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A4 Universíadas Gwangju 2015: Remo português representado por André Pereira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2015

Meio: Local.pt Online

URL:: http://local.pt/portugal/universiadas-gwangju-2015-remo-portugues-representado-por-andre-pereira/

 
André Pereira é o nome que se segue na lista de convocados para a missão portuguesa nas
Universíadas de Verão em Gwangju, na Coreia do Sul. O estudante de Medicina da Universidade do
Porto (U.Porto) vai competir na modalidade de remo que vai decorrer entre os dias 5 e 7 de julho.
"Acima de tudo é um orgulho poder representar Portugal e o desporto universitário português nas
Universíadas" conta André. O também atleta do Sporting Clube de Portugal é o atual campeão
nacional universitário de remo em M1X. Na categoria habitual, LM1, em 2014, foi vice-campeão
europeu universitário e no Campeonato do Mundo Universitário terminou em 5º lugar. "Pela
experiência do último mundial, tenho a certeza que vai haver uma grande competitividade e vou
procurar fazer o melhor resultado possível. O primeiro objetivo é ficar entre os seis primeiros, mas o
grande objetivo claro que é terminar em 1º lugar", revela. A competição de remo decorre entre os
dias 5 e 7 de julho, prevendo-se que o nosso atleta entre logo em ação a 5 de julho, na competição de
LM1x (skiff masculino), de acordo com o calendário provisório anunciado (a confirmar). A delegação
portuguesa em Gwangju integra na totalidade dez modalidades: Andebol (m), Atletismo, Ginástica
Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco. Toda a
informação sobre a participação de Portugal nas Universíadas pode ser acompanhada no site oficial da
FADU em www.fadu.pt e no Facebook em www.facebook.com/fadupt.
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A7

Rui Silva: «Quero devolver a secção às pessoas do andebol do Belenenses»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=952838

 
abandona carreira e assume direção do belenenses O internacional Rui Silva abandonou a carreira
desportiva e foi nomeado o novo diretor do Belenenses. O objetivo é revitalizar uma secção que tantas
alegrias já deu ao clube, mas que nos últimos anos tem decaído em competitividade. "Este não é um
projeto do Rui Silva. Estou aqui para reabilitar as pessoas ligadas ao Belém. Quero devolver a secção
às pessoas do andebol do Belenenses", explicou o pivô, de 36 anos, que foi convidado a assumir o
cargo pela direção do clube, liderada por Patrick de Carvalho. OBelenenses justificou a chamada de
Rui Silva por causa "do novo modelo de gestão das modalidades, que deve assumir uma característica
de rigor e de responsabilização da sua estrutura dirigente". O pivô, que abandona a carreira
desportiva no seu clube de sempre, já se encontra a preparar a próxima temporada:"O meu percurso
como jogador chegou ao fim, abrindo-se novos desafios. A equipa sénior vai fazer um campeonato,
com humildade e ambição, partindo de uma base com gente cumpridora e vontade de alcançar a
melhor classificação possível. E vamos continuar a apostar na formação, naquele que é o projeto de
futuro para o Belenenses", revelou Rui Silva, que passou também pelo Valladolid de Espanha, Sporting
e Benfica, onde foi campeão com o falecido treinador Aleksander Donner.
 
 , 4 junho de 201500:11
 
A.R. BELENENSES
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I Encontro Infantis Femininos da AA Setúbal "Juliana Sousa"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22963-i-encontro-infantis-femininos-da-aa-setubal-

juliana-sousa

 
No dia 7 de Junho de 2015, no Pavilhão da Escola Alfredo Reis Silveira - Torre da Marinha.
 
 O I Encontro Infantis Femininos da AA Setúbal "Juliana Sousa" insere-se no programa de actividades
da AA Setúbal para a promoção do Andebol, através da dinamização dos escalões de formação e apoio
aos clubes iniciantes na modalidade.
 O Torneio realiza-se no dia 7 de Junho de 2015, no Pavilhão da Escola Alfredo Reis Silveira - Torre da
Marinha.
 
 As equipas participantes são GDCR Quinta da Princesa, GDR Quinta Nova, Agrupamento de Escolas da
Boa Água e Projecto "Estás n@ Mira".
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Alpendorada recebe Fase Final Campeonato Nacional de Juvenis Femininos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22960-alpendorada-recebe-fase-final-campeonato-

nacional-de-juvenis-femininos

 
O campeão nacional de Juvenis Femininos apura-se de 5 a 7 de Junho, em Alpendorada.
 
 Alavarium, Alpendorada, Jac-Alcanena e CP Valongo do Vouga estar em competição em Alpendorada,
de 5 a 7 de Junho, na Fase Final do Campeonato Nacional de Juvenis Femininos.
 O Jac-Alcanena chega a Alpendorada para defender o título conquistado na última época e tentar
revalidar o mesmo; pela frente, terá três fortes adversários, igualmente candidatos a conquistar o
título.
 
 A prova arranca na sexta-feira, no Municipal Rio de Moinhos (Penafiel) com os jogos Alpendorada -
Alavarium (19h30) e Valongo Vouga - Jac-Alcanena (21h30).
 
 Na tarde de sábado e na manhã de domingo, a competição prossegue no Pavilhão de Alpendorada,
onde terá lugar a cerimónia de entrega de prémios, logo após o último jogo.
 
 

Página 9



A10

2º Torneio "Armando Carvalho"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22962-2-torneio-armando-carvalho

 
Para os escalões de Minis Masculinos e Femininos e Infantis Masculinos e Femininos, dias 11 e 12 de
Julho de 2015.
 
 A organização do 2º Torneio "Armando Carvalho" é da responsabilidade do Macieira Andebol Club e os
jogos vão ter lugar no Pavilhão da Escola C+S de Macieira "A Ribeirinha" - Vila do Conde.
 O 2º Torneio "Armando Carvalho" destina-se a equipas de Minis Masculinos e Femininos e Infantis
Masculinos e Femininos e realiza-se nos dias 11 e 12 de Julho de 2015.
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Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos: Fase Final realiza-se na Maia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22961-campeonato-nacional-de-iniciados-

masculinos-fase-final-realiza-se-na-maia

 
A prova disputa-se de 4 a 7 de Junho, na Maia.
 
 AA Águas Santas, FC Porto, Sporting CP "A", SL Benfica"A", GD Col. Carvalhos e CCR Alto Moinho vão
estar na Maia, de 4 a 7 de Junho, a disputar a Fase Final do Campeonato Nacional de Iniciados
Masculinos.
 A competição disputa-se em duas fases - na primeira fase, as seis equipas foram divididas por duas
séries de 3, que vão jogar TxT a uma volta.
 Na Zona A, ficaram Águas Santas, Alto do Moinho e FC Porto; na Zona B, Colégio dos Carvalhos,
Sporting CP "A"e SL Benfica "A".
 
 Depois de concluída a primeira fase, o 1º e 2º classificados vão jogar as meias-finais, enquanto os 3º
classificados vão decidir o 5º-6º lugar.
 
 Os vencidos das meias-finais vão apurar o 3º e 4º lugares; os vencedores das meias-finais disputam,
por fim, a final, onde será conhecido o Campeão Nacional de Iniciados Masculinos.
 A primeira fase joga-se a 4 e 5 de Junho; as meias-finais e 5º-6º lugar estão agendadas para 6 de
Junho e a prova termina n a manhã de domingo, 7 de Junho.
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Marítimo terminou 
em terceiro

“Regional” de Andebol

O Marítimo foi a melhor equipa da ilha de S. Miguel no regres-
so do campeonato dos Açores de andebol, realizado nos Arrifes.

A equipa de Ponta Delgada acabou em 3.º lugar, após derrotar a 
outra equipa da ilha de S. Miguel, o Grupo Desportivo da Casa do 
Povo dos Arrifes, por 26-24.

O Marítimo formou a secção de andebol esta época após muitos 
anos de ausência. Tem escalões de formação e a equipa sénior. Na 
equipa principal pontificam 10 atletas formados em clubes da ilha 
de Santa Maria (6 nos Marienses, 3 no Clube ANA e 1 no Asas 
do Atlântico), a residirem na ilha de S. Miguel, com os restantes 9 
oriundos de outras zonas da ilha do Arcanjo e do Continente.

Este campeonato regional, que não se realizava há mais de 10 

anos, teve duas fases. Na primeira, as quatro equipas jo-
garam entre si. Posteriormente, os 1.º e 2.º disputaram o 
título e os 3.º e 4.º classificados jogaram para os dois ou-
tros lugares da classificação.

Na fase de todos contra todos, os resultados foram os 
seguintes:

1.ª Jornada: Casa Povo Arrifes-Marítimo, 25-25 e 
Sporting da Horta “B”-Marienses “B”, 30-13; 2ª Jornada: 
Marítimo-Sp. Horta “B”, 26-28 e C. P. Arrifes-Marienses 
“B”, 22-31 e 3ª Jornada: C. P. Arrifes-Sporting da Horta 
“B”, 26-33 e Marítimo-Marienses, 15-23.

Classificação: 1.º Sporting a Horta “B”, 9 pts; 2.º 
Marienses “B”, 7; 3.º Marítimo, 4 e 4.º Casa do Povo dos 
Arrifes, 4 pts.

Assim, para a atribuição dos 1.º e 2.º lugares, o 
Sporting da Horta “B” venceu, por 28-26 o Marienses 
“B”, sendo o Marítimo o 3.º ao derrotar por 26-24 a Casa 

do Povo dos Arrifes, 4.ª classificada.
O Sporting da Horta “B” fica apurado para disputar a 3.ª divisão 

nacional, situação que a Federação de Andebol de Portugal aceitou 
a partir da nova época, mas com a condição de o apuramento do 
campeão dos Açores ser feito em jornadas simples, com um mínimo 
de 6 equipas, sendo autorizada a prova desta época, em fase concen-
trada, a título excepcional.

Entretanto, a equipa de juvenis do Sporting da Horta venceu em 
jornada dupla o GDCP Arrifes por 47-22 e por 42-26, revalidando 
o título de campeão regional, com duas jornadas ainda por disputar, 
na Horta, frente à equipa dos Arrifes.

Página 12



A13

AAVR em festa a 7 de junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2015

Meio:
Desportivo Transmontano

Online
Autores: Filipe Ribeiro

URL:: http://www.desportivotransmontano.com/aavr-em-festa-a-7-de-junho/

 
FESTAND A.A.V.R. A Associação de Andebol de Vila Real vai levar a efeito, no próximo dia 7 de junho,
o FESTAND da A.A.V.R., junto ao edifício da Câmara Municipal de Vila Real, apartir das 15h30. É uma
atividade de encerramento de época nesta Associação para os escalões de bambis e minis (7 - 11
anos), dos clubes filiados, e que contará com a presença de outros clubes convidados. XV TORNEIO
CIDADE VILA REAL / ABÍLIO BOTELHO Nos próximos dias 13 e 14 de junho, no Pavilhão dos Desportos
de Vila Real, vai decorrer o XV Torneio Cidade Vila Real / Abílio Botelho, inserido nas comemorações
das Festas da Cidade 2015, com uma organização da Associação de Andebol de Vila Real e o apoio da
Câmara municipal de Vila Real. O dia 13 está reservado para o escalão de Infantis Femininos, com os
seguintes clubes: G.D. Chaves, A.D. Amarante, Académico F.C. e A.A. Espinho (este último ainda por
confirmar). No dia 14 jogarão os Iniciados Masculinos, com a participação do S.V.R. Benfica, A.D.
Amarante, C.A.A.E. Baltar e N.A. Penedono. Serão disputados dois jogos no período da manhã (10h00
e 11h30) e dois jogos no período da tarde (16h00 e 17h30), em ambos os dias do torneio. É um
evento realizado há já 15 anos consecutivos, e conta com vários vencedores desde a sua origem, nos
vários escalões em competição. Para a edição deste ano a Associação de Andebol de Vila Real conta
com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real e da União de Freguesias de Vila Real, bem como do
McDonalds - Vila Real e da JAP - Automotive. CAMPEONATO REGIONAL MINIS Terminou no passado
dia 31 de maio o Campeonato Regional de Minis, com a realização da última concentração no Pavilhão
dos Desportos de Vila Real. Esta competição contou com a participação de 5 equipas, distribuídas por
4 clubes participantes: Associação Desportiva de Godim, Grupo Desportivo de Boticas, Grupo
Desportivo de Chaves e Sport Vila Real e Benfica. Foi vencedor desta competição a equipa do G.D.
Chaves, seguindo-se o G.D. Boticas e a equipa A da A.D. Godim. Os restantes lugares da classificação
foram ocupados pelo S.V.R. Benfica e a equipa B da A.D. Godim. O melhor marcador da prova foi o
atleta Gonçalo Santos, do G.D. Chaves, com 16 golos. Ver também:
 
 Por em 03/06/2015
 
Filipe Ribeiro
 
 

Página 13



A14

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 12,81 x 1,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59560699 03-06-2015

Seis equipas no Nacional da 1.ª Divisão de Juvenis de Andebol
Alavarium, Estarreja AC e Sp. Espinho também vão disputar a 1.ª Divisão Nacional de 
Juvenis na próxima época. Por lapso, na edição de ontem, apenas referimos Feirense, 
S. Bernardo e CD Pateira como as representantes da Associação de Andebol de Aveiro.
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Universíadas de Gwangju: André Pereira representa o Remo português
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-06-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.com/universiadas-de-gwangju-andre-pereira-representa-o-remo-portugues/

 
Jun 3, 2015
 
 André Pereira é o nome que se segue na lista de convocados para a missão portuguesa nas
Universíadas de Verão em Gwangju, na Coreia do Sul. O estudante de Medicina da Universidade do
Porto (U.Porto) vai competir na modalidade de Remo, que vai decorrer entre os dias 5 e 7 de Julho.
 
 "Acima de tudo é um orgulho poder representar Portugal e o desporto universitário português nas
Universíadas" conta André.
 
 O também atleta do Sporting Clube de Portugal é o actual campeão nacional universitário de Remo
em M1X. Na categoria habitual, LM1, em 2014, foi vice-campeão europeu universitário e no
Campeonato do Mundo Universitário terminou em 5º lugar.
 
 "Pela experiência do último mundial, tenho a certeza que vai haver uma grande competitividade e vou
procurar fazer o melhor resultado possível. O primeiro objectivo é ficar entre os seis primeiros, mas o
grande objectivo, claro que é terminar em 1º lugar", revela.
 
 A competição de Remo decorre entre os dias 5 e 7 de Julho, prevendo-se que o nosso atleta entre
logo em acção a 5 de Julho, na competição de LM1x (skiff masculino), de acordo com o calendário
provisório anunciado (a confirmar).
 
 A delegação portuguesa em Gwangju integra na totalidade dez modalidades: Andebol (m), Atletismo,
Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco.
 
 Toda a informação sobre a participação de Portugal nas Universíadas pode ser acompanhada no site
o f i c ia l  da  Federação Académica  do  Despor to  Un ivers i tá r io  e  no  Facebook em
www.facebook.com/fadupt .
 
Carlos Pereira
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A equipa de ande-
bol de juvenis 
do Vitória tem 
garantido o es-

tatuto de primodivisioná-
ria na próxima época. Um 
feito carimbado no sába-
do depois, de na derra-
deira jornada do campeo-
nato (3ª fase – Zona Sul), 
ter derrotado, por 30-28, 
em Lisboa, a formação do 
CDE Camões, resultado 
que valeu a conquista do 
primeiro lugar da classifi -
cação da prova.

“É um sentimento mui-
to especial”, começou por 
declarar o treinador da 
equipa juvenil vitoriana, 
Samuel Teixeira. 

“Nos últimos anos têm-
-se alimentado a expecta-
tiva de uma subida de di-
visão, mas por um moti-
vo ou outro não foi conse-
guido. Esta época fomos 
felizes e todos os jogado-
res e demais elementos 
ligados à equipa e ao an-
debol do Vitória estão de 
parabéns”, avançou o téc-
nico, há três anos liga-
do à formação do ande-
bol do Vitória, e que este 
ano acabou por assumir a 
função de treinador prin-
cipal. 

Instado a avaliar o me-

ritório trajecto dos seus 
pupilos na caminhada ru-
mo à promoção, Samuel 
Teixeira, 41 anos, antigo 
andebolista, aponta para 
aquilo que “foi um cam-
peonato em crescendo”. 
“Nas três fases competi-
tivas, começamos por um 
3.º lugar e depois um 2.º, 
nas duas provas do Re-

gional de Lisboa. Nesta 
derradeira e decisiva fa-
se de apuramento, chegá-
mos ao topo”.

Neste percurso, o trei-
nador vitoriano destaca a 
participação da equipa no 
torneio de Páscoa, reali-
zado em Santarém, como 
o momento que marcou o 
arranque para a conquis-

ta da subida. “Fomos para 
nos divertirmos e saímos 
de lá com seis vitórias em 
seis jogos. O evento ser-
viu para aferirmos a qua-
lidade da equipa e, mais 
importante, renovou o 
fortalecimento do grupo 
para o que ainda havia de 
vir. Foi o trampolim”, re-
gistou Samuel Teixeira. 

Subida que 
dá alento

A conquista dos ande-
bolistas juvenis é vista 
como “muito importan-
te” para toda a estrutura 
da modalidade vitoriana. 
“A formação é o garan-
te do andebol no clube. 
Esta subida vai contri-

buir para renovar a von-
tade competitiva dos jo-
vens e alimentar o ânimo 
da equipa sénior. É um 
alento para todos e de-
seja-se que sirva igual-
mente para cativar no-
vos praticantes”.   

Samuel Teixeira recor-
da que na próxima tem-
porada, os juvenis vão 
disputar o escalão má-
ximo com emblemas de 
grande valia e isso, será, 
por si só, uma motivação 
acrescida”.

Equipa de juvenis relizou uma temporada para recordar e fi car na história do andebol de formação vitoriano

Andebol juvenil vitoriano conquista 
lugar na primeira divisão nacional
Promoção Grupo de jovens andebolistas festejou a subida e vai disputar o título nacional. Treinador elogia os 
atletas e lembra que este feito é tónico para dar força à modalidade. Antoine Velge vai acolher a etapa fi nal.

Jogadores não travam ambição de fechar a 
época com a conquista da taça de campeão

Um plantel 
de campeões

A decisão sobre qual vai 
ser o grande vencedor 

do Nacional 2014/15 de 
andebol, em juvenis, vai 
jogar-se entre os dias 12 e 
14 deste mês.

Ganhar a taça de cam-
peão é o objectivo das qua-
tro equipas que vão dispu-
tar o troféu, a saber: Vitó-
ria, Académico FC, CD Pa-
teira e SC Horta.

“Os jogadores do Vitó-
ria foram unânimes ao 
afi rmar que vão lutar pe-
la conquista do título na-
cional”, revelou o treinador 
Samuel Teixeira. 

Sobre os oponentes, o 
treinador assume desco-
nhecer a valia das equipas 
nortenhas e lembra que 
das duas vezes que defron-
tou o SC Horta, saiu a ga-
nhar. “Não será uma tarefa 

fácil, mas tudo vamos fa-
zer para fi car com a taça”.

Vitória organiza 
fi nal a quatro

Os responsáveis do an-
debol do Vitória apresenta-
ram, ontem, a candidatura 
a receber, no Pavilhão An-
toine Velge, fi nal-four na-

cional de onde sairá o gran-
de vencedor da competição 
de juvenis. No mesmo dia 
a Federação Portuguesa de 
Andebol aprovou. “De acor-
do com o Comunicado Ofi -
cial nº 110, informa-se que 
a Fase Final Campeonato 
Nacional Juvenis Masculi-
nos 2ª Divisão é uma orga-

nização da FAP, A. A. Setú-
bal e Vitória F.C.” Lê-se na 
comunicação federativa.

Esta confi rmação vai 
promover um redobrado 
entusiasmo para o ande-
bol sadino, que com cer-
teza, contará com grande 
apoio nas bancadas do An-
toine Velge.

O plantel juvenil de ande-
bol do Vitória que tri-

lhou o caminho da subida 
contou com os seguintes 
elementos: Jogadores - Gon-
çalo Picaró, João Concei-
ção, João Gonçalves, Duar-
te Pereira, Duarte Caseiro, 
João Machuqueiro, Rodrigo 
Alcácer, Gonçalo Marques, 
Gonçalo Albuquerque, Da-
vid Neto, Martim Figueire-
do, Evandro Malengue, Ber-
nardo Trancoso, André Cor-
deiro, António Martins, Ed-
gar Teles, Artur Pereira, Mi-
guel Valido, Nuno Rola e 
João Amado.

Treinadores: Samuel Tei-
xeira, Carlos Costa, Pau-
lo Gato e André Praxedes. 
Coordenador da Secção: 
Mário Raposo. Seccionista: 
André Viegas. Massagista- 
Fernando Gomes. Adelino 
Dambert Duarte.

Veteranos com
jogo decisivo
A equipa de andebol 
de veteranos do Vitória 
joga esta quinta-feira, 
a partir das 21h30, no 
Pavilhão Antoine Velge, 
contra a formação 
do Passos Manuel, 
em jogo referente 
ao campeonato do 
escalão.
Em causa está a 
qualifi cação de uma 
das duas equipas para 
marcar presença na 
ambicionada fase fi nal 
nacional, a disputar 
na cidade de Lamego, 
nos dias 27 e 28 deste 
mês, competição que 
vai atribuir o título 
nacional.
O encontro entre 
Vitória e Passos Manuel 
deixa antever emoções 
fortes e muito apoio 
dos vitorianos.

[ DR �

A equipa
juvenil vitoriana
venceu a
2ª fase nacional 
da Zona 3, 
com 38 pontos, 
em 14 jogos 
disputados,
fruto de 12 
triunfos, 
0 empates
e 2 derrotas. 
Marcou 414 
golos e
sofreu 328

[ DR �
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Andebol juvenil
do Vitória 
ganha lugar
na primeira
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