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ANDEBOL
| Redacção | 

Bruno Dias, Fábio Vidrago, Nuno Rebelo
e Pedro Marques são os quatro atletas do
ABC/UMinho que integram a lista dos
convocados para a selecção nacional uni-
versitária, tendo em vista a participação
nas Universíadas de Verão 2015, a decor-
rer na Coreia do Sul de 3 a 14 de Julho,
com a competição de andebol a ter lugar
entre os dias 6 e 13. 

Informa-se ainda que Portugal está inte-
grado no Grupo B, juntamente com as se-
leções da República Checa e Japão. Parti-
cipam ainda nesta edição as seleções da
Coreia do Sul, Sérvia, México, Estados
Unidos da América (Grupo A), Brasil,
Hungria, Suíça, Israel (grupo C), Rússia,

Turquia e Lituânia (Grupo D).
Recorde-se que Portugal é detentor do

título de Campeão do Mundo Universitá-
rio, conquistado em agosto do ano passa-
do, em Guimarães, sendo esta a estreia de
uma seleção nacional universitária de An-
debol nas Universíadas.

A selecção nacional universitária tem
prevista a realização de um estágio de
preparação em Macau, na última semana
de junho, antecedendo a chegada a
Gwangju, onde iniciará a competição a 6
de Julho. A SNU de andebol masculina,
estará em Gwangju, integrada na delega-
ção portuguesa que irá participar também
nas modalidades de: Atletismo, Ginástica
Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo,
Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com
Arco. 

Universíadas de Verão 2015

ABC/UMinho cede quatro atletas
à selecção nacional universitária
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111 O Clube de Comu-
nicação Social de Coimbra 
promoveu, no sábado, no 
Parque Verde do Mondego 
diversas ações de experimen-
tação de várias modalidades.

O desporto escolar esteve 
em força, mas também mui-
tas coletividades da cidade 
de Coimbra, que assim se 
juntaram à festa, onde foi 
possível experimentar a 
ginástica acrobática, judo, 
voleibol, andebol, futebol e 
o râguebi da Escola Agrária 
de Coimbra. Os responsáveis 

presentes elogiaram a inicia-
tiva e mostraram-se satisfei-

tos dada a recetividade dos 
jovens da cidade. J.A.F.

Râguebi Parque Verde
experimentou modalidades

DR
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Esposende: andebol

CS Juventude de Mar
festejou título distrital

A
equipa de infan-
tis em andebol do 
Centro Social da 
Juventude de Mar, 

Esposende, foi homena-
geada no passado domin-
go pela recente conquis-
ta de campeã distrital da 
modalidade.

Insufláveis, muita mú-
sica, dança e magia cons-
tituíram os ingredientes 
para a festa de encerra-
mento da modalidade do 

andebol feminino do Cen-
tro Social da Juventude de 
Mar, que decorreu no Lar-
go 25 de Abril, em S. Bar-
tolomeu do Mar.

Os vários escalões de 
andebol tiveram a sua fes-
ta de fim de época, in-
tegrada nas comemora-
ções dos 40 anos de vida 
do Centro Social de Mar, 
que estão a decorrer, e que 
congregou, ainda, familia-
res e amigos.

Um dos momentos al-
tos da festa foi a entre-
ga da taça e medalhas às 
juvenis que se sagraram 
recentemente campeãs 
regionais de andebol fe-
minino da Associação de 
Andebol de Braga. A ta-
ça foi entregue pelo vi-
ce-presidente da Câma-
ra Municipal, Maranhão 
Peixoto. Para além deste 
vereador, entregaram ain-
da medalhas o presidente 

da Associação de Andebol 
de Braga, Manuel Moreira, 
o vereador do Desporto, 
Rui Pereira e o presidente 
da Junta da União de Fre-
guesias de Belinho e Mar, 
Manuel Abreu.

A equipa já está a pla-
near a participação da fa-
se final, a nível nacional, 
que decorre entre 18 e 21 
de junho, em Leiria, on-
de estarão presentes as 24 
melhores equipas.

D
R
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A14Mick Schubert de saída do FC Porto
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Autor Desconhecido

José Moreira

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=951318

 
pedro solha (sporting) é uma possibilidade Conquistado o heptacampeonato, o FCPorto não perde
tempo e já se encontra no mercado para colmatar a saída de alguns jogadores, como o ponta-
esquerda Mick Schubert, que tem sido pouco utilizado pelo treinador sérvio Ljubomir Obradovic. Pedro
Solha (Sporting), interessado em regressar ao Norte do país, é um dos jogadores referenciados pelos
dragões para ocupar a mesma posição do dinamarquês, mas outros nomes poderão entrar na corrida,
pois o internacional ainda tem um ano de contrato com os leões. Já o central Rui Silva (Sporting) é
dado como certo no FCPorto, pelo que foi ponderada a saída de Miguel Martins (da mesma posição)
para os espanhóis do Ademar Leon, mas os dragões têm interesse em manter o jovem central e
procuram ainda um lateral-esquerdo, dado que Gilberto Duarte deverá rumar a França para se juntar
à mesma equipa de Wilson Davyes. Quanto a Belmiro Alves, emprestado pelos azuis e brancos ao
Águas Santas, deve regressar ao Dragão. A turma maiata, por sua vez, está interessada em Dario
Andrade e José Costa, que podem estar de saída do Benfica, à semelhança de Carlos Carneiro e
Cláudio Pedroso, pretendidos pelo Sporting.
 
 , 28 maio de 201508:36
 
J.B.S. José Moreira
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Mick Schubert de saída do FC Porto
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Conquistado o heptacampeonato, o FCPorto não perde tempo e já se encontra no mercado para
colmatar a saída de alguns jogadores, como o ponta-esquerda Mick Schubert, que tem sido pouco
utilizado pelo treinador sérvio Ljubomir Obradovic. 08:36 . Record Por J.B.S. - Record Conquistado o
heptacampeonato, o FCPorto não perde tempo e já se encontra no mercado para colmatar a saída de
alguns jogadores, como o ponta-esquerda Mick Schubert, que tem sido pouco utilizado pelo treinador
sérvio Ljubomir Obradovic. Pedro Solha (Sporting), interessado em regressar ao Norte do país, é um
dos jogadores referenciados pelos dragões para ocupar a mesma posição do dinamarquês, mas outros
nomes poderão entrar na corrida, pois o internacional ainda tem um ano de contrato com os leões.Já o
central Rui Silva (Sporting) é dado como certo no FCPorto, pelo que foi ponderada a saída de Miguel
Martins (da mesma posição) para os espanhóis do Ademar Leon, mas os dragões têm interesse em
manter o jovem central e procuram ainda um lateral-esquerdo, dado que Gilberto Duarte deverá
rumar a França para se juntar à mesma equipa de Wilson Davyes. Quanto a Belmiro Alves,
emprestado pelos azuis e brancos ao Águas Santas, deve regressar ao Dragão.A turma maiata, por
sua vez, está interessada em Dario Andrade e José Costa, que podem estar de saída do Benfica, à
semelhança de Carlos Carneiro e Cláudio Pedroso, pretendidos pelo Sporting.
 
 08:36 . Record
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Seleção para as Universíadas 22:00 - 27-05-2015
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URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=551492

 
27-05-2015
 
 O selecionador nacional, Rolando Freitas, já revelou a lista de atletas que pretende levar às
Universíadas de Verão que se realizam em Gwangju, na Coreia do Sul de 3 a 14 de julho, estando
agendado o torneio de andebol entre os dias 6 e 13.
Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com as seleções da República Checa e Japão.
Participam ainda nesta edição as seleções da Coreia do Sul, Sérvia, México, Estados Unidos da
América (Grupo A), Brasil, Hungria, Suíça, Israel (grupo C), Rússia, Turquia e Lituânia (Grupo D).
A seleção Nacional é detentora do título de Campeã do Mundo Universitário, troféu conquistado em
agosto do ano passado, em Guimarães, sendo esta a estreia de uma seleção nacional universitária de
Andebol nas Universíadas.
A equipa portuguesa tem prevista a realização de um estágio de preparação em Macau, na última
semana de junho, antecedendo a chegada a Gwangju, onde iniciará a competição a 6 de julho.
Além do andebol, equipas portuguesas de atletismo, ginástica artística, esgrima, judo, natação, remo,
taekwondo, ténis de mesa e tiro com arco estarão presentes no evento.
Nome Clube
Alfredo Quintana FC Porto
Belone Moreira Passos Manuel
Bruno Dias ABC
Carlos Santos Avanca
Carlos Siqueira Belenenses
David Pinto Passos Manuel
Fábio Antunes ABC
Hugo Rosário Águas Santas
Hugo Santos FC Porto
Manuel Borges ISMAI
Miguel Sarmento ISMAI
Nuno Rebelo ABC
Nuno Silva Madeira SAD
Pedro Marques ABC
Pedro Sequeira Passos Manuel
Vasco Santos Avanca
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ANDEBOL
| Sampaio Azevedo | 

Insufláveis, muita música, dança
e magia constituíram os ingre-
dientes fantásticos e animadores
para a festa de encerramento da
modalidade do andebol femini-
no do Centro Social da Juventu-
de de Mar, que decorreu no pas-
sado domingo, no Largo 25 de
Abril, em S. Bartolomeu do
Mar, concelho de Esposende.

Os vários escalões de andebol
tiveram a sua festa de fim de
época, integrada nas comemora-
ções dos 40 anos do CS Mar, que
estão a decorrer, e que congre-
gou, ainda, familiares e amigos.

Um dos momentos altos da fes-
ta foi a entrega da taça e meda-
lhas às infantis que se sagraram
recentemente campeãs regionais
de andebol feminino da Associa-
ção de Andebol de Braga. A taça
foi entregue pelo vice-presidente
da Câmara Municipal, Mara-
nhão Peixoto. Para além deste

vereador, entregaram ainda me-
dalhas o presidente da Associa-
ção de Andebol de Braga, Ma-
nuel Moreira, o vereador do
Desporto, Rui Pereira e o presi-
dente da Junta da União de Fre-
guesias de Belinho e Mar, Ma-
nuel Abreu.

Os aplausos foram justos e me-
recidos porque as meninas de
Mar continuam a fazer história
na sua curta caminhada ao ven-
cerem todos os 18 jogos que dis-
putaram. O domínio foi de tal
maneira avassalador que as
equipas adversárias até “tremem

só de pensar que nos têm de de-
frontar”, como referiu a capitã
Margarida Cardoso. A atleta que
é o símbolo da garra e determi-
nação em campo referiu que esta
conquista se deve ao “muito tra-
balho, esforço, dedicação, união
e entre ajuda eu se vive na equi-

pa”, como mostra o “feito inte-
ressante” de ganharem todos os
jogos disputados. Sente “muita
alegria” pela conquista de mais
um título, já que o ano passado
conseguiram o mesmo triunfo.

A técnica Raquel Silva alinha
pelo mesmo diapasão, ao referir
que o título é o resultado do “tra-
balho e esforço dos últimos três
anos, mas que já começara mui-
to antes, com a captação”. E
continuou a responsável que tem
tido o apoio mais directo do
também treinador das minis, An-
dré Marques: “não é um trabalho
só meu. Há atletas que já têm
seis anos de andebol.

Raquel Silva lembrou, ainda,
os recentes êxitos e conquistas
desta equipa em torneios de
grande importância na modali-
dade como é o caso do Kakigaia,
de Vila Nova de Gaia, o melhor
da modalidade a nível nacional,
e do Torneio da Páscoa Prof.
Manuel Ribeiro, de Esposende

Infantis do Centro Social de Mar
campeãs regionais de andebol
O ANDEBOL FEMININO do Centro Social da Juventude de Mar, em Esposende, esteve em festa no
passado domingo. No âmbito das comemorações dos 40 anos do clube, a equipa de infantis foi ho-
menageada pela conquista recente de campeã distrital da modalidade.

DR

Centro Social Juventude de Mar homenageou equipa de Infantis que sagrou-se campeã regional de andebol feminino da AA Braga

Neste momento a equipa
já está a planear a parti-
cipação da fase final, a nível
nacional, que decorre entre
18 e 21 de Junho, em Leiria,
onde estarão presentes as
24 melhores equipas. 
O objectivo é chegar a um
dos três primeiros lugares
e depois tentar o “bonito”,
refere Raquel Silva, técnica
e ex-jogadora de andebol.
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ANDEBOL

2.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO
PROMOÇÃO

5.ª Jornada
Fafe-Benfica B                                      29-18
Avanca-Arsenal Devesa              31-19
Boa Hora-AC Sismaria                  24-25

                                               J      V    E     D                             P
Fafe                                  5       5    0      0                          15
Avanca                          5       3    1      1                          12
Ars. Devesa               5       3    0      2                          11
AC Sismaria              5       2    0      3                              9
Boa Hora                     5       0    2      3                              7
Benfica B                     5       0    1      4                              6

Próxima jornada
Benfica B-Arsenal Devesa, Boa Hora-
Fafe, Avanca-AC Sismaria.

3.ª DIVISÃO NACIONAL
MASCULINO

12.ª Jornada
Mafra-Redondo                                  21-24
Zona Azul-Sassoeiros                    37-28
1.º Dezembro-Juve Lis                   27-25
Oriental-Batalha                                29-32

                                               J      V    E     D                             P
Juve Lis                      12   10    0      2                          32
1.º Dezembro       12       9    0      3                          30
Zona Azul                12       7    1      4                          27
Oriental                    12       6    1      5                          25
Redondo                  12       6    0      6                          24
Sassoeiros               12       4    1      7                          21
Mafra                          12       3    0      9                          18
Batalha                      12       1    1   10                          15

Próxima jornada
Zona Azul-Mafra, Juve Lis-Redondo,
Sassoeiros-Oriental, Batalha-1.º
Dezembro.
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Debandada no Benfica leva capitão Carlos Carneiro para o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-05-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/debandada-no-benfica-leva-capitao-carlos-carneiro-para-o-

sporting

 
Carlos Carneiro (Foto: Carlos Pedroso) Terminou o campeonato e começou o rebuliço do mercado de
transferências. Bem, o campeonato ainda não terminou. Apesar do FC Porto já se ter sagrado
campeão nacional, relegando o grande rival Sporting, para o segundo lugar, ainda falta um ou dois
encontros, para apurar o terceiro e quarto classificados, numa eliminatória que está a opor ABC de
Braga e Benfica. Apesar de ainda em competição, o Benfica tem já o plantel em estado de ebulição.
Depois do guarda-redes espanhol Vicente Álamo anunciar o final de carreira, seguem-se mais quatro
saídas de vulto. O jornal 'O Jogo' publicou que os internacionais portugueses Carlos Carneiro, Dario
Andrade, José Costa e Cláudio Pedroso já chegaram a acordo com o Benfica, para saírem no final da
temporada. São quatro dos mais experientes atletas do Benfica que não vão continuar no clube
'encarnado'. Mas se alguns destes atletas estarão com o futuro em suspenso, ao central Carlos
Carneiro só lhe falta assinar pelo Sporting, já estando o acordo formalizado. O atleta de 33 anos
termina assim uma ligação com o Benfica, após oito épocas. Carneiro começou no andebol em
Guimarães, entre o Vitória e o Desportivo de Holanda, Terminou a formação nos vizinhos do ABC de
Braga, onde deu os primeiros na carreira sénior. Passou também pelo Fafe, Marítimo antes de rumar
ao Benfica, onde construiu uma grande carreira. Prepara-se agora para rumar ao rival Sporting, onde
vai render o também vimaranense Rui Silva, atleta que está de saída. Entretanto, o Sporting também
já garantiu o substituto para o guarda-redes Ricardo Candeias (que vai para o Pontault, em França),
que será o experiente montenegrino Milan Kosanovic, de 34 anos.
 
 27 Maio, 2015
 
Anabela Macedo
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A Andgerações, apresentada 
ontem com a tomada de posse 
da sua direção, promete apoiar 
o crescimento da modalidade no 
Vitória de Setúbal, e lançar um 
conjunto de iniciativas de cariz 
cultural, desportivo e de solida-
riedade.

 Num primeiro plano, segun-
do António Santos, treinador dos 
seniores do clube sadino, está a 
contribuição para «um desen-
volvimento sólido da modalida-
de para o futuro do Vitória» e, 
paralelamente, o estabelecimen-
to de protocolos com institui-
ções sociais, como a Cáritas.
 Uma das novidades apresen-
tadas pela associação sem fins 
lucrativos, está a gestão futura 
do pavilhão Antoine Velge, ao 
abrigo de um acordo já formali-
zado com o presidente do clube, 
Fernando Oliveira. «Este proto-
colo permite não só assegurar a 
administração do pavilhão como 
também assegurar as atividades 
do andebol vitoriano», explicou 
o responsável.

Protocolo com Cáritas de Setú-
bal permite reinserção

 No âmbito social, a Andgera-
ções aposta numa política de coo-
peração com instituições de soli-
dariedade social, que visam, 
segundo referiu ao Semmais Antó-

nio Santos, «intervir e participar 
em campanhas de modo a desen-
volver projetos de inserção social 
de jovens», nomeadamente na 
prática desportiva. «É uma forma 
de criarmos projetos de inclusão, 
concedendo especial atenção a jo-
vens dos 6 aos 16 anos de idade e a 
pessoas portadoras de deficiên-
cia», afirmou o dirigente. 
 Uma das instituições que vão 
participar nesta empreitada so-

cial é a Cáritas. O seu presidente, 
Eugénio Fonseca, salienta ao 
Semmais a importância desta 
colaboração: «Reconheço que 
vai ser uma cooperação que vai 
dar possibilidade, através do 
desporto, à integração de jovens 
que possam ter maiores dificul-
dades nas suas relações sociais».
 Entretanto, António Santos, 
confessou ainda ao nosso jor-
nal que vai abdicar do cargo de 

NOVA ASSOCIAÇÃO VAI GERIR PAVILHÃO ANTOINE VELGE 
E LANÇAR PROJETO DE INSERÇÃO DE JOVENS

Andgerações quer relançar 
andebol do Vitória de Setúbal 

TEXTO TÂNIA NEVES

A Associação Andge-
rações do Andebol 
do Vitória, criada 
por antigos prati-
cantes da modalida-
de quer apoiar a 
secção vitoriana da 
modalidade, mas 
que isso. Vai procu-
rar também apoiar a 
integração de jovens 
carenciados.

treinador, tendo em conta as 
novas funções que vai desem-
penhar na nossa associação. E 
acrescenta: «Todas as propos-
tas apresentadas vão de algu-
ma forma auxiliar o desenvol-
vimento do projeto e financiar 
os objetivos principais», o que 
inclui, segundo o próprio, «re-
modelação do pavilhão», de 
modo a relançar o andebol vi-
toriano. 
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ndebolA
Iniciadas femininas 
Campeonato Nacional - 2.ª fase

Alavarium, 34 - Sanjoanense, 33

Jogaram: Carla Moreira (gr), Cláudia Moreira, Joana 
Pinho, Pipa, Catarina Arrojado, Rita, Lali, Mariana Neves, 
Carol, Kika, Beatriz Moreira (gr), Joana Alves

Treinador: Rui Andrade
Seccionistas: Vítor Alves e Miguel Silva
Fisioterapeuta: Márcio Paiva

No último jogo desta 2.ª fase, em que a nossa equipa já 
estava apurada para disputar o título nacional, o jogo foi 
encarado pela nossa equipa da mesma forma de sempre, 
com o objectivo de vencer, mas isso não foi possível, não 
por falta de empenho da equipa, mas mesmo assim demos 
prova do nosso valor e provámos que somos melhores.

Agora vamos trabalhar e preparar a final four, que se vai 
disputar nos dias 12,13 e 14 de junho, e vamos acreditar 
que poderemos ser felizes. Resta mais uma vez agradecer 
aos pais e amigos do andebol pelo apoio dado e contamos 
com todos para o que ainda falta, rumo ao nosso sonho.

Obrigado a todos!
ADS! ADS! ADS!

Seis atletas do escalão de iniciadas foram chamadas, 
mais uma vez, à seleção de Aveiro:

- Carla Moreira
- Catarina Arrojado
- Rita Leite
- Eulália Silva
- Francisca Silva
- Mariana Neves
Muitos parabéns às atletas, ao treinador e ao clube. Página 21
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ANDEBOL FEMININO A equipa de 
juvenis femininas deslocou-se a 
Porto Alto para disputar a Taça da 
Associação de Andebol de Santa-
rém. Com castigos, lesões e outras 
contrariedades as guerreiras apre-
sentaram-se apenas com 5 altetas. 
Num jogo bastante conseguido e 

apesar da derrota fi ca a garra e o 
nunca desistir por parte do Caixei-
ros. 35-23 foi o resultado fi nal.
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ANDEBOL INFANTIS O masculinos 
receberam a formação do Salva-
terra, para o campeonato nacional 
da categoria. o resultado de 15-29 
espelha as melhorias da equipa ao 
longo deste campeonato que é toda 
ela constituida por atletas minis.
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