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Andebol de Praia: lista de convocados para treino da Selecção Nacional de Sub19
Masculinos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

13-06-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23181-andebol-de-praia-lista-de-convocados-paratreino-da-seleccao-nacional-de-sub19-masculinos

São 26 os atletas convocados para o treino de observação, a realizar no dia 15 de Junho, em Espinho.
A Selecção Nacional de Sub19 Masculinos de Portugal é uma das nove selecções nacionais
confirmadas para disputar a sexta edição do Campeonato da Europa de Andebol de Praia Sub19, que
em 2015 terá lugar em Lloret de Mar, de 26 a 28 de Junho.
Com a aproximação do Europeu, no dia 15 de Junho, em Espinho, terá lugar um treino de observação
com vista à convocatória final para o Europeu de Andebol de Praia. O seleccionador nacional chamou
ao treino de observação 26 atletas Para além de Paulo Félix, os atletas serão observados pelo
treinador adjunto Pedro Pereira e pelo coordenador nacional do Andebol de Praia, Mário Bernardes.
Recorde-se que Portugal integra o Grupo A, juntamente com Hungria, Croácia, Turquia e Georgia. Em
anexo já pode ser consultado o calendário completo, da 1ª jornada até às finais.
Neste 6º Campeonato da Europa de Sub19, vão ser testadas novas regras, nomeadamente os golos
em jogadas aéreas e livres de 6 metros vão valer 3 pontos.
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Seleção de partida para a Rússia realizou último treino em Santo Tirso

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

13-06-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23182-selecao-de-partida-para-a-russia-realizouultimo-treino-em-santo-tirso

A comitiva portuguesa deixa o aeroporto Francisco Sá Carneiro ao final da tarde e, com escala em
Lisboa, ruma a Moscovo onde domingo defronta a Rússia (Sport TV, 14 h.)
A seleção nacional de andebol cumpriu esta manhã o último treino antes de, mais logo, viajar para
Moscovo onde domingo (Sport Tv, 14 h.) defronta a Rússia em jogo da sexta e última jornada do
grupo 5 de apuramento para o Campeonato da Europa - Polónia 2016.
Para conseguir o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2016, Portugal tem de
vencer a Rússia por cinco ou seis golos de vantagem, sendo que se o triunfo for por cinco golos a
equipa lusa tem de marcar mais de 34 golos, os mesmos que os russos conseguiram no primeiro jogo
frente a Portugal, disputado em Vila Nova de Gaia.
A formação lusa deixa Portugal com a certeza que tem pela frente uma tarefa difícil, mas estes
momentos são os ideais para que qualquer grupo de trabalho se sinta ainda mais motivado e disposto
a fazer história.
"Partimos para este último jogo com a plena consciência de que a tarefa que nos espera não é uma
tarefa simples nem fácil. Mas, t ambém sabemos que é uma tarefa desafiante, que pode ser
motivadora para a nossa equipa" , analisou o seleccionador nacional.
" Outra coisa que é necessário relembrar é que chegamos ao último jogo em condições de nos
apurarmos. E isso também é uma situação que mostra que durante todo percurso fomos competitivos.
E embora saibamos que no campo do adversário, com todo o ambiente e envolvência que poderá
existar à volta desta equipa russa, as dificuldades serão enormes, também sabemos que tínhamos
sempre a ambição de vencer o jogo na Rússia desde o início da fase de apuramento" recorda Rolando
Freitas, para depois terminar. "Há que enfrentar esta tarefa olhos nos olhos, com coragem. e com
ambição" .
O jogo com a Rússia está agendado para domingo, a partir das 16 horas locais, menos duas em
Portugal Continental.
- CALENDÁRIO DO GRUPO 5 - 1.ª jornada:
29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
10.06.2015 - Rússia : Ucrânia, 27-22 (15-10)
- 2.ª jornada:
02.11.2014 - PORTUGAL : Rússia, 29-34 (12-18)
02.11.2014 - Ucrânia : Hungria, 20-33 (9-15)
- 3.ª jornada:
30.04.2015, 16h00 - Ucrânia : PORTUGAL, 26-32 (12-17)
30.04.2015 - Rússia : Hungria, 23-27 (8-15)
- 4.ª jornada:
02.05.2015 - Hungria : Rússia, 29-25 (15-11)
03.05.2015 - PORTUGAL : Ucrânia, 34-24 (19-12)
- 5.ª jornada:
10.06.2015 - PORTUGAL : Hungria, 25-26 (15-12)
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11.06.2 015 - Ucrânia : Rússia, 28-30 (14-16)
- 6.ª jornada:
13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL - (Sport Tv)
CLASSIFICAÇàO:
1.º Hungria, 10 pontos (5 jogos)
2.º Rússia, 6 pts. (5 jogos)
3.º Portugal, 4 pts (5 jogos)
4.º Ucrânia, 0 pts (5 jogos)
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Estarreja acolhe Fase Final do Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

13-06-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23184-estarreja-acolhe-fase-final-do-campeonatonacional-seniores-masculinos-3-divisao

A Fase Final do Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão realiza-se em Estarreja, de 12 a
14 de Junho.
Estarreja AC, Juve Lis - promovidos à 2ª Divisão na época 2015-16 - e Sp.Horta 'B' vão discutir, em
Estarreja, o título de campeão nacional da 3ª Divisão de Seniores Masculinos.
Os três jogos da Fase Final do Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão vão ser
disputados no Municipal de Estarreja. Na sexta-feira, pelas 21h30, Estarreja AC e Juve Lis dão início à
prova.
Ao final da tarde de sábado, defrontam-se Sp. Horta "B" e Estarreja AC (19h30) e a prova termina no
domingo, com o jogo entre Juve Lis e Sp. Horta "B" (16h30).
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Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 2ª Divisão
joga-se em Leiria

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

13-06-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23183-fase-de-apuramento-do-campeonatonacional-de-juvenis-masculinos-da-2-divisao-joga-se-em-leiria

AD Afifense, CP Vacariça e GM 1º Dezembro estão em Leiria a disputar a Fase de Apuramento do
Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 2ª Divisão e o vencedor acompanha o Vitória FC,
Académico FC e CD Pateira na subida à 1ª Divisão, na época 2015/ 2016.
A competição arranca na noite desta sexta-feira, com o jogo entre CP Vacariça e AD Afifense (20h); a
segunda jornada realiza-se na tarde de sábado, com o jogo entre GM 1º Dezembro e CP Vacariça a ter
início às 18h e a prova termina domingo, com o encontro entre AD Afifense e GM 1º Dezembro, a
partir das 15h00.
Todos os jogos vão ter lugar no Centro Desportivo Juve Lis.
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ID: 59702084

13-06-2015

Tiragem: 125000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,49 x 2,21 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 59702061

13-06-2015

Tiragem: 125000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,61 x 7,79 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 59703961

13-06-2015

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,25 x 18,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Selecção
de Aveiro
termina
em oitavo

Andebol
Olímpico Jovem

A selecção da Associação de
Atletismo de Aveiro classificouse num honroso oitavo lugar,
entre 13 emblemas, no Grupo
A do Torneio Nestlé Olímpico
Jovem, que decorreu no passado fim-de-semana na cidade
de Braga. O desempenho dos
33 atletas aveirenses presentes,
um dos maiores contingentes
distritais em prova, merece referência face à forte concorrência presente, nomeadamente as selecções de Lisboa,
Porto e Santarém, que ocuparam, respectivamente, os três
primeiros lugares.
Os jovens atletas da selecção
aveirense demonstraram o excelente trabalho que têm efeito
nos clubes que representam,
sendo de realçar a vitória da Estafeta de 4x80 metros masculina, pelo conjunto formado por
Samuel Silva, Filipe Ferreira, Miguel Ângelo Ramos e João Pinto, que obteve a melhor marca
das três séries, com o tempo de
37,55 segundos. |
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ID: 59704156

13-06-2015

Tiragem: 8500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 26,00 x 19,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Direito venceu Educação Física na final do futsal masculino

Jogos foram sempre muito disputados

A festa foi grande no final

Troféu Reitor 2015
terminou, ontem,
com a realização
das finais coletivas
e com algumas surpresas
à mistura.
Este que é o maior
evento desportivo intramuros juntou, através do
desporto, alunos, funcionários e antigos estudantes, encerrando com uma
grande festa, onde foram
premiados todos os que
conseguiram um lugar
no pódio.

O

DR

DR

"Reitor" terminou em festa e... com surpresas

Esta que foi a 22.ª edição do torneio, para além
do espetáculo desportivo,
foi recheada de emoções e
surpresas, a maior destas,
foi precisamente na modalidade rainha, o futsal
masculino, onde Direito
venceu o Mestrado em
Educação Física por 4-2.
A primeira das cinco
finais coletivas foi a do
andebol misto… e logo aí
houve surpresas.
Engenharia Eletrónica
e Engenharia Informática

enfrentaram-se e o triunfo acabou por tombar para os de Informática, que
venceram por 25-21.
Entre o andebol misto
e o futsal feminino, realizou-se a única final individual do dia, a do squash,
que teve como vencedor António Ferreira da
AFUM.
Seguiu-se a final de
futsal feminino. Frente a
frente estiveram Medicina e Engenharia Biomédica. A vitória sorriu às

últimas, que bateram as
médicas por 1-0.
A antepenúltima final
do dia, basquetebol misto,
tinha mais um promissor
duelo de engenharias, ambas desta feita de Azurém.
No final, e apesar de
toda a garra de Mecânica,
Civil acabaria por triunfar
por 49-44.
Já quase sem luz natural e com algum frio
à mistura, o voleibol de
praia misto também teve nas engenharias o seu

campeão. Eletrónica e
Gestão Industrial, outro
duelo “made in Azurém”,
disputaram entre si nas
areias de Gualtar um título que nenhuma delas
ainda tinha no seu historial. A sorte acabaria por
sorrir aos de Engenharia e Gestão Industrial
que venceram por dois
sets a zero Engenharia
Eletrónica.
A última final do dia
foi a do futsal masculino.
Mestrado em Educa-

ção Física (MEF), invictos
na sua triunfante marcha,
era o grande favorito, com
um lote de bons executantes e um coletivo muito
forte. Direito, que passou
a fase de grupos no limite (o golo que lhes deu o
apuramento foi marcado
nos últimos segundos) e
venceu nas eliminatórias
com mais transpiração do
que inspiração, não era tida como favorita.
No final, o resultado foi
de 4-2 favorável a Direito.
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ID: 59703021

13-06-2015 | Revista E

Tiragem: 101375

Pág: 91

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 23,50 x 29,70 cm²

Âmbito: Lazer

Corte: 1 de 3
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ID: 59703021

13-06-2015 | Revista E

Tiragem: 101375

Pág: 92

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 23,50 x 29,70 cm²

Âmbito: Lazer

Corte: 2 de 3
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ID: 59703021

13-06-2015 | Revista E

Tiragem: 101375

Pág: 93

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 23,50 x 29,70 cm²

Âmbito: Lazer

Corte: 3 de 3
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ID: 59701864

13-06-2015

Tiragem: 32245

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,85 x 29,76 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 59701783

13-06-2015

Tiragem: 32245

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,74 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 59701853

13-06-2015

Tiragem: 32245

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,62 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 59702091

13-06-2015

Tiragem: 76014

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,49 x 7,65 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Andebol, Dança e FlexGym são as atividades do ?Mexe-te Braga para este fim de
semana

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Braga TV Online

Data Publicação:

12-06-2015

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/4089

Publicado em: 2015-06-12 17:14:50
Para este fim de semana, o 'Mexe-te Braga' reserva um programa cheio de actividades.
Amanhã, sábado, dia 13 de Junho, em parceria com o ABC de Braga, o Andebol vai estar em
destaque na Avenida Central, entre as 16h00 e as 18h00. À mesma hora e no mesmo local, a
Academia de Dança Alunos de Apolo Braga, irá proporcionar aos Bracarenses um Flash Mob de
Kizomba.
Já no domingo, dia 14 de Junho, das 10h00 à 12h00, o Complexo Desportivo da Rodovia será palco
de uma atividade proporcionada pelo 'FlexGym'.
A participação em todos os eventos do programa 'Mexe-te Braga' são de entrada livre.
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ID: 59686076

12-06-2015

Tiragem: 5550

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,25 x 14,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Estarreja AC falha
conquista do título
D.R.

Andebol
2.ª Divisão de Juniores

INGLÓRIOA equipa de Juniores do Estarreja Andebol Clube
falhou a conquista do título nacional da 2.ª Divisão da categoria, ao perder o segundo jogo do Apuramento de Campeão, no recinto da Académica
de São Mamede, equipa que se
sagrou campeã nacional.
A formação estarrejense, que
havia perdido (24-26) o primeiro jogo em casa, voltou a
claudicar no encontro da segunda-mão, onde perdeu por
27-28, depois de ter ido para o
intervalo também em desvantagem por um golo (14-13).
O equilíbrio foi a nota dominante deste segundo jogo que
decidia o título nacional, que
acabaria por ser entregue, só
nos instantes finais, à Académica de São Mamede, que sucedeu assim à Artística de
Avanca, campeã na última época, quando venceu a equipa do
Alavarium.

Numa partida disputada sobre forte apoio dos adeptos
academistas, Tiago Arrojado
(na foto) voltou a ser o “artilheiro” da equipa de Estarreja, com
11 golos, cotando-se mesmo
como o melhor marcador do
campeonato, com um total de
137 golos.
No final, os presidentes das
Associações de Andebol do
Porto e de Aveiro, Paulo Martins e João Lemos, entregaram
as medalhas a ambas as equipas, sendo de seguida entregue
a taça ao capitão da Académica
de São Mamede.AC
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ID: 59686072

12-06-2015

Tiragem: 5550

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,69 x 13,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Artística de Avanca
a um triunfo da glória
Andebol
2.ª Divisão Nacional

OBJECTIVO A Artística de
Avanca está a uma vitória de
poder regressar ao principal
campeonato do Andebol português, depois de, anteontem,
ter vencido em casa o Boa Hora,
por 24-16, na antepenúltima jornada da Fase Final da 2.ª Divisão
Nacional. A formação avancanense beneficiou da derrota do
Arsenal da Devesa, em casa
frente ao Fafe, equipa que assim
garantiu a subida de divisão a
duas jornadas do final desta fase.
Apesar de jogar com o factor-casa, a Artística entrou demasiado ansiosa, mas mostrou, ao longo da partida, ter
mais argumentos do que o adversário. Ainda assim, o jogo
foi equilibrado durante a primeira parte e a equipa da casa
foi para o intervalo com uma
vantagem de três golos, e com
ouvidos em Braga, onde as notícias eram animadoras, face à
vantagem do Fafe.

Na segunda parte, com a
igualdade a 13 golos aos 50 minutos de jogo, ainda pairou no
ar algum desconforto nas hostes caseiras, mas com um parcial de 6-0 a Artística fez disparar o marcador para uma
confortável vantagem de sete
golos. A vitória neste encontro
ficava praticamente assegurada e, no final, viria a confirmar-se que mais um triunfo
garante desde logo o objectivo
assumido no início da época.
Após o final do jogo, em que
o guardião Luís Silva esteve em
grande nível, foi notória a alegria dos adeptos da Artística,
que sentem que o “sonho” da
subida está muito perto de concretizar no último desafio em
casa. No encontro de amanhã
às 18 horas, frente ao Benfica B
(último classificado), no Pavilhão Adelino Dias Costa, o técnico Carlos Martingo desejou
“um pavilhão cheio a apoiar a
equipa, que fez esta longa caminhada sem nunca se desviar
do seu objectivo”. |
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A20

ID: 59686088

12-06-2015

Tiragem: 5550

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,56 x 24,20 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
PAULO RAMOS

Equipa do Alavarium foi recebida, ontem, nos Paços do Concelho, onde foi distinguida pela conquista de mais um título nacional

Câmara de Aveiro
fica reservada para
a próxima época
Homenagem Autarquia recebeu equipa sénior feminina
do Alavarium/Love Tiles, que se sagrou tricampeã nacional
de Andebol, atribuindo diplomas de distinção
Jorge Maia Valente
A equipa sénior feminina de
Andebol do Alavarium/Love
Tiles foi, ao fim da tarde de ontem, recebida pela Câmara de
Aveiro em sessão presidida pelo presidente Ribau Esteves para homenagear o emblema que
se sagrou campeão nacional da
categoria. Pela terceira vez consecutiva. E o Salão Nobre dos
Paços do Concelho já está re-

servado para o próximo ano…
“Não têm a obrigação de voltar a ser campeãs nacionais,
mas têm a obrigação de continuar a ser uma equipa de trabalho, empenhada e disponível
para continuar a crescer. Como
sabem, nesse caminho, estarão
mais perto de ser campeãs outra vez”, referiu Ribau Esteves
na hora de enaltecer o feito do
Alavarium, considerando o
clube “uma das bandeiras des-

portivas mais importantes” do
concelho.
Pavilhão à espera
de uma boa notícia
Na hora de homenagear um
clube com duas centenas de
atletas, que soma títulos em vários escalões, e que pugna pela
boa gestão - “os bons gestores,
com juizinho, e com os pés bem
assentes no chão, gerem sempre orçamentos equilibrados” -

, o presidente da autarquia deixou pistas para a obtenção de
um desejo do clube: a titularidade do pavilhão (pertence ao
Estado) e a sua requalificação.
“Não estamos atentos a esse
problema, estamos a trabalhar
nesse problema em conjunto.
Espero ter boas notícias até ao
final do mês de Julho”.
Paulo Elísio, membro da Comissão Administrativa que gere
o Alavarium – Andebol Clube
de Aveiro, deve ter gostado. Ele
que lembrou as vicissitudes por
que passa o emblema, mas que
nem por isso deixa de somar
títulos. “Há 13 anos, quando formamos a equipa feminina, ninguém pensava estarmos agora
a celebrar o tricampeonato”, referiu, lembrando a memória da
antiga presidente, Isabel Pereira, a quem o título - mais um
- também foi dedicado.
Ahomenagem ficou marcada
pela entrega de diplomas de
honra a toda a estrutura da
equipa sénior do Alavarium. |
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Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,07 x 8,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Alavarium recebe
terceira distinção
da autarquia

PAULO RAMOS

Ribau Esteves distinguiu as tricampeãs nacionais,
apelidando o clube como uma das bandeiras
mais importantes do concelho. Página 25
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,00 x 13,42 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Bac, campeões sem resultados!
Ricardo
Cardoso
Professor do
comportamento

N

a verdade, isto até parece estranho,
como pode existir campeões sem
resultados? Mas a verdade é essa,
hoje em dia existem campeões que,
na hipocrisia de uma pedagogia estranha e
incompreendida por mim, ganham jogos, mas
ninguém sabe isso oficialmente, pois os resultados são omitidos, numa tentativa teórica
de ignorar a competitividade que é inata e
pertence ao instinto de sobrevivência do ser
humano.
Nas outras modalidades não conheço, mas
no andebol, e pelo menos no distrito de Leiria,
os miúdos entre os nove e os 11 anos jogam
andebol, mas não existe marcador, por isso,
na teoria, os jogos acabam todos empatados
a ‘zero’. Claro que os pais, os treinadores, os
próprios miúdos, têm bem a noção de quem
marca os golos e quantos são. Mesmo que
isso fosse difícil, existia sempre uma caneta e

um papel, bem disfarçado, para que se pudesse tomar um apontamento.
Não entendo qual o objectivo de ignorar
uma ‘coisa’ tão real, como os resultados, as
derrotas e as vitórias. Parece que a sociedade
quer ignorar as barreiras da vida, as dificuldades do crescimento, evitando a frustração
nas crianças. Chorar ou rir, é igual, apenas
muda o sentimento….
Ignorar ou esconder as situações, não me
parece que seja o melhor caminho para a
aprendizagem. Compreendo que existam
agentes desportivos (treinadores, dirigentes,
pais, atletas) que não tenham a melhor conduta na derrota e na vitória, mas ignorar isso
só nos vai levar à criação de mais irresponsabilidade e falta de competências pessoais e
sociais perante os futuros resultados.
Na minha perspectiva, seria muito mais produtivo proibir desequilíbrios de desenvolvimento entre os atletas, promovendo o equilíbrio através do nível competitivo, do que ignorar que existem resultados num jogo de
andebol e que dificilmente ganham todos, ou
perdem todos.
Por isso, quando alguns miúdos chegaram
perto de mim e perguntaram “nós não per-

ARQUIVO

demos nenhum jogo professor, por isso somos os campeões não é…????”, eu respondi:
“Claro, os campeões fazem-se de trabalho e
vitórias”.
Com este texto queria realçar a importância
dos resultados no escalão minis, onde o Batalha Andebol Clube teve uma grande participação, e onde foi, sem dúvida, um campeão
sem resultados.
Acrescentando ainda que muito me agradou quando uma mãe de um pequenino de
sete anos me disse: “Ricardo, vocês aqui são
mais meigos, mais preocupados, mais humanos, isso é tão importante!”.
Sem duvida alguma que quem faz a diferença no desporto são os agentes desportivos
e não a modalidade!!! |

Não entendo qual o objectivo de ignorar uma
‘coisa’ tão real, como os
resultados, as derrotas e
as vitórias. Parece que a
sociedade quer ignorar as
barreiras da vida
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,62 x 8,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

SIR organiza fase final do
nacional de juniores
Andebol
Feminino

A SIR 1.º de Maio, da Marinha
Grande, organiza de hoje a domingo a fase final do campeonato nacional de juniores femininos em andebol.
Depois de vencer a 3.ª fase,
também ela disputada na Marinha Grande, a equipa de Picassinos recebe agora a organização da fase final com vista
à obtenção do título nacional,
onde irá medir forças com Alpendorada, Porto Salvo e o
Sports Madeira.

Os jogos disputam-se no Pavilhão Gimnodesportivo da
Marinha Grande, junto à Escola Nery Capucho.
“Para a SIR 1.º de Maio tratase de mais um passo no já
longo caminho de dedicação
à modalidade, quer no aspecto
desportivo, onde poderá obter
um título nacional, como no
aspecto organizativo, pois
volta a merecer a confiança da
Federação de Andebol de Portugal para mais uma fase concentrada de decisões”, vincou
o presidente do SIR, Orlando
Jóia.|
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Period.: Diária

Área: 8,47 x 6,97 cm²
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Corte: 1 de 1

Leiria recebe 2.º Congresso
de Andebol de Praia
Andebol
Praia

Realiza-se no dia 20 de Junho
(sábado), no Instituto Politécnico de Leiria, o 2.º Congresso
de Andebol de Praia. A húngara
Gabriella Horvath (EHF) é
uma dos três prelectores que
vão estar presentes no evento
a que se junta o presidente da
Associação de Andebol de Lei-

ria, Mário Bernardes, e o treinador do Colégio João de Barros, Paulo Félix. Os prelectores
vão desenvolver temas como
as regras e regulamentos, metodologia do treino de andebol
de praia e as novas regulamentações das pontuações.
As inscrições já estão abertas
e podem ser feitas no portal da
Federação de Andebol de Portugal.|
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Página 27

A28

ID: 59685031

12-06-2015

Tiragem: 8500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 26,00 x 30,80 cm²
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Juvenis

ABC fez a festa de campeão nacional
conforme noticiámos na nossa edição de ontem. Hoje
apresentamos as fotos da festa dos jovens campeões.
A fase final só termina amanhã, com o ABC a jogar no

pavilhão do Perestrelo, às 15h00, e o Águas Santas a
receber o Benfica. A equipa bracarense soma 13 pontos, mais dois que o Águas Santas, e já garantiu o título.

DM

A equipa de juvenis do ABC garantiu, na passada quarta-feira, o título de campeã nacional de andebol da categoria, ao receber e vencer o Águas Santas por 31-21,
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ABC promovem andebol no "Mexe-te Braga"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta do Rossio Online

Data Publicação:

12-06-2015

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/braga/abc-promovem-andebol-no-mexe-te-braga/

Foto cedida por: CMB Andebol e dança são as modalidades desportivas reservadas pelo programa
"Mexe-te Braga" para este fim de semana. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Braga,
promove para o dia de amanhã, dia 13, várias atividades direcionadas para a modalidade de andebol,
realizadas pelo ABC, na Avenida Central, entre as 16h00 e as 18h00. Em simultâneo, Academia de
Dança Alunos de Apolo Braga, irá proporcionar aos bracarenses um Flash Mob de Kizomba. Como já é
habitual, o domingo está reservado para atividades de fitness, desta vez proporcionada pelo ginásio
FlexGym, entra as 10h00 e as 12h00, no Complexo Desportivo da Rodovia A organização relembra
que a participação em todos os eventos do programa "Mexe-te Braga 2015" são de entrada livre.
Gazeta do Rossio
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Mais de 200 jovens atletas participaram na Festa de Andebol da Associação
Desportiva de Amarante

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Local.pt Online

Data Publicação:

12-06-2015

URL:: http://local.pt/portugal/mais-de-200-jovens-atletas-participaram-na-festa-de-andebol-da-associacaodesportiva-de-amarante/

AMARANTE - Mais de 200 atletas, com idade inferior a 10 anos, de toda a região Norte, participaram,
a 31 de maio, no "VII Festand ADA.Andebol", um evento organizado pela Associação Desportiva de
Amarante, através da sua secção de Andebol, e que decorreu no Complexo Desportivo da Costa
Grande. O evento já ganhou tradição na A.D.A e decorre todos os anos com o objetivo de ser uma
festa para os jovens andebolistas que, nestes encontros desenvolvem a prática da sua modalidade,
bem como praticam outras modalidades com vista ao seu saudável desenvolvimento desportivo. O
recinto era composto por cinco campos de andebol, um campo de andebol de praia, um campo de
voleibol, jogos tradicionais, escalada, treino funcional, prova de obstáculos e boccia. Dos mais de 200
atletas que participaram na iniciativa, 40 eram da formação da A.D.A, alguns oriundos dos protocolos
"Andebol vai à Escola" (Centro Escolar Luis Van Zeller Macedo e Escola Básica 1 São Gonçalo), das
equipas do FC Porto, Boavista FC, AA Aguas Santas, ADA Maia ISMAI, AAS Mamede, AD Godim, CAAE
Baltar, AD Penafiel, CE Mouriz, MaiaStars, CA Leça e E Vigorosa Sport. Para a organização o evento
decorreu de forma muito positiva, sendo o maior Festand realizado, desde sempre, em Amarante. A
Organização sentiu também especial agrado pelo elevado número de pais que acompanharam os
atletas, vindo conhecer a cidade.
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Terminou o Troféu Reitor 2015. Conheça os vencedores nas várias modalidades
desportivas

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Reflexo - O Espelho das Taipas.com

12-06-2015

URL:: http://www.reflexodigital.com/index.php?cat=40&item=16499

12.JUN.2015 |
A cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores dos campeonatos disputados em modalidades de
equipa e individuais decorreu dia 11 de Junho.
Terminou ontem o Troféu Reitor 2015, que no último mês juntou alunos, ex-alunos e funcionários da
academia do Minho, que disputaram um lugar no pódio nas diversas modalidades em competição.
Esta foi a 22.ª edição do Troféu Reitor e decorreu no Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho,
em Braga e em Guimarães.
Além das equipas vencedoras dos campeonatos das respectivas modalidades foram ainda eleitos os
melhores jogadores das modalidades colectivas.
Durante a cerimónia de encerramento foram entregues os troféus aos vencedores das catorze
modalidades disputadas.
Andebol Misto
Futsal Feminino
Basquetebol Misto
Voleibol de Praia Misto
Futsal Masculino
Badminton
Squash
Xadrez
Ténis
Ténis de Mesa
Escalada (variante velocidade, masculino)
Escalada (variante velocidade, feminino)
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Escalada (variante dificuldade/bloco, masculino)
Escalada (variante dificuldade/bloco, feminino)
Andebol - melhor jogador
Basquetebol - melhor jogador
Futsal Feminino - melhor jogadora
Futsal Feminino - melhor guarda-redes
Futsal Feminino - melhor marcadora
Futsal Masculino - melhor jogador
Futsal Masculino - melhor guarda-redes
Futsal Masculino - melhor marcador
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Seleção de Cabo Verde recebe ultimato da Confederação Africana de Andebol

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

12-06-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/cabo_verde/artigo/2015/06/12/confederacao-africana-de-andebol-daultimato-a-seleccao-de-cabo-verde

12-06-2015 23:04
A Federação Cabo-verdiana de Andebol tem até segunda-feira para confirmar a inscrição da seleção
nos Jogos Africanos do Congo-Brazzaville.
Seleção cabo-verdiana de andebol.
Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
A Confederação Africana de Andebol (CAHB) estabeleceu o prazo limite até segunda-feira, 15, para a
Federação Cabo-verdiana de Andebol confirmar a inscrição da seleção masculina nos Jogos Africanos
do Congo-Brazzaville sob pena de ficar "definitivamente fora" da prova.
A seleção masculina, segunda classificada do torneio de qualificação da Zona II africana, foi
repescada, mas a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) admite terem esgotadas todas as
possibilidades de moratória por parte da CAHB, já que o período de inscrições das seleções junto
daquele organismo terminou a 27 de maio.
Em comunicado de imprensa, o presidente da FCA, José Eduardo dos Santos, disse que, a pedido de
Cabo Verde, a CAHB prorrogou o prazo até 15 de junho, apesar de o sorteio para a competição ter
sido realizado no passado dia 3 de junho.
Nessa corrida contra o tempo, lê-se na nota, a FCA está de mãos atadas, "uma vez que cabe ao
Governo de Cabo Verde, através da Direção-Geral dos Desportos, confirmar a participação de Cabo
Verde".
"Por duas vezes, a FCA solicitou o adiamento do prazo de inscrições, uma vez que a DGD prometeu
uma resposta logo após a reunião técnica dos Jogos, que teve lugar em Brazzaville, nos dias 6 e 7 de
junho", argumenta o líder federativo, que já pressupõe "a eliminação da seleção nacional de andebol
por razões administrativas, motivadas pela falta de vontade da parte do Governo".
José Eduardo dos Santos afirma, neste comunicado, que a seleção cabo-verdiana foi repescada pela
CAHB, em reconhecimento da qualidade dos "Tubarões Tigre", nome adotado pela seleção de Cabo
Verde de andebol, face a "uma excelente prestação no torneio de qualificação, disputado em Thiés, no
Senegal".
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Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 12,82 x 11,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol juvenil discute
título Nacional
no “Antoine Velge”

G

arantida a promoção
à I divisão nacional, a
equipa de andebol de
juvenis do Vitória começa
hoje, no Pavilhão Antoine
Velge a discutir a conquista do troféu de campeão de
Portugal do escalão.
A decisão sobre quem
vai levantar a taça e sagrar-se o grande vencedor
do Nacional 2014/15 vai
ser disputada, além da formação sadina, pelo Académica FC, CD Pateira e
SC Horta, em três dias de
competição que deixam
antever emoções fortes no
recinto verde e branco.
O calendário dos jogos a
realizar estão deﬁnidos da se-

 DR 

Juvenis vitorianos prometem lutar com toda a força pela conquista da taça

guinte forma: 1ª jornada (hoje) – Académica FC – CD Pateira (19h) e SC Horta – Vitória (21h). 2ª jornada (sábado)
– CD Pateira – Vitória (16h)
e Académico FC – SC Horta
(18h). 3ª jornada (domingo) –
SC Horta – CD Pateira (10h) e
Vitória – Académico FC (12 h).
O treinador da equipa ju-

venil do Vitória, Samuel Teixeira, mostrou ambição em
ganhar o título. “Não será
uma tarefa fácil, mas tudo
vamos fazer para ﬁcar com
a taça”. Uma vontade que
será reforçada pelos muitos
adeptos do Vitória que prometem dar um forte apoio à
equipa ao logo da prova.
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Andebol

ABC campeão de juvenis
O ABC sagrou-se, ontem, campeão nacional de
juvenis da I Divisão em andebol, após vencer,
em casa, o Águas Santas, por 31-21.
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ABC
CAMPEÃO NACIONAL
EM JUVENIS

Tiragem: 8500

Pág: 17
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,76 x 4,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AC FAFE NA I DIVISÃO
O AC Fafe carimbou, ontem,
a subida ao principal campeonato de andebol português. Os fafenses bateram,
no Flávio Sá Leite, o Arsenal
da Devesa.
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

venceu o Arsenal da devesa

AC Fafe na I Divisão
O AC Fafe bateu, ontem à tarde, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o Arsenal de Braga, por 28-23, carimbando, assim, o regresso ao principal campeonato português de andebol.
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Área: 5,22 x 13,47 cm²
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Corte: 1 de 1

Andebol
2.ª Divisão – fase final
Resultados
Boa Hora FC-Benfica B
AC Sismaria-Arsenal Devesa
Fafe-Avanca

28-23
25-27
16-17

Classificação
Fafe
Avanca
Arsenal Devesa
AC Sismaria
Boa Hora FC
Benfica B

P
19
18
17
11
11
8

J
7
7
7
7
7
7

V
6
5
5
2
1
0

E
0
1
0
0
2
1

D
1
1
2
5
4
6

G
170-138
165-136
183-177
166-181
168-175
153-198

Próxima jornada 13 de Junho
Avanca-Benfica B, Boa Hora FC-Arsenal Devesa, FafeAC Sismaria
3.ª Divisão – 2.ª fase – zona Sul
Resultados última jornada
1.º Dezembro-Sassoeiros
CD Mafra-Juve Lis
Oriental-Zona Azul
Redondo-Batalha AC
Classificação final
P
Juve Lis
38
1.º Dezembro
34
Zona Azul
31
Oriental
29
Redondo
28
Sassoeiros
27
CD Mafra
20
Batalha AC
17

J
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
10
8
7
7
6
3
1

24-29
16-23
30-26
31-30

E
0
0
1
1
0
1
0
1

D
2
4
5
6
7
7
11
12

G
355-262
355-333
396-368
346-350
362-389
367-379
343-384
323-382

Nota: A Juve Lis e o 1.º de Dezembro, de Queijas,
foram promovidos ao segundo escalão. A equipa de
Leiria irá este fim-de-semana disputar o título nacional com o vencedor da zona Norte, Estarreja AC, e
com o campeão açoriano, Sporting da Horta B. O Batalha AC, bem como o SIR 1.º de Maio e o NDA Pombal, que não se apuraram para esta 2.ª fase, voltarão a
disputar o terceiro escalão em 2015/16.
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Cores: Cor
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Área: 5,00 x 19,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Na Marinha Grande

Juniores do SIR
1.º de Maio
disputam título
nacional
 A SIR 1.º de Maio organiza no
próximo fim-de-semana, no Pavilhão Gimnodesportivo da Marinha Grande, junto à Escola Nery
Capucho, a fase final do Campeonato Nacional de juniores femininos, em andebol. Na fase concentrada onde as quatro melhores
equipas nacionais irão lutar pelo
título, o sete de Picassinos começa por defrontar, amanhã, sextafeira, pelas 21 horas, o Sports Madeira.
No sábado, pelas 16 horas, mede
forças com o Alpendorada e no domingo, às 12 horas, joga com o Porto Salvo. “Esta presença entre as
quatro melhores equipas nacionais de juniores femininos, representa mais um passo na consolidação do andebol no clube.
Mais uma etapa num projecto que
começou há 23 anos e que tem
evoluído de forma sustentada. É
um orgulho imenso, mas também
o reflexo de um trabalho de muitos anos”, disse ao JORNAL DE
LEIRIA Orlando Jóia, presidente
do SIR 1.º de Maio. Chegados a
esta fase, ”tudo é possível”, admite o dirigente. “O objectivo passa por honrar o clube, dando o melhor no aspecto organizativo e de
saber receber as equipas que nos
visitam, com o máximo de desportivismo. Dentro de campo,
queremos muito ganhar, mas as
outras três equipas também. Tudo
faremos para merecer o título nacional.”
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Esta é a força dos campeões

Agora, APD Leiria conquistou Taça de Portugal em andebol de quatro

Eles não se cansam de ganhar
 Na edição passada noticiámos
que a equipa de andebol adaptado da delegação de Leiria da Associação Portuguesa de Deficientes (APD Leiria) tinha conquistado a Taça de Portugal na variante
de sete, depois de um jogo extremamente emotivo. Anteriormente tínhamos dado todo o destaque
à equipa que se tinha sagrado bicampeã nacional de basquetebol
em cadeira de rodas. Hoje temos
a honra de anunciar que estes
heróis conquistaram outra Taça
de Portugal de andebol, mas des-

ta vez na variante de quatro.
A final four decorreu no sábado,
em Loulé, com a equipa de Leiria
a bater na meia-final a sua congénere do Porto, por dois sets
sem resposta. Para a final estava
reservado o rival de sempre e detentor do troféu, a temível equipa
da APD Braga.
O primeiro set sorriu a Leiria, o
segundo a Braga e tudo teve de se
decidir na negra. Mais uma vez,
foram cinco minutos “emocionantes”. A turma do Minho entrou
a todo o vapor e a dois minutos do

final do set estava a vencer por
três bolas, mas a equipa de João
Jerónimo não desistiu e conseguiu
empatar a contenda a seis segundo do fim.
Seguiu-se o golo de ouro. A
adrenalina estava em alta e Luís
Ramos concretizou um remate
executado a 14 metros da baliza.
Leiria ganhou, mais uma vez. “Fomos uns justos vencedores”, sublinhou o treinador. “O nosso sucesso baseia-se na união, na vontade de querer vencer e no aproveitar os deslizes do adversário.”
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Andebol de praia
Congresso decorre
em Leiria
Realiza-se a 20 de Junho, um
sábado, no Instituto Politécnico de
Leiria (IPL), a segunda edição do
Congresso de Andebol de Praia,
organizado pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP), IPL e
Associação de Andebol de Leiria. O
seleccionador Paulo Félix, o
coordenador Mário Bernardes e
Gabriella Horvath, prelectora da
EHF, irão desenvolver temas como
as regras, regulamentos e
metodologia do treino. Inscrições
no portal da FAP.
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Encontro Nacional de Infantis realiza-se de 18 a 21 de Junho

Mil pequenos andebolistas
invadem o estádio de Leiria
 Cinquenta e seis equipas (32
masculinas e 24 femininas), 1.200
atletas, 156 jogos, 28 árbitros, 50
voluntários e nove campos. Estes
são alguns dos impressionantes
números do Encontro Nacional
de Infantis, em andebol, que se
irá realizar na cidade de Leiria já
na próxima semana, de 18 a 21 de
Junho.
A organização do evento, a
cabo da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), da Associação de
Andebol de Leiria (AAL) e da Câmara Municipal de Leiria, e que
conta com o apoio do Atlético

Clube da Sismaria e da Juventude
Desportiva do Lis, abraçou um
projecto nunca antes visto: juntar
a competição dos dois géneros. É
precisamente por isso que a empreitada tomou tais dimensões.
A grande novidade será a colocação de dois campos de andebol
no topo sul do Magalhães Pessoa,
o que irá oferecer aos miúdos de
11, 12 e 13 anos uma envolvente diferente daquela a que estão habituados.
Também será no estádio que os
atletas, dirigentes e treinadores,
num total de 1.200 pessoas, irão

O número

11.000

refeições serão fornecidas
durante os quatro dias da prova.
São da responsabilidade das
escolas Domingos Sequeira e de
Marrazes.

pernoitar durante quatro dias.
“É um evento que vai interferir na economia local”, disse Raul
Castro, presidente da autarquia,
na apresentação do evento. De tal
forma que Mário Bernardes, líder
da AAL, revelou que a hotelaria
local está “praticamente esgotada”, estimando que serão seis
mil, as pessoas que irão visitar a
cidade nos dias do Encontro Nacional de Infantis. “Acima de
tudo que seja um palco de boas
vivências”, augurou Ulisses Pereira, o responsável máximo da
AAL.
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Festand AAVR
 Decorreu no dia 7, na
Avenida Carvalho Araújo,
o Festand da Associação de
Andebol de Vila Real com o
apoio da Câmara de Vila Real.
Participaram nesta atividade
5 equipas, distribuídas por 4
clubes: Bastinhos Escola Clube Andebol (Celorico Basto), Clube Andebol Agrupamento Escolas Baltar (Baltar),
Grupo Desportivo Chaves e
Sport Vila Real Benfica. Foram realizados 10 jogos, distribuídos por dois campos com
dimensões reduzidas, adequadas aos escalões em causa
(bambis e minis). Contamos
também com a presença, para
realizar a entrega de lembranças aos participantes, de Alexandre Favaios e Nuno Silva,
em representação do Município vila-realense.

XV TORNEIO CIDADE VILA REAL / ABÍLIO
BOTELHO
Dias 13 e 14 de junho, vai
decorrer no Pavilhão dos
Desportos de Vila Real, o
XV Torneio Cidade Vila
Real / Abílio Botelho, para
os escalões de Infantis Femininos (sábado) e Iniciados Masculinos (domingo).
O programa será o seguinte: Dia 13/06 – 10h00
– G.D.Chaves x A.D.Amarante; 11h30 – A.C.Fafe x
Académico F.C.; 16h00 –
3º e 4º lugar; 17h30 – Final
Dia 14/06 – 10h00
–
S.V.R. Benfica
x
C.A.A.E.Baltar; 11h30 –
N.A.Penedono x A.D.Amarante; 16h00 – 3º e 4º lugar;
17h30 - Final.
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Andebol

Colégio de Gaia
fecha época no pódio
O Colégio de Gaia fechou a época com o
regresso ao pódio da
1ª Divisão Nacional. Depois de
ter vencido o
Colégio João de
Barros (32-24),
em Gaia, a equipa
comandada por Paula
Castro voltou a mostrar
qualidade e venceu o jogo da
2ª Mão do play off de apuramento dos terceiros e quartos lugares finais no Pavilhão
Gimnodesportivo Meirinhas (26-30).
As colegiais fizeram um percurso notável esta época em
que, além de terem vencido o Alavarium Love Tiles, bicampeão nacional, voltou a garantir o apuramento para
as competições europeias.
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