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A12Competições europeias de clubes: primeiro sorteio a 21 de Julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b87b2862

 
Depois do F.C. Porto já ter conhecido os adversários na Champions League, é agora a vez das outras
equipas portuguesas irem a sorteio. Primeiros compromissos europeus estão agendados para 10 de
Outubro.
 
 Sporting Clube de Portugal; S.L Benfica e ABC/UMinho, em masculinos, e Alavarium Love Tiles e
Colégio de Gaia, em femininos, estão prestes a conhecer os primeiros adversários nas competições
europeias.
 O sorteio está agendado para o dia 21 de Julho e, começando pelas competições masculinas, o
Sporting Clube de Portugal está isento na primeira ronda da EHF Cup - competição onde participam 60
clubes - e só entrará em prova na segunda ronda, onde é cabeça-de-série, com jogos a disputar em
10/11 e 17/18 de Outubro.
 Na Challenge Cup, em que participam 42 clubes, são dois os emblemas presentes. O primeiro a
entrar em liça é o ABC/UMinho, que é cabeça de série na segunda ronda (não há primeira ronda nesta
prova). Os primeiros jogos dos bracarenses estão marcados para 10/11 e 17/18 de Outubro.
 Quanto ao S.L. Benfica entra na terceira ronda, com jogos a disputar em 21/22 e 28/29 de
Novembro, e é cabeça-de-série.
 COLÉGIO GAIA E ALAVARIUM SàO CABEÇAS DE SÉRIE
 No que ao setor feminino diz respeito, o Alavarium Love Tiles, na Taça EHF, entra na segunda ronda
(não há primeira ronda), onde é cabeça-de-série. Os jogos disputam-se a 17/18 e 24/25 de Outubro.
Na Taça EHF feminina participam 46 equipas.
 Na Challenge Cup feminina, que vai ser disputada por 25 clubes, não existem as duas primeiras duas
rondas, pelo que as portuguesas do Colégio de Gaia só entram (naturalmente) na terceira ronda, onde
são cabeças-de-série. Os jogos estão agendados para 14/15 e 21/22 de Novembro.
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VOLEIBOL
| Joana Russo Belo | 

Um exemplo caro da vitalidade
do desporto em Amares. A autar-
quia homenageou os campeões
da equipa masculina do Volei
Amares, que conquistou a subi-
da à II Divisão Nacional, e ainda
as duas atletas cadetes, Inês Cos-
teira e Margarida Barros, cam-
peãs regionais de Voleibol Ar Li-
vre, numa cerimónia que teve
lugar no Salão Nobre dos Paços
do Concelho. 

“Foi um ano de boa colheita
desportiva: o FC Amares ganhou
a Taça A. F. Braga, o futsal subiu
de divisão, o andebol também e
até o parapente foi campeão.
Mostra que o desporto em Ama-
res está vivo e bem vivo. Vocês
estão de parabéns, elevaram o
nome de Amares”, frisou o au-
tarca Manuel Moreira, perante a
equipa de vereadores da autar-
quia presente no evento. 

Elogiando o “trabalho exem-
plar” do clube, o edil classifica
os atletas de voleibol “uma refe-
rência este ano”. “Em nome do
povo de Amares quero dar os pa-
rabéns por todo o trabalho bri-

lhante que realizam”, sublinhou
Manuel Moreira, garantindo o
total apoio e disponibilidade da
autarquia. 

Do lado da direcção do Volei
Amares, Leonor Oliveira lem-
brou que, “se para a câmara é
um orgulho, para nós e todos os
atletas é um orgulho muito
maior” o feito da subida de divi-

são. Já Miguel Correia, aprovei-
tou o momento para deixar um
alerta já a pensar na próxima
época: “o voleibol merece mais.
Vamos competir na II Divisão e
temos imensos problemas a ní-
vel de infra-estruturas. Treina-
mos no pavilhão da secundária e
temos noção da falta de condi-
ções. O municipal também não

está muito melhor. Temos um
grave problema na próxima épo-
ca”, alertou. E a resposta do pre-
sidente não tardou. “Há vontade
da construção de um novo pavi-
lhão junto ao estádio . É uma ne-
cessidade urgente. Não temos
capacidade financeira, mas va-
mos tentar neste quadro finan-
ceiro conseguir o apoio”. 

JRB

Equipa do Volei Amares foi recebida nos Paços do Concelho pelo presidente Manuel Moreira e vereacção, numa homenagem pela subida à II Divisão Nacional

“Desporto em Amares está vivo”
CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES homenageou a equipa do Volei Amares pela subida à II Divisão Nacional e duas atletas cam-
peãs regionais. Autarca Manuel Moreira elogia trabalho do clube e diz estar atento à necessidade urgente de um novo pavilhão. 

Direcção do Volei Amares
alerta para a falta de
condições do pavilhão para
as exigências da II Divisão
Nacional. Autarca Manuel
Moreira está atento e ga-
rante vontade de constru-
ção de um novo pavilhão.
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Ulisses Pereira
é o novo 
seleccionador 
nacional 

O treinador aveirense Ulisses
Pereira (na foto), actual respon-
sável técnico da formação sé-
nior masculina do São Bernar -
do, é o novo seleccionador na -
cio nal sénior feminino, suce -
den do no cargo a Sandra Fer-
nandes, que assumiu o coman -
do técnico do Madeira SAD.

O novo seleccionador nacio-
nal, recorde-se, foi bicampeão
nacional no sector feminino
como técnico do Alavarium
(2012/2013 e 2013/2014), épocas
em que também obteve o ga-
lardão de melhor treinador do
ano, por votação dos restantes
treinadores do campeonato.

O acordo com o novo selec -
cio nador é válido por uma épo -
ca, sendo que a Federação reve la
que se mantêm em funções, pe -
lo mesmo período, todos os res -
tantes elementos da equipa téc -
nica das seleções femininas. |

Andebol
Seniores Femininos
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Sorteio 
do campeonato
decorre hoje
em Aveiro

A Federação de Andebol de Por-
tugal vai realizar, hoje, em
Aveiro, o sorteio da 1.ª Divisão
Nacional Feminina, prova de-
signada de Campeonato Mul-
ticare, assim como entregar os
prémios referentes à época de
2014/2015 para a “Melhor Mar-
cadora”, “Melhor Guarda-Re-
des” e “Melhor Jogadora”.

A cerimónia começa às 18 ho-
ras, na sede da Assembleia Mu-
nicipal de Aveiro (na foto). Re-
corde-se que o Alavarium/Love
Tiles é o actual tri-campeão na-
cional. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina
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FUTEBOL
• Treinos do Marítimo, às 10:30 e
às 17:30, em Santo António.
• Treino do Nacional, às 16:30
na Choupana.
• Treinos do União, às 10:00 e às
17:00 no Vale Paraíso.
• Torneio Intermunicípios com a

realização da 3.ª e última jor-
nada da fase de grupos: Fun-
chal-Oeste-Machico (Caniço,
19:00), Norte-Santa Cruz (San-
tana, 19:00), Câmara de Lobos-
Ribeira Brava (Câmara de
Lobos, 19:00) e Oeste-Funchal
Este (Ponta do Sol, 19:00)
ANDEBOL 
• Sorteio do Campeonato Multi-
care de Seniores femininos
2015/16 às 18:00, no edíficio da
antiga capitania do Porto de
Aveiro, atual sede da Assem-
bleia Municipal aveirense. 
VELA
• Último dia do 2.º Curso Inten-
sivo de Vela – Iniciação e aper-

feiçoamento, essencialmente
destinado, aos professores de
educação física e alunos da
UMA, num total de 36 horas de
formação, na baía do Funchal
entre as 08:00 e as 18:00.
TÉNIS DE MESA
• Madeirenses João Reis, Tiago
Li e Gonçalo Gomes, mais o téc-
nico Hélder Melim, participam
nos Campeonatos da Europa de
Jovens, em Bratislava.
MOTOCROSS
• Apresentação da “Prova de
Motocross – Grande Prémio da
Calheta”, às 11h00, no Salão
Nobre da Câmara Municipal da
Calheta.A

G
E
N
D
A
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Rolando Freitas: "Temos de aliar o crescimento aos resultados"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cb18a181

 
16-07-2015 18:00
 
 A seleção portuguesa de andebol venceu, na passada segunda-feira, a Sérvia, por 25-21, e
conquistou o ouro nas Universíadas.
 
 Por André Delgadosapodesporto@sapo.pt
 
 Rolando Freitas, treinador da seleção portuguesa de andebol, que venceu a medalha de ouro nas
Universíadas, em Gwangju, Coreia do Sul, salientou esta quinta-feira que o triunfo de Portugal nesta
competição "é um acontecimento de relevo e merece uma atenção especial".
 
 O selecionador português fez um balanço geral das Universíadas, referiu que os jogadores
portugueses tinham muitas expectativas antes da prova, falou das dificuldades e frisou que o triunfo
na competição não teve contestação.
 
 "Eles tinham muitas expectativas sobre o resultado, mas a verdade é que a prova correu bastante
bem, nos jogos que tivemos mais dificuldades foi contra a Suíça e contra a Sérvia, os jogadores deram
boas respostas e em momentos particulares do jogo marcaram a diferença no marcador. As nossas
vitórias não têm discussão", afirmou Rolando Freitas na chegada da seleção ao aeroporto de Lisboa.
 
 Questionado sobre o facto de o triunfo na prova contribuir para a evolução do andebol português e
para a qualificação para grandes provas internacionais, como o Campeonato do Mundo, algo que já
não acontece desde 2003, o técnico considera que o andebol português está a crescer e agora há que
aliar esse crescimento aos resultados, como aconteceu nas Universíadas.
 
 "A participação em competições de relevo é sempre importante para os jogadores e para o andebol
português e estes jogadores por terem participado por si só é logo um fator relevante". O técnico
frisou ainda que "uma vitória numa Universíada é um acontecimento de relevo e merece uma atenção
especial". "Penso que o andebol nacional está a crescer muito e temos que aliar os resultados ao
crescimento", sentenciou.
 
 Falando especificamente sobre esta geração de andebolistas, Rolando Freitas salienta que existe um
aumento de qualidade. "Esta geração está a afirmar-se, já tem jogadores que têm sido chamados para
a seleção A, tem outros que estão na iminência de frequentar num futuro próximo, tem outros que
estarão mais distantes naturalmente, mas é sinónimo que temos um aumento de qualidade. E são as
participações nestas competições internacionais [como as Universíadas] que vão fazer com que
cresçam".
 
 A seleção portuguesa de andebol venceu, esta segunda-feira, a Sérvia, por 25-21, e conquistou a
medalha de ouro nas Universíadas de Gwangju, na Coreia do Sul.
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Belone Moreira: "Foi espetacular e memorável"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1f88f68c

 
16-07-2015 17:13
 
 Jogador vai jogar no Benfica na próxima temporada, depois de ter estado dois anos no Passos
Manuel.
 
 Por André Delgadosapodesporto@sapo.pt
 
 Belone Moreira, lateral da seleção portuguesa de andebol que conquistou na passada segunda-feira a
medalha de ouro das Universíadas em Gwangju, Coreia do Sul, considera que o resultado na prova
superou as expetativas iniciais.
 
 "Foi uma prova muito especial, do primeiro dia até ao último, estávamos à espera que corresse bem,
mas que não corresse assim tão bem, pois as equipas eram muito boas. Foi espetacular e
memorável", afirmou o jogador de 25 anos à chegada ao Aeroporto de Lisboa.
 
 O jogador revelou-se muito satisfeito por ter alcançado um objetivo que perseguia na carreira: "Estou
muito contente por ter alcançado esse objetivo".
 
 Questionado sobre a mudança para o Benfica, depois de ter estado a jogar dois anos no Liceu Passos
Manuel, Belone diz que está ansioso por começar, mas para já vai descansar alguns dias.
 
 "Daqui a 12 dias já começo a treinar, tenho poucos dias para descansar e estou ansioso por começar
a treinar no Benfica, mas para já vou descansar".
 
 A seleção portuguesa de andebol venceu, esta segunda-feira, a Sérvia, por 25-21, e conquistou a
medalha de ouro nas Universíadas de Gwangju, na Coreia do Sul.
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Considerado como o despor-
tista português que mais me-
dalhas conquistou, António 
Bessone Basto foi homena-
geado pela Câmara de Oei-
ras e pela empresa municipal 
Oeiras Viva com a realização 
de um conjunto de eventos 
que culminou, no passado 
domingo, com a 10.ª edição 
da Travessia designada, preci-
samente, com o nome do anti-
go nadador do Sport Algés e 

Dafundo. Na prova principal, 
que ligou Paço de Arcos à Ma-
rina de Oeiras, a vitória coube 
ao olímpico Arseny Lavren-
tyev (Algés e Dafundo), que 
se impôs a Mário Bonança 
(Sporting) e Cláudio Pinheiro 
(SFUAP). Lavrentyev somou 
a sua 8.ª vitória em dez edi-
ções da prova (em 2011 e 2014 
não participou).
A nível feminino, Ana Gomes 
(Pimpões) foi a mais rápida, 

seguida por Sara Costa (Amo-
rense) e por Rute Marques 
(CN Amadora).
Na prova mais curta, entre 
Santo Amaro de Oeiras e a 
Marina, Bruno Ruas (Spor-
ting) e Joana Patrício (indivi-
dual) foram os vencedores.
Ao longo do mês de Julho 
tiveram lugar outros eventos 
destinados a lembrar o passa-
do gloriosos de Bessone Bas-
to, hoje com 69 anos, nas sete 

modalidades que praticou: 
natação, pólo aquático, activi-
dades subaquáticas, andebol, 
basquetebol, hóquei em patins 
e ginástica. A exposição “An-
tónio Bessone Basto – Uma 
Travessia pelo Desporto” 
esteve patente na Marina de 
Oeiras, onde também decor-
reu um campeonato de pesca 
desportiva e um treino de mar, 
que contou com a presença do 
homenageado.   

Travessia António Bessone Basto
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AAAAAtletletletletletttttas da Artísas da Artísas da Artísas da Artísas da Artístictictictictica na Seleçãoa na Seleçãoa na Seleçãoa na Seleçãoa na Seleção
Nacional UnivNacional UnivNacional UnivNacional UnivNacional Univererererersitsitsitsitsitáriaáriaáriaáriaária
Carlos Santos e Vasco Santos, atletas da Artística
de Avanca, foram chamados a integrar a seleção
nacional universitária que participará nas
Universíadas de Gwanju, na Coreia do Sul, de três
a 14 de julho.

  Os dois jovens
avancanenses integram um
grupo de 16 estudantes de
sete instituições de ensino
superior, que serão
orientados pelo selecionador
da Federação de Andebol de
Portugal, Rolando Freitas.
Carlos Santos é estudante-
atleta da Universidade do
Porto. Vasco Santos
representará o Instituto
Politécnico do Porto.
Recorde-se que Portugal
sagrou-se, na época passada,
Campeão Mundial
Universitário de andebol.
   A SNU 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 seis de julho. O
sorteio que decorreu, no
passado mês de abril, em
Gwangju, paralelamente à
visita de inspeção, colocou
Portugal no Grupo B
juntamente com a República
Checa e o Japão. Nos
restantes grupos da
competição ficaram: Grupo A
– Coreia do Sul, Sérvia, México
e Estados Unidos da América;
Grupo C – Brasil, Hungria, Suíça
e Israel; Grupo D – Rússia,
Turquia e Lituânia.
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  Corte: 1 de 1ID: 60131738 09-07-2015
Andebol

ADS com a maior comitiva nacional 
no encontro nacional de minis

Realizou-se, no último fi m de semana, em 
Avanca, o encontro nacional de minis para 
atletas com idades compreendidas entre os 
7 e os 11 anos. Foram efectuados 300 jogos 
em quatro dias e estiveram presentes 63 
clubes nacionais. Foram dias cheios de com-
petição, camaradagem, diversão e fair play.

A A.D. Sanjoanense surpreendeu na 
cerimónia de abertura com  a sua maior 
comitiva de sempre e a maior do evento 
deste ano com 46 jovens atletas. 

O diretor José Pedro Silva prometeu que 
“no próximo ano vamos voltar com mais 
miúdos ainda”.

Referiu ainda: “estamos no caminho 
certo, sabemos que brevemente os 
resultados vão começar a surgir em 
massa. Obviamente temos uma meta 
desportiva que é formar campeões do 
futuro, mas também temos a nossa 
responsabilidade social como educa-

dores que durante alguns anos passam 
valores importantes e enriquecem a 
formação pessoal de cada um. É aqui 
que se aprende a trabalhar em equipa, 
que se aprende a fazer sacrifícios em 
prol de um objectivo, é aqui que miúdos 
de vários extractos sociais encontram 
a igualdade completa e onde se fazem 
laços de amizade para a vida. Temos 
noção de que o desporto de competição, 
incluído mesmo o futebol, só permite 
a uma minoria muito restrita viver do 
desporto, pelo que não criamos ilusões 
a ninguém. Queremos trabalhar bem e 
ter a consciência tranquila, sabendo que 
o resultado fi nal é o melhor possível. 
Temos que fazer um agradecimento  
aos pais, em especial àqueles que se 
disponibilizaram a fi car alojados com 
as crianças, pois sem eles nada seria 
possível”.

Os resultados
Andebol de 7 Masculino
ADS, 17 – CD Infante, 16

Lamego, 11 – ADS, 15
ADS, 13 – Sporting CP, 14
ABC Braga, 13 – ADS, 11
ADS, 11 – Rio Tinto, 16
P. Frades, 18 – ADS, 18

Andebol de 7 Feminino
A Espinho,  7 – ADS, 11
ADS, 25 – Porto Salvo, 2
Gil Eanes, 12 – ADS, 6
ADS, 20 – Juvemar, 6
P. Salvo, 4 – ADS, 13

ADS, 16 – Vacariça, 16

Andebol de 5 Masculino
ADS, 16 – S. Correia, 10
S. Mamede, 7 – ADS, 23
ADS, 19 – Vit. Setubal, 5
FC Gaia, 16 – ADS, 23

ADS, 20 – CAIC, 31
E. Vigorosa, 18 – ADS, 14
ADS, 23 – S. Correia, 19
CD Infante, 15 – ADS, 10

Andebol de 5 Misto
ADS,  13 – St.ª Joana, 25
Maia Stars, 13 – ADS, 5

ADS, 1 – Godim,  22
Lagoa, 28 – ADS, 12
Douro, 19 – ADS, 7

ADS, 6 – CD Infante, 16
ADS, 9 – Gil Eanes, 3

Leça, 8 – ADS, 11
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