinveste Multimédia
Um hexa com muitos recordes
 
O hexa do FC Porto, garantido na última jornada de um dos campeonatos mais emotivos dos últimos
anos, com uma vitória por 24-19 sobre o Benfica, fica para a história do andebol português, mas não
apenas por se tratar da primeira equipa a vencer seis vezes de enfiada. Os portistas colecionaram uma
série de números inéditos.
Tratou-se do décimo título portista em 16 anos, e isto depois de terem sido necessárias 47 épocas
para os azuis e brancos vencerem os outros nove campeonatos anteriores.
Nas últimas 16 épocas, o FC Porto ficou ainda 15 vezes no pódio, tendo um quinto lugar como pior
classificação. Ao longo deste período, todos os treinadores portistas chegaram ao título: José
Magalhães (1), Branislav Pokrajac (2), Paulo Jorge Pereira (1), Carlos Resende (1) e Ljubomir
Obradovic (5). Nos mesmos 16 anos, os dragões conquistaram troféus em todas as épocas,
totalizando 19 conquistas (10 campeonatos, 2 Taças de Portugal, 4 Supertaças e 3 Taças da Liga).
Nunca uma equipa de andebol de 7 em Portugal havia ganho seis campeonatos seguidos, pois existia
apenas o penta do Sporting, entre 1968/69 e 1972/73, anos que o técnico fora sempre o já falecido
Júlio Matos Moura. Ljubomir Obradovic igualou-o ontem, com cinco títulos seguidos, atendendo a que
o primeiro da era hexa fora conseguido com Carlos Resende.
Por fim, no plantel portista há cinco jogadores que são verdadeiramente hexacampeões: Hugo
Laurentino, Ricardo Moreira, Tiago Rocha, Gilberto Duarte e Wilson Davyes jogaram em todos os seis
títulos.
Fonte: O Jogo
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Notícias ao Minuto - FC Porto hexacampeão nacional de andebol
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O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o Benfica
por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final. Lusa 19:00 - 24 de Maio de 2014 | Por
Lusa A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao
intervalo já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único
rival na corrida, a vitória no seu encontro. PUB Os "leões" receberam e venceram com facilidade o
Sporting da Horta por 33-22, num encontro em que já venciam ao intervalo por 18-11.
 
 19:00 - 24 de Maio de 2014 | Por
 
 

Página 46



A47

FC Porto é o primeiro hexacampeão do andebol português
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FC Porto é o primeiro hexacampeão do andebol português
 Por PÚBLICO
 24/05/2014 - 19:04
 
"Dragões" derrotaram em casa o Benfica e conquistaram o 6.º título consecutivo, frustrando as
hipóteses do Sporting
 
A última jornada do campeonato de andebol arrancou com duas equipas ainda com possibilidade de se
sagrarem campeãs, mas no final quem assegurou o triunfo foi a mesma que o fez nos últimos anos. O
FC Porto não falhou na recepção ao Benfica, que derrotou por 24-19, e assegurou o título, pela sexta
temporada seguida. Os "dragões" entraram assim na história da prova como os primeiros
hexacampeões da modalidade.
 O Sporting também sonhava com o título e fez a sua parte, ultrapassando em casa o Sporting da
Horta (33-22), mas era o FC Porto que dependia de si próprio. À formação de Ljubomir Obradovic, que
chegou ao intervalo já a vencer por 11-8, bastava o empate para festejar no Dragão Caixa.
 
PÚBLICO
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À espera do milagre
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Campeonato decide-se esta tarde
 
 , 24 maio de 201406:10
 
 Já se passaram 13 longos anos desde o último título conquistado pelo Sporting, que hoje pode voltar
a ser campeão. Mas só se vencer hoje na receção, em Mafra, ao Sporting da Horta e se o Benfica
bater o FCPorto no Dragão Caixa. Esta conjugação de resultados na última jornada da fase final do
Grupo A permitirá aos leões frustrarem o primeiro hexa da história aos azuis e brancos e igualarem o
número de sucessos da equipa com mais êxitos na prova (18).
 
 Seria também uma excelente prenda na despedida da carreira do capitão Ricardo Dias, à espera do
milagre, pois o Sporting tem uma partida teoricamente fácil, mas não depende apenas de si:"Temos
de nos fazer bem o nosso trabalho. OSporting da Horta é equipa com qualidade, aguerrida, e nunca se
dá por vencida."
 
 A ajuda para o Sporting arrecadar pela primeira vez na sua história três troféus numa só temporada,
juntando a Supertaça com a Taça de Portugal, depende, no entanto, do labor dos arquirrivais. O
internacional acredita: "De facto, o Benfica não tem nenhum objetivo em concreto, pois irá apenas
lutar pelo terceiro posto. Mas há que ter em conta dois aspetos importantes: primeiro, vão lutar pelo
seu orgulho, apresentando todo o profissionalismo; depois, jogarão sem pressão, ao contrário do FC
Porto. Sendo assim, há que acreditar até ao fim e esperar que a 'estrelinha' nos guie até ao título.
Gostaria de acabar a carreira com esta conquista", desejou Ricardo Dias.
 
 Dragão sob brasas
 
 Depois de falhar o primeiro match point com um empate em Braga, ao FCPorto basta chegar a outra
igualdade para conquistar o hexa, mas não vai ter a vida fácil, pois o Benfica continua a impor
respeito, tendo ganho (23-25) esta época no Dragão Caixa, em plena fase regular do Campeonato.
 
 A jogar em casa, Ricardo Moreira, capitão do FCPorto, está de sobreaviso para o duelo no Dragão
Caixa:"Vai ser um clássico. OBenfica quer ganhar, embora não esteja na luta pelo título como
gostaria. Será um jogo combativo, mas numa situação privilegiada e com tudo na mão para
ultrapassarmos com sucesso a derradeira jornada", defendeu.
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DRAGÕES CONFIRMARAM TÍTULO COM O BENFICA
 
 , 24 maio de 201418:32
 
 O FC Porto celebrou este sábado o sexto título consecutivo no Dragão Caixa. Perante um rival Benfica
já sem objetivos, os azuis e brancos apenas precisavam do empate para confirmarem a conquista do
campeonato mas acabaram mesmo por ganhar, por 24-19 e alcançar um feito inédito no andebol
português.
 
 No Muncipal de Mafra, o Sporting cumpriu a sua obrigação na 10.ª e última jornada da fase final do
campeonato de andebol. Os leões bateram o Sp. Horta por 33-22, ficando depois à espera de uma
ajuda dos encarnados que não aconteceu.
 
 Na, os dragões terminam na frente com 56 pontos, mais um que o Sporting.
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Obradovic: «FC Porto tem jogadores e dirigentes que nasceram para ganhar»
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Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8247c063

/

 
SALIENTA MOTIVOS DE MAIS UMA CONQUISTA
 
 , 24 maio de 201421:19
 
 O técnico do FC Porto, Obradovic, realçou este sábado, com a conquista do hexacampeonato que
todos têm de "ficar contentes com mais um título", dedicando a conquista à massa associativa.
 
 "Toda a gente no andebol tem de ficar contente com mais um título. Jogámos muito bem e com estes
adeptos estou certo que foi uma vitória justa. Há cinco anos, quando fui apresentado, prometi que ia
ganhar títulos, que íamos entrar na Liga dos Campeões. Isso está a acontecer e agora só temos de
continuar. O FC Porto tem uma coisa específica, um grupo de jogadores e dirigentes que nasceu para
ganhar. E eu só acompanho. É possível continuar. Vamos parar porquê? A cada ano que passa é mais
difícil. Há cinco anos as equipas corriam menos do que o Porto, agora já correm mais", realçou após a
vitória sobre o Benfica (24-19), na última jornada da fase final do campeonato.
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FC Porto hexacampeão de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4b78f96

/

 
24-05-2014 18:28
 
 Os dragões derrotaram o Benfica, na última jornada do campeonato.
 
 O FC Porto renovou, este sábado, o título de campeão nacional de andebol, depois de vencer o
Benfica, por 24-18. É o sexto título consecutivo dos dragões, que precisavam, apenas, do empate
diante dos encarnados, para garantir o troféu.
 
 O Sporting também estava na corrida, venceu o Sp. da Horta, por 33-22, mas não foi suficiente, uma
vez que o Porto fez o seu trabalho.
 
 No Dragão Caixa, com Pinto da Costa a assistir num pavilhão repleto, os portistas festejaram o
hexacampeonato, num desafio em que derrotaram o grande rival.
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FC Porto hexacampeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3f4878e3

/

 
24 Mai, 2014, 19:08
 
 O FC Porto sagrou-se este sábado hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer
o Benfica por 24-19, em encontro da 10. e última jornada da fase final.
 
 A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
 
 Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por
 
 33-22, num encontro em que já venciam ao intervalo por 18-11.
 
Carlos Barros
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FC Porfto hexacampeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: Sapo Online

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

/

 
24 de Maio de 2014, 18:47
 
 O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o
Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
 
 A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
 
 Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
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FC Porto sagra-se hexacampeão nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2325ea42

/

 
24 de maio de 2014 18:44h
 
 O Sporting também venceu o seu jogo, frente ao Sporting da Horta.
 
 O FC Porto sagrou-se este sábado hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer
o Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
 
 A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
 
 Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
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FC Porto hexacampeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=903c1c09

/

 
O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao receber e vencer o Benfica
por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
 
 A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
 
 Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
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FC Porfto hexacampeão nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/05/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8d9e4226

/

 
Sábado, 24 de Maio de 2014 |
 
 Redação, 24 mai (Lusa) - O FC Porto sagrou-se hoje hexacampeão nacional de andebol masculino, ao
receber e vencer o Benfica por 24-19, em encontro da 10.ª e última jornada da fase final.
 
 A dependerem apenas de si próprios para assegurarem mais um título, os "dragões", que ao intervalo
já venciam por 11-8, alcançaram o triunfo desejado, já de nada valendo ao Sporting, único rival na
corrida, a vitória no seu encontro.
 
 Os "leões" receberam e venceram com facilidade o Sporting da Horta por 33-22, num encontro em
que já venciam ao intervalo por 18-11.
 
 

Página 58



A59

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 27,70 x 32,94 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 54041440 23-05-2014

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

O dia 17 de Maio promete ficar
na história do ainda curto trajec-
to do Arsenal da Devesa. A vitó-
ria do passado sábado sobre a
Juve Lis (25-22) confirmou ofi-
cialmente a subida à II Divisão,
isto no primeiro ano em que a
modalidade foi instituida no clu-
be bracarense.

Um dos grandes alicerces deste
projecto e que tem quota parte
do sucesso obtido até agora é
Carlos Saraiva, responsável  pe-
la secção do andebol do clube.
Apelidado como o “presidente
do andebol” por Rui Ferreira, o
treinador da equipa, o papel e
trabalho de Carlos Saraiva é es-
secial em toda a estruturação do
plantel e do futuro que passa
agora pela II Divisão Nacional.
“Nós assumimos desde o início
a subida de divisão, até porque
sabíamos de antemão o plantel
que tínhamos ao nosso dispor, a
forma como foi trabalhado e pla-
neado... são jogadores de muita
qualidade. Nós fizemos um
plantel, inicialmente, para jogar
a II Divisão e portanto a subida
foi sempre algo que planeamos”,
refere Carlos Saraiva.  Sobre as
ambições a curto e a médio -
longo prazo da formação arsena-
lista, estas passam claramente
pela conquista da III Divisão
Nacional e posteriormente pela
preparação da próxima tempora-
da.  “O objetivo nesta altura é
vencer o título nacional, pois sa-

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

aquisições para a próxima época
praticamente fechadas, que são o
Miguel (guarda-redes do Boa-
vista) e ainda o Vasco Areias
(ex-júnior e senior do ABC)”.

Com o aumento óbvio de com-
petitividade proporcionado pelo
salto de divisão, o planeamento
da próxima época já se desenro-
la a todo o gás, tendo a constitui-
ção do plantel do Arsenal da De-
vesa total prioridade na hora de
encarar os desafios que aí se
aproximam. “Vamos continuar a
trabalhar e estaremos, como é
natural, atento às dispensas do
ABC. Este projecto também

passa por dar envolvência a atle-
tas jovens que possam ter pers-
pectiva de futuro na modalidade.
O plantel este ano tinha cinco a
seis atletas com mais maturida-
de, mas esse aspecto vai ser alte-
rado para a nova época, porque
entendemos que os jovens que
cá estão já ganharam rodagem e
maturidade suficientes”, prosse-
gue Carlos Saraiva. Todo este
trabalho já posto em marcha e li-
derado pelo responsável pelo an-
debol do Arsenal pretende cul-
minar com “a esperança de fazer
uma grande temporada para o
ano", conclui Carlos Saraiva.

“Orgulho para a família arsenalista”
AINDA A SABOREAR A SUBIDA DE DIVISÃO, a incursão do Arsenal da Devesa pelo andebol tem-se revelado um sucesso.
Carlos Saraiva, um dos grandes responsáveis pelo projecto, fala sobre os próximos passos e ambições da formação bracarense.

DR

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

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

+ mais
Este é o primeiro ano do
Arsenal da Devesa no
andebol. Carlos Saraiva é o
responsável pela
modalidade no clube
arsenalista.

Rui Ferreira é o treinador
da equipa e nesta altura
existe a garantia da sua
permanência para a
próxima temporada... já
na II Divisão Nacional.

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

ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

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

e por parte destes atletas. Ao
longo da temporada fomos tra-
balhando sob uma grande orien-
tação técnica e passo a passo
conseguimos subir à II Divi-
são... e até agora sem qualquer
derrota. Neste momento quere-
mos dar outra alegria a este pú-
blico fantástico que sempre nos
tem apoiado e dar-lhes o título”,
refere Miguel Queirós.

O plantel do Arsenal da Devesa
é composto por muita juventude
de alguns dos atletas, algo que é
contraposto pela experiência de
outros, como é o caso do jogador
e capitão arsenalista. “Da minha

parte tento sempre controlar um
bocado as emoções dos mais jo-
vens através da minha experiên-
cia, tento falar com os atletas
com mais calma, mesmo nos
treinos a minha posição é dife-
rente. Em relação ao futuro, Mi-
guel Queirós é ambicioso e acre-
dita que a equipa pode lutar
pelos primeiros lugares na pró-
xima temporada. “São jovens
muito talentosos e sem dúvida
que podemos orgulhar Braga na
II Divisão. Acredito mesmo que
com um ou outro reforço pode-
mos lutar para os lugares cimei-
ros”, conclui.

DR

Até ao momento, a equipa bracarense venceu todos os jogos

Miguel Queirós confiante no futuro da equipa

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

Arsenal 
da Devesa:
depois 
da subida
venha 
o título
Pág. 27
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

Entrou em acção no Troféu Rei-
tor 2014 mais uma das modali-
dades colectivas, desta vez foi o
andebol misto marcar a sua es-
treia. Com cinco equipas na cor-
rida ao ceptro de campeã, a com-
petição deste ano não conta com
a equipa campeã em título (En-
genharia Civil). Espera-se assim
um torneio muito renhido e
emotivo, no qual todos vão ten-
tar dar o seu melhor e arrecadar
o título para o seu curso.

O primeiro jogo opôs a equipa
de Gestão a Eng.ª Biomédica,
com vitória dos gestores por cla-
ros e expressivos 14-5.

No futsal masculino e quando
faltam cerca de dez jogos para
terminar esta fase de grupos, co-

meça a notar-se que as equipas
estão na fase do tudo ou nada.
Nesta jornada Contabilidade de-
frontou Gestão num jogo muito
equilibrado que terminou com o
triunfo de Contabillidade por re-
nhidos 3-2. A outra partida colo-
cou em lados opostos as equipas
de Química e Marketing, com os
químicos a vencerem por 4-1.

Eng.ª Biológica e Doutoramen-
to em Materiais proporcionaram
um bonito jogo com vitória dos
primeiros por 3-2. Psicologia e
Medicina lutavam pelo segundo
lugar do grupo D, sendo que no
caso de Medicina a vitória colo-
caria a equipa com os mesmos
pontos do primeiro (Mestrado
Ed. Física). E foi o que aconte-
ceu, embora Psicologia tenha
começado melhor, mas Medici-
na levou a vitória final por 5-2.

Troféu Reitor 2014

Andebol entrou ontem
em acção na UMinho
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AgENDA DESpORTIVA

Futebol, vela e atletismo
marcam fim-de-semana

U
ma regata de catamarãs
no sado, a etapa no
Bonfim da taça Coca

Cola (futebol jovem), os distri-
tais de futebol e o olímpico Jo-
vem na pista de atletismo do
vale da rosa, em setúbal,
são os pratos fortes do pro-
grama desportivo para este
fim-de-semana.

aNdeBoL
Nacional da ii divisão (fase

de manutenção): vitória FC-Cd
Marienses, amanhã, 21.00
horas, pavilhão antoine velge.

atLetisMo
Campeonato regional de

Juvenis e olímpico Jovem (ini-
ciados e juvenis), amanhã às
14.30 horas e no domingo às
9.30 horas. Pista do vale da
rosa, em setúbal. organiza-
ção: associação de atletismo
de setúbal.

FUteBoL
taça Coca Cola, etapa de

setúbal. amanhã, estádio do
Bonfim, entre as 10.00 e as
18.00 horas. Participam atle-
tas de ambos os sexos com
idades entre os 13 e os 15
anos.

distrital da i divisão (ama-
nhã, 16.00 horas): amora-ar-
rentela (Medideira, árb., João
rego Marques); Palmelense-

alcochetense (Municipal de
Palmela, árb., ricardo Figuei-
redo); Beira-Mar de almada-
União Banheirense (Mutela,
árb., diogo trancadas); alfarim-
Monte Caparica (alfarim, árb.,
Marco Machado); almada-se-
simbra (Pragal, árb., Paulo
Barradas); Comércio e indús-
tria-Fabril (Campo da Bela vis-
ta, árb., rui ramos); União
sport-Grandolense (Miróbri-
ga, árb., José Palma); Pesca-
dores-Paio Pires (Pescadores,
árb., david salvador).

distrital da ii divisão, Fase
Final, última jornada (ama-
nhã, 16.00 horas): vasco da
Gama de sines-olímpico do
Montijo (Municipal de sines,
árb., Miguel Figueiredo); es-
trelas do Faralhão-Moitense
(Campo estrelas, árb., João
Martinho); Charneca da Ca-
parica-ad Quinta do Conde
(Cassapo, árb., andré duque).

veLa
Xiv raid Bicasco. Prova de

catamarãs, vela ligeira, inte-
grada nos Jogos do sado e
aberta às classes dart ed
Hobbie Cat. amanhã e do-
mingo entre as 14.00 e as
18.00 horas, num campo de
regatas definido frente à praia
de albarquel. organização:
Clube de vela do sado.
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FRANCISCO DE ASSIS

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

Para falar do jogo, o trei-

nador do ABC chamou o 
júnior Tomás Albuquerque, 
«líder da formação e capi-
tão dos juniores», como for-
ma de premiar as suas atua-
ções, mormente diante do 
FC Porto, mas também por-
que Tomás simboliza a for-
mação do ABC, como expli-
cou Carlos Resende.

Sobre o adversário de 
amanhã, o jovem acade-
mista não teve medo das 

ABC quer vitória e pódio

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

MIL RAZÕES PARA VENCER AMANHÃ O ÁGUAS SANTAS

palavras. «O Águas San-
tas foi a única equipa que 
nos ganhou aqui esta épo-
ca. Portanto, de certa for-
ma queremos vingar essa 
derrota. Por outro lado, só 
pelo facto de se ganharmos 
podermos ficar em terceiro 
lugar que é neste momen-
to o objetivo pelo qual lu-
tamos, uma vez que já tí-
nhamos conseguido a Eu-
ropa. Por isso, vamos lá 

com tudo para trazermos 
a vitória», disse.

Tomás Albuquerque  con-
sidera que, em termos orça-
mentais,  Águas Santas está 
ao nível do ABC. «Mas nós 
somos superiores em ter-
mos desportivos e quere-
mos vencer».

Lutar pelo 3.º lugar
Por seu turno, o técnico 

Carlos Resende mostrou-
-se satisfeito pelo facto do 
ABC/UMinho depender de 
si próprio para conseguir 
o terceiro lugar. «Depen-
der de nós é um fator ex-
tremamente interessante 
para nós. Ou seja, sabemos 
que se vencermos o Águas 
Santas, ficamos em tercei-
ro, o acaba por ser um fa-
tor motivacional bastante 
forte», considera.

O treinador academis-
ta falou ainda da incerte-
za em todos os lugares do 
pódio, o que é bom para 
quem organiza o campeo-
nato nacional.

FRANCISCO DE ASSIS
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Troféu Reitor com andebol
O troféu Reitor prosse-

guiu, ontem, na Universi-
dade do Minho, com o an-
debol a entrar em ação. 
Com cinco equipas na cor-
rida ao “cepto” de campeã, 
a competição deste ano 
não conta com a campeã 
em título (Engenharia Ci-
vil). O primeiro jogo opôs 
a equipa de Gestão a Eng. 
Biomédica e desde cedo 
se percebeu que os futu-
ros Gestores iriam conse-
guir “gerir” bem o jogo e 
levar de vencida a equipa 
de Biomédica. Foi o que 
aconteceu, com 14-5.

No futsal masculino e 
quando faltam cerca de 
10 jogos para terminar 
esta fase de grupos, come-
ça a notar-se que as equi-
pas estão na fase de tudo 
ou nada e deixam mesmo 

“tudo em campo” na luta 
pela passagem à fase se-
guinte.

Nesta jornada Contabili-
dade defrontou Gestão, a 
quem venceu por 3-2.

A outra partida colocou 
em lados opostos as equi-
pas de Química e Marke-
ting. Um jogo que ficou a 
dever muito ao “fair play” 
(com quatro expulsões) e 
que acabou por ser ganho 
por Química por 4-1.

Eng. Biológica e Dou-
toramento em Materiais 
proporcionaram um bom 
jogo, com os primeiros a 
vencer por 3-2. 

Psicologia e Medicina lu-
tavam pelo segundo lugar 
do grupo D, sendo que no 
caso de Medicina a vitória 
colocaria a equipa com os 
mesmos pontos do primei-

ro (Mestrado Educação Fí-
sica). E foi isso mesmo que 
aconteceu, com Medicina 
a vencer por 5-2. 

Em Guimarães, MIEG-
SI e Eng. Civil mediram 
forças num encontro que 
terminou empatado (1-1).

Na outra partida, Ele-
trónica venceu MIECOM 

por 5-1.
No futsal feminino, a 

competição é liderada pela 
equipa de Gestão que no 
último jogo voltou a go-
lear, desta a equipa de Me-
dina por 8-2.  A outra par-
tida opôs LEI a Eng. Bio-
lógica, com esta a vencer 
por 3-2.

Um pormenor de um dos encontros de andebol

DR
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Portugal com Montenegro, Croácia, Angola, China e França no Mundial sub-18 de
andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/05/2014

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1899c270

/

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