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A1

Maia - Cidade Europeia de Desporto 2014 - recebeu sorteios das provas nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=225d74f5
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Publicado em segunda, 21 de julho de 2014
 
 Esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Maia, foram sorteados o Fidelidade Andebol 1 -
campeonato nacional seniores masculinos e o Campeonato Multicare - 1.ª divisão feminina.
 
 O Salão Nobre da Câmara Municipal da Maia abriu mais uma vez as suas portas esta tarde receber o
Andebol, modalidade muito grata na região. A realização dos sorteios das duas principais competições
organizadas pela Federação de Andebol de Portugal para os escalões seniores, masculino e feminino, e
a apresentação de novos parceiros levaram até à Maia figuras gratas da modalidade.
 Na mesa que presidiu à cerimónia marcaram presença o presidente da Assembleia Municipal da Maia,
Luciano Silva Gomes; o Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude, Hernani Ribeiro; os vice-
presidentes da FAP, Juliana Barbosa; Augusto Silva e Ricardo Andorinho e o diretor executivo Miguel
Fernandes.
 Em representação dos novos parceiros marcaram presença Pedro Cadavez, da Fidelidade Seguros, e
Nuno Pereira, da marca desportiva Hummel.
 Na vasta plateia, para além dos diversos Órgãos de Comunicação Social, uma significativa
representação dos clubes que, pass ados poucos minutos, conheceriam a sua sorte no sorteio.
 No setor masculino, estiveram representados FC Porto, Sporting CP, SL Benfica, Liberty ABC/UMinho,
Passos Manuel, CF Belenenses, Maia ISMAI, Ginásio Santo Tirso, Xico Andebol e Águas Santas
Milaneza.
 Do setor feminino marcaram presença o Colégio João de Barros, Passos Manuel, CALE, Colégio de
Gaia, Juve Mar, CS Madeira, Alavarium, ARC Alpendorada e Maiastars.
 A cerimónia arrancou com o vice-presidente da FAP, Augusto Silva, a agradecer a presença do
vereador do Desporto e do presidente da Assembleia Municipal da Maia, fazendo votos que "esta nossa
presença constante aqui na Maia responda aos vossos anseios porque, de certo modo, isso iria atenuar
aquilo que é a nossa dívida de gratidão para convosco, pelo apoio que a Cidade da Maia dá em
permanência à nossa modalidade" . Augusto Silva teve também palavras para a presença de "tão
elevado número de clubes que amrcaram presença nesta cer imónia, bem como aos senhores
jornalistas que sempre têm tratado a modalidade com carinho". O vice-presidente da FAP abordou
depois o modo de realização das duas provas que iam a sorteio, lembrando as alterações que se
verificam em relação à época passada.
 O Vereador do Desporto e Juventude, Hernani Ribeiro, agradeceu à FAP "toda a abertura que teve
connosco, e a ajuda no planeamento de todo este ano em que somos Cidade Europeia de Desporto de
2014. E nós queríamos que o Andebol tivesse um lugar de destaque no nosso programa, pelo que
trouxemos para a Maia algumas competições de referência desta modalidade . Hernani Ribeiro
lembrou a implantação que a modalidade tem no concelho e passou em revista alguns dos eventos
que já se realizaram - e outros que vão ainda ter lugar - na Maia. "Estamos a ter um grande ano de
andebol na Maia e agradeço à FAP toda a colaboração para o grande sucesso que está a ser a Maia -
Cidade Europeia de Desporto" .
 FIDELIDADE REFORÇA PARCERIA
 Miguel Fernandes, diretor executivo da FAP, começou por se congratular com a elevada presença de
clubes que se fizeram representar na cerimónia, agradecendo depois à edilidade da Maia e "ao nosso
patrocinador, a Fidelidade, que renovou na semana passada com a FAP o seu contrato em três
vertentes, que garante o seguro desportivo obrigatório e que abrange cerca de 45.000 agentes
desportivos; um contrato de patrocínio das seleções nacionais, com a Fidelidade a acompanhar as
equipas nacionais por mais dois anos e, pela primeira vez, estabelecemos 'namings, para as nossas
principais competições" . Miguel Fernandes divugou então que "a partir desta época, teremos em cada
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competição masculina e feminina 'namings' associados à marca Fidelidade. Para o campeonato da 1.ª
divisão masculina, será o campeonato Fidelidade e para as competições femininas Multicare"
 Seguiu- se o sorteio da prova feminina - Campeonato Multicare - 1 ª. Divisão Feminina, conduzido por
Luís Pacheco e que foi auxiliado por Isabel Pereira, representante do campeão nacional em título,
Alavarium, e Hugo Costa, do Colégio Joao de Barros.
 A primeira jornada, agendada para o dia 13 de Setembro, fica marcada plo derbi da Madeira, numa
ronda onde o campeão Alavarium visita o CA Leça e o Colégio de Gaia recebe o Maistars.
 HUMMEL É NOVO PARCEIRO
 A cerimónia prosseguiu com o vice-presidente, Ricardo Andorinho, a fazer a apresentação da nova
parceria com a marca desportiva Hummel, "marca que nasceu e se desenvolveu com a Andebol, e está
a apostar muito forte em Portugal. Trata-se de uma aposta da FAP que quer estar mais perto das
necessidades dos clubes. O contrato que liga as partes tem a duração de três anos, podendo ser
renovado por mais três anos se não for denunciado por qualquer das partes"
 O vice-presidente da FAP pediu depois a Nuno Pereira, representante da Hummel em Portugal para
usar da palavra, prestando diversas informações técnicas e comerciais.
 Seguiu-se o sorteio do campeonato Fidelidade Andebol 1, conduzido por Luis Pacheco que teve a seu
lado Jose Magalhães, em representação do campeão nacional, FC Porto Vitalis, e Helena Duarte, em
representação do vice campeão, Sporting CP.
 Da primeira jornada, agendada para o dia 6 de Setembro, destaque para a estreia do Ginásio do Sul
no escalão maior da modalidade com a visita ao recinto do Sporting CP; de um sempre apetecido
Águas Santas Milaneza- Liberty ABC/UMinho e da deslocação do campeão nacional, FC Porto Vitalis ao
recinto do Passos Manuel.
 O primeiro derbi acontece logo à segunda jornada (Sporting CP-SL Benfica) e o FC Porto Vitalis-SL
Benfica joga-se na última jornada da primeira volta (29 de Novembro).
 Os calendários das duas competições sorteadas esta tarde já se encontram disponíveis no Portal da
FAP
 EM DIRETO
 No final do sorteio ouvimos os representantes dos actuais campeões nacionais, que venceram as
respetivas competições na época finda.
 Teresa Pereira (presidente do Alavarium) : "Podem esperar um Alavarium da mesma forma forte,
como nos anos mais recentes, apesar da mudança de treinador, confiamos no técnico que vamos ter
esta época e vamos continuar a trabalhar para o andebol feminino. Já vi por alto o sorteio mas, é
como se diz - sorteio é sorteio. Vamos ter um Alavarium a lutar pelo título nacional"
 José Magalhães (diretor do FC Porto Vitalis) : "Podem esperar do FC Porto tudo aquilo que nos tem
norteado nos últimos anos - tentar vencer mais uma vez a prova. O FC Porto tem toda a ambição e o
facto de ter ganho nos últimos anos não lh e vai fazer perder essa ambição de ganhar. É isso que
vamos tentar fazer. Ainda não vi o calendário mas, sorteio é sorteio. Temos de jogar todos contra
todos, nada mais!"
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Na versão 2014/2015 do cam-
peonato nacional Andebol 1, que
arranca no dia 6 de Setembro,
com um novo modelo, o
ABC/UMinho joga fora as duas
primeiras jornadas. 

Na primeira ronda, os pupilos
de Carlos Resende visitam o
Águas Santas, treinado pelo bra-
carense Paulo Faria, e na segun-
da vão ao recinto do Ginásio
Santo Tirso, clube que se estreia
a este nível da modalidade nesta
temporada.

A fase inicial tem agendada
para dia 21 de Fevereiro a 22.ª e
última ronda, em que se destaca

o jogo Benfica-FC Porto e na
qual o ABC deverá ir visitar aos

Açores o Sp. Horta. 
O sorteio, que teve lugar ontem

à tarde, no salão nobre da Câma-
ra Municipal da Maia, ditou que

na primeira jornada o Xico An-
debol — que volta ao escalão
maior após passagem pela divi-
são secundária, visita o Benfica,
onde o espanhol Mariano Ortega
substitui no comando técnico
Jorge Rito e na segunda recebe o
Passos Manuel.

Encontros entre candidatos
ocorrem logo à segunda jornada,
prevista para 13 de Setembro,
com um sempre interessante
Sporting-Benfica.

O FC Porto, hexacampeão em
título, que continua a ser treina-
do por Obradovic, principia a
defesa do troféu com jogos apa-
rentemente pouco exigentes: vi-
sita o Passos Manuel e recebe o
Belenenses, viajando depois na
terceira ronda até aos Açores pa-
ra defrontar o Sp. Horta.

Além do título nacional, que
confere ao primeiro o direito a
competir na Champions League,
as posições imediatas determi-
nam as presenças na European
Cup (segundo classificado) e na
Taça Challenge (terceiro e/ou
quarto, em função do vencedor
da Taça de Portugal).

Estas posições serão definidas
segundo um novo modelo com-
petitivo, que se esclarece nas
‘caixas’ de texto em baixo.

ABC visita Águas Santas 
e Xico vai ao Benfica
DIA 6 DE SETEMBRO começa o campeonato nacional Andebol 1, sendo a época 2014/2015 marcada
pelo regresso ao escalão maior dos vimaranenses do Xico Andebol e a estreia do Ginásio de St.º Tirso.

DR

Dirigentes do ABC assistiram ontem, na Maia, ao sorteio

Novidade 2014/2015
Primeiro da fase inicial
vai defrontar o oitavo
em play-off a eliminar 
Ficar na primeira fase entre os oito
primeiros é o primeiro objectivo com
que os clubes iniciam o calendário,
dia 6 de Setembro. Segue-se, como
segundo objectivo, na primeira fase,
atingir a melhor classificação
possível. Os clubes com posição
superior na fase inicial irão combinar
nos quartos de final (ver caixa ao
lado) com as equipas teoricamente
menos competitivas. Assim, o pri-
meiro da fase inicial vai, nos quartos
de final medir forças, já a eliminar,
em play-off com o oitavo, o segundo
classificado vai defrontar o sétimo, o
terceiro joga contra o sexto e o quarto
contra o quinto classificado

1.ª Jornada (06/09/2014)
Sporting-G. St.º Tirso
Águas Santas-ABC/UMinho
Sp. Horta-ISMAI
Passos Manuel-FC Porto
Benfica-Xico Andebol
Belenenses-Madeira SAD

2.ª Jornada (13/09/2014)
G. St.º Tirso-ABC/UMinho
Sporting-Benfica
Xico Andebol-Passos Manuel
Madeira sad-Sp. Horta
ISMAI-Águas Santas
FC Porto-Belenenses

3.ª Jornada (27/09/2014)
Benfica-G. Santo Tirso
ABC-ISMAI
Águas Santas-Madeira Sad
Belenenses-Xico Andebol
Passos Manuel-Sporting
Sp. Horta-FC Porto

4.ª Jornada (04/10/2014)
G. Santo Tirso-ISMAI
Benfica-Passos Manuel
Sporting-Belenenses
FC Porto - Águas Santas
Madeira Sad-ABC/UMinho
Xico Andebol-Sp. Horta

5.ª Jornada (11/10/2014)
Passos Manuel-G. St.º Tirso
ISMAI-Madeira Sad
ABC/UMinho-FC Porto
Sp. Horta-Sporting
Belenenses-Benfica
Águas Santas-Xico Andebol

6.ª Jornada (18/10/2014)
G. St.º Tirso-Madeira Sad
Passos Manuel-Belenenses
Benfica-Sp. Horta
Xico Andebol-ABC/UMinho
FC Porto-ISMAI
Sporting-Águas Santas

7.ª Jornada (05/11/2014)
Belenenses-G. St.º Tirso
Madeira Sad. FC Porto
ISMAI-Xico Andebol
Águas Santas-Benfica
Sp. Horta-Passos Manuel
ABC UMinho-Sporting

8.ª Jornada (08/11/2014)
G. St.º Tirso-FC Porto
Belenenses-Sp. Horta
Passos Manuel-Águas Santas
Sporting-ISMAI
Xico Andebol-Madeira Sad
Benfica-ABC/UMinho

9.ª Jornada (15/11/2014)
Sp. Horta-G. St.º Tirso
FC Porto-Xico Andebol
Madeira Sad-Sporting
ABC/UMinho-Passos Manuel
Águas Santas-Belenenses
ISMAI-Benfica

10.ª Jornada (22/11/2014)
G. St.º Tirso-Xico Andebol
Sp. Horta-Águas Santas
Belenenses-ABC/UMinho
Benfica-Madeira Sad
Sporting-FC Porto
Passos Manuel-ISMAI

11.ª Jornada (29/11/2014)
Águas Santas-G. St.º Tirso
Xico Andebol-Sporting
FC Porto-Benfica
ISMAI-Belenenses
ABC/UMinho-Sp. Horta
Madeira Sad- Passos Manuel

§calendário

Quartos-de-final, meias-finais e final

Oito primeiros disputam
na segunda fase um ‘play-off’
Esta época o campeonato nacional do escalão maior do
andebol nacional sofre uma modificação. À primeira
fase, que, como antes, se disputa em 22 jornadas, com
os doze clubes a jogarem todos contra todos, segue-se
na segunda fase — eis a novidade — que os primeiros
oito clubes da primeira passam a disputar um play-off,
com quartos-de-final, meias-finais e final. 
Os quartos-de-final serão disputados à melhor de três
jogos, sendo o terceiro encontro na casa do que tenha
melhor classificação na primeira fase. 
Meias-finais e final serão à melhor de cinco.

§novo modelo
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Andebol

ABC inicia campeonato
frente ao Águas Santas
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Filipa Gonçalves faz primeira internacionalização

Atleta juvenil da Didáxis estreia-se
na selecção nacional em jogos da CPLP 
Filipa Gonçalves, atleta das juvenis
da Didáxis vai cumprir a sua primeira
internacionalização ao serviço de
Portugal nos jogos da CPLP, em An-
gola. 
A jovem famalicense, que faz do re-
mate o seu mais temível atributo, foi
recebida antes da partida pela direc-
ção da Associação Académica Didáxis
(A2D) sendo este um grande feito
para o recente clube do estabeleci-
mento famalicense de ensino. José
Fernandes, presidente da A2D, expressou o orgulho  por ver os resultados da formação reco-
nhecidos ao mais alto nível levando a Didáxis e Famalicão bem longe.
Portugal inicia os jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Angola,
frente à selecção de São Tomé e Príncipe, tendo ainda como adversárias as selecções da An-
gola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. As partidas dividem-se entre o pavilhão multiusos
de Kilamba e o complexo da cidadela
Esta é a primeira vez que a Didáxis tem uma atleta internacional depois de mais três atletas
terem participado em estágios de observação.  Os jogos da CPLP terminam dia 4 de Agosto. 

DR

Filipa Gonçalves com a Direcção
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção| 

A cidade holandesa de Roterdão vai acol-
her entre os dias 24 de Julho e 8 de agos-
to, a segunda edição dos EUSA Games,
competição multidesportiva universitária
que se realiza de dois em dois anos. A
UMinho vai marcar presença nas modali-
dades de Andebol, Futebol, Basquetebol e
Badminton, sendo que no caso do Ande-
bol o objectivo é a revalidação do titulo
de campeão europeu.

Na primeira edição dos EUSA Games,
que se realizou em 2012 na cidade espan-
hola de Málaga, a UMinho foi a universi-
dade europeia com a maior comitiva.

Passados dois anos, e com uma comitiva
mais pequena, os minhotos apresentam-
se com objectivos bem definidos: no An-
debol masculino, lutar pelo título, nas
restantes modalidades colectivas, ficar

classificados entre as 10 melhoras
equipas. 

A primeira equipa a rumar ao país das
tulipas é o Andebol, que é o atual
campeão europeu em título. Apesar de
duas ou três baixas de vulto, os minhotos
mostram-se confiantes e tudo farão para
trazer de volta a terras lusitanas o
“caneco”. A competição na modalidade
tem início já dia 23 e termina dia 29. 

As restantes três modalidades apenas
entram em prova para a semana (de 2 a 8
de agosto) e com ambições claramente
diferentes. O Futebol procura melhorar o
sétimo lugar alcançado no Europeu de
2013, enquanto por sua vez o Basquete-
bol vai tentar intrometer-se entre as 10
melhores equipas europeias. O bad-
minton, a única modalidade individual na
qual a UMinho vai estar presente, o ob-
jectivo é tentar ir o mais longe possível e
tentar pontuar para o ranking da EUSA.

EUSAGAMES

UMinho defende título europeu
na modalidade de andebol

DR

Equipa de andebol da UMinho conquistou o título europeu há dois anos em Málaga
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Orçamento Participativo
Jovem com cinco projectos
Lousã A juventude da Lousã apresentou ideias, a implementar pela autarquia,
que serão votadas pelos jovens do concelho na próxima sexta-feira
José Carlos Salgueiro

São cinco os projectos a con-
curso para o Orçamento Parti-
cipativo Jovem deste ano, infor-
mou ontem a Câmara Munici-
pal da Lousã, promotora da ini-
ciativa e a quem cabe concreti-
zar e financiar a ideia vencedora.

A eleição é pública e decorre
na próxima sexta-feira, na Bi-
blioteca Municipal Comenda-
dor Montenegro, entre as 14h00
e as 19h00, havendo uma As-
sembleia Participativa às 21h00.

Podem votar os jovens resi-
dentes no concelho da Lousã
com idades entre os 13 e os 35.

A concurso estão projectos
como o “Boulder Lousã - paixão
e estilo de vida” que se baseia na
implementação de uma estru-
tura de escalada, adequada para
crianças, jovens e adultos, pre-
tendendo ser «um elemento
atraente da vila, um bem per-
manente, de material resistente,
adaptado para estar ao ar livre
e suportar mudanças climáti-
cas», refere a descrição enviada
pela autarquia.

Também na área do desporto,
existe a proposta de criação de
“Campos de Areia Multiusos”,
na praia fluvial da Bogueira, em
Casal de Ermio.

Tem por base a criação de
dois espaços, cujas dimensões
cumprem com o que é reco-
mendado para várias modali-
dades desportivas em piso de
areia (andebol de praia, futebol
de praia, futvolei, rugby de
praia, ténis de praia, voleibol de
praia e jogos pré-desportivos).

“Lousã a mexer” é outro pro-

jecto apresentado pelos jovens,
que propõe a criação de um
circuito de fitness/street wor-
kout, através do qual a popu-
lação lousanense pode aceder
gratuitamente enquanto faz o
seu passeio/corrida até à Er-
mida da Senhora da Piedade. 

Por seu lado, “Louzan Lives
the forest” visa a implementa-
ção de um parque de arbo-
rismo na Serra da Lousã, junto
à aldeia do Chiqueiro, uma es-
trutura considerada inédita no
concelho.

Por último, existe o projecto

“Missão Pat’Ajudar”, que con-
siste em três vertentes distintas:
apoio social a pessoas com bai -
xo rendimento e promoção da
legalização da situação de cães;
promoção da adopção de ani-
mais e da esterilização/preven-
ção da eutanásia; e melhoria
das instalações do canil muni-
cipal da Lousã com construção
de sala para diagnóstico de en-
trada dos animais, guarda de
medicamentos e desparasitan-
tes e, também, um local para
fazer as adopções e acções de
sensibilização.|

ARQUIVO

Eleição e Assembleia Participativa decorrem na Biblioteca Comendador Montenegro

Projectos a concurso
visam áreas distintas,
desde equipamentos
de desporto, arboriza-
ção e apoio animal

Jovens entre os 13 e os
35 anos podem votar,
sexta-feira, das 14h00
às 19h00, na Biblioteca
Municipal
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ABC começa em Águas Santas

O ABC visita o Águas 
Santas na primeira jorna-
da do campeonato de ande-
bol da primeira divisão, e o 
Xico Andebol visita o Ben-
fica, ditou o sorteio rea-
lizado ontem, na Câmara 
Municipal da Maia.

Um sorteio que, diga-
-se, desta vez contou com 

XICO VISITA BENFICA NA 1.ª JORNADA DE ANDEBOL

uma forte representação 
do ABC, com o seu novo 
presidente, João Luís No-
gueira, a fazer-se acompa-
nhar por Guilherme Frei-
tas, Armando Fernandes e 
Luís Teles.

O campeonato arran-
ca no dia 6 de setembro, 
e a sua primeira fase ter-

mina no dia 21 de feverei-
ro de 2015.

Da primeira jornada fa-
zem parte os encontros:

Sporting-Santo Tirso
Águas Santas-ABC
Horta-ISMAI
P. Manuel-FC Porto
Benfica-Xico
Belenenses-Madeira

2.ª jornada (13/9)

Santo Tirso-ABC
Sporting-Benfica
Xico-P. Manuel
Madeira-Horta
ISMAI-Águas Santas
FC Porto-Belenenses
O sorteio foi presidido 

pelo presidente da As-
sembleia Municipal da 
Maia, Luciano Silva Go-
mes, o Vereador do Pe-
louro do Desporto e Ju-
ventude, Hernâni Ribeiro, 
os vice-presidentes da Fe-
deração de Andebol, Julia-
na Barbosa, Augusto Silva 
e Ricardo Andorinho e o 
diretor executivo, Miguel 
Fernandes.

No setor masculino, es-
tiveram representados FC 
Porto, Sporting, Benfica, 
ABC, Passos Manuel, Be-
lenenses, Maia ISMAI, Gi-
násio Santo Tirso, Xico An-
debol e Águas Santas.

Uma fase do sorteio

FAP
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• ABC começa em Águas Santas e Xico na Luz 
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Clássico logo à segunda jornada - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67dc8299

/

 
O sorteio do campeonato decorreu esta segunda-feira, na Maia, ditando um Sporting-Benfica a 13 de
setembro. Hexacampeão FC Porto começa no Passos Manuel
 
 Realizou-se esta segunda-feira, na Maia, o sorteio dos campeonatos nacionais de andebol, com o
primeiro clássico a jogar-se a 13 de setembro, à segunda jornada, quando o Sporting receber o
Benfica. Na 10ª jornada os leões recebem o FC Porto e na 11ª e última (da primeira volta) ronda o
Benfica visita o Dragão Caixa.
 
 O hexacampeão FC Porto inicia a defesa do título no recinto do Passos Manuel, o Sporting em casa
com o Ginásio de Santo Tirso e o Benfica, na Luz, com o Xico Andebol.
 
 Recorde-se que esta temporada o sistema competitivo alterou-se, com o regresso do play-off, sendo
à melhor de três jogos nos quartos de final e à melhor de cinco nas meias finais e final.
 
 1ª jornada 06/09
 
 Sporting-GC Santo Tirso
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O sorteio do Andebol 1 (campeonato
nacional de seniores masculinos) deter-
minou que a equipa do Madeira SAD vi-
sita o Belenenses na 1.ª jornada, que se
disputa a 6 de setembro. O sorteio rea-
lizado ontem, na cidade da Maia, de-
terminou ainda um derbi insular a 13 de
setembro (2.ª jornada) com a SAD ma-
deirense a receber o Sporting da Horta.
Na 1.ª fase do Andebol 1, que termina

a 21 de fevereiro 2015, o Madeira SAD é
anfitrião do campeão nacional FC Porto
na 7.ª jornada, a 5 Novembro. No dia 15
do mesmo mês, os madeirenses rece-
bem o Sporting (9.ª), e na ronda se-
guinte visitam o Benfica (no dia 22).
Quanto aos restantes adversários na 1.ª
volta, o Madeira SAD visita o Águas San-
tas na 3.ª jornada (27 setembro), recebe
o ABC (4.ª) a 4 outubro, desloca-se à
Maia (5.ª) a 11 outubro, é anfitrião do
Santo Tirso (6.ª) a 18 outubro, e visita o
Xico Andebol (8.ª) a 8 novembro. Fe-
cham a 1.ª volta com Passos Manuel
(11.ª), em casa, no dia 29.
Nos femininos, o sorteio do campeo-

nato nacional da 1.ª divisão para a época
2014/15,determinou o derbi Madeira

SAD - Sports Madeira na jornada de
abertura a 13 de setembro. Na 2.ª e 3.ª
rondas as madeirenses voltam a jogar
em casa recebendo o Juventude do Mar
e Colégio João de Barros. Os primeiros
jogos fora são na 4.ª jornada, a 18 outu-
bro, com a SAD a visitar o Alcanena e o
Sports a defrontar o Passos Manuel. Na
7.ª jornada (2 novembro) o Madeira
SAD recebe o campeão Alavarium. A
1.ª fase termina a 12 de abril 2015.

Carlos C. Silva
carlosilva@jornaldamadeira.pt

Madeira SAD visita Belém
no arranque do Andebol 1

JM

Madeira SAD começa nova época com visita ao Belenenses. 

O CAMPEONATO DO ANDEBOL 1
ARRANCA A 6 DE SETEMBRO COM
A SAD MADEIRENSE A DESLOCAR-
SE A BELÉM, ENQUANTO QUE A 1.ª
DIVISÃO FEMININA TEM O SEU INÍ-
CIO AGENDADO PARA UMA SE-
MANA MAIS TARDE. COMEPTIÇÃO
QUE ABRE COM O DERBI SPORTS
MADEIRA - MADEIRA SAD.
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Andebol

Derby à segunda jornada

O Sporting recebe o Benfica no pri-
meiro jogo “grande” do Nacional de
Andebol da I Divisão 2014/2015, di-
tou o sorteio realizado no Salão No-
bre da Câmara Municipal da Maia.
Na ronda de estreia, no primeiro fim
de semana de setembro, o hexacam-
peão FC Porto vai ao reduto do
Passos Manuel começar a defender
o título conquistado pelo grupo
orientado por Ljubomir Obradovic.
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Notícias ao Minuto - Clássico logo à segunda jornada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=274b5dc3

/

 
O sorteio do campeonato decorreu esta segunda-feira, na Maia, ditando um Sporting-Benfica a 13 de
setembro. Hexacampeão FC Porto começa no Passos Manuel Realizou-se esta segunda-feira, na Maia,
o sorteio dos campeonatos nacionais de andebol, com o primeiro clássico a jogar-se a 13 de setembro,
à segunda jornada, quando o Sporting receber o Benfica. Na 10ª jornada os leões recebem o FC Porto
e na 11ª e última (da primeira volta) ronda o Benfica visita o Dragão Caixa. PUB O hexacampeão FC
Porto inicia a defesa do título no recinto do Passos Manuel, o Sporting em casa com o Ginásio de Santo
Tirso e o Benfica, na Luz, com o Xico Andebol. Recorde-se que esta temporada o sistema competitivo
alterou-se, com o regresso do play-off, sendo à melhor de três jogos nos quartos de final e à melhor
de cinco nas meias finais e final. 1ª jornada 06/09 Sporting-GC Santo Tirso Águas Santas-ABC
Sporting da Horta-ISMAI Passos Manuel-FC Porto Benfica-Xico Andebol Belenenses-Madeira SAD
Principais jogos 2ª jornada 13/09 Sporting-Benfica 4ª jornada 04/10 FC Porto-Águas Santas 5ª
jornada 11/10 ABC-FC Porto 6ª jornada 18/10 Sporting-Águas Santas 7ª jornada 05/11 Águas Santas-
Benfica ABC-Sporting 8ª jornada 08/11 Benfica-ABC 10ª jornada 22/11 Sporting-FC Porto 11ª jornada
29/11 FC Porto-Benfica
 
 06:49 - 22 de Julho de 2014 | Por
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Dragões criticam playoff
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=af1d0f65

/

 
equipa quer continuar a fazer história
 
 , 22 julho de 201407:59
 
 José Magalhães, diretor desportivo do FCPorto, marcou presença na Maia e não deixou de criticar o
novo sistema da fase final do Campeonato, em playoff:"Esta época queremos continuar a fazer
história, conquistando o heptacampeonato. Mas não somos defensores deste figurino, pois o anterior
era mais real e dava a possibilidade de todas as equipas jogarem até à conclusão global da prova.
Para bem do andebol, deveriam continuar a competir, sem terminarem a temporada precocemente."
 
 Já a responsável pela secção do Sporting, Helena Duarte, traçou os objetivos dos vice-
campeões:"Desejamos realizar uma boa temporada, conquistando o título que perseguimos há vários
anos. A equipa mantém a base, mas tem mais soluções", considerou a dirigente, defensora do novo
formato:"É mais competitivo, premeia a regularidade e os jogos são mais apelativos."
 
 O diretor Carlos Cruz representou o Benfica:"É um modelo que atrai mais público. Vamos procurar o
melhor posicionamento possível na fase regular para ficarmos em boa posição no playoff."
 
J.B.S.
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ABC e Amarante empatam e adiam decisão do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=68b7142e

/

 
22-07-2014 08:02
 
 No final da partida, tanto o técnico do ABC, Tony Teixeira, como o timoneiro do Amarante, Orlando
Morais, condenaram o trabalho da equipa de arbitragem.
 
 Andebol feminino
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas femininas do ABC (Santiago Sul) e Amarante (São Vicente) empataram esta segunda-feira
a 21 golos em jogo disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, resultado que adia a decisão do
título de campeã de Cabo Verde para esta terça-feira.
 
 Numa partida bem disputada entre as duas melhores equipas deste Nacional feminino, a formação do
ABC, tricampeã em título, levava uma vantagem ao intervalo de três golos, 14-11.
 
 Na etapa complementar, o Amarante recuperou da desvantagem, sobretudo nos minutos finais, tendo
restabelecido a igualdade a 21 golos no último segundo do jogo.
 
 Com este empate, fica tudo em aberto já que o Amarante terminou a sua participação nesta prova
com três vitórias e um empate, ao passo que o Desportivo ABC soma duas vitórias e um empate,
tendo ainda por realizar o quarto jogo, terça-feira, diante do Seven Stars.
 
 No final da partida, tanto o técnico do ABC, Tony Teixeira, como o timoneiro do Amarante, Orlando
Morais, condenaram o trabalho da equipa de arbitragem, alegando que foi a mais fraca no terreno e
que não esteve à altura do jogo do título.
 
 Tony Teixeira acredita que nada está perdido, pois espera vencer o Seven para empatar na pontuação
com o Amarante e conquistar o tetra-campeonato de Cabo Verde no sistema de "goal-average".
 
 Orlando Morais, por seu turno, disse que, doravante, resta esperar pelo resultado da jornada
derradeira para fazer as contas do título, mas avisa que "Amarante está na linha da frente".
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FC Porto inicia defesa do título com visita ao terreno do Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8e0cf012

/

 
O FC Porto, hexacampeão nacional de andebol, inicia a defesa de mais um título com uma visita a
Lisboa, para defrontar o Passos Manuel.
O sorteio do campeonato nacional ditou ainda que, na primeira jornada, a realizar no dia 6 de
setembro, o Sporting receba o Santo Tirso e o Benfica jogue em casa frente ao Xico Andebol.
Logo à segunda jornada está marcado um derby entre Sporting e Benfica, em casa dos leões. À 10.º
jornada, o Sporting recebe o FC Porto e logo na ronda seguinte é a vez de os dragões receberem o
Benfica.
O ABC, terceiro classificado na época passada, começa o campeonato com uma visita ao terreno do
Águas Santas.
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Datas do campeonato de Andebol já são conhecidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49c508a1

/

 
Hoje, 20h37
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Andebol
 Datas do campeonato de Andebol já são conhecidas
Clássico Sporting-Benfica na segunda jornada.
 Hoje, 20h37 Nº de votos (0) Comentários (0)
O FC Porto, hexacampeão nacional de andebol, começa o campeonato 2014/15 com uma visita a
Lisboa, para jogar com o Passos Manuel, sendo que a capital também recebe o primeiro "clássico", um
Sporting-Benfica à segunda jornada.
O sorteio ditou uma primeira ronda com um jogo entre candidatos aos primeiros lugares, com o Águas
Santas a receber o ABC, respetivamente quinto e terceiro classificados no último campeonato.
O vice-campeão Sporting estreia-se em casa com o Santo Tirso e o Benfica recebe o Xico Andebol.
Na fase regular, o FC Porto visita o ABC na quinta jornada (11 outubro) e o Sporting na 10.ª (22
novembro), antes de receber o Benfica na 11.ª (29 novembro), última da primeira volta.
Depois de jogar em casa com o Benfica na segunda ronda (13 setembro), o Sporting vai na sétima ao
terreno do ABC (05 novembro), que visita os "encarnados" na oitava.
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Andebol: Hexacampeão FC Porto começa defesa do título com visita ao Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae5ae8b6

/

 
HOJE Ã s 20:56
 
 O FC Porto, hexacampeão nacional de andebol, começa o campeonato 2014/15 com visita a Lisboa,
para jogar com o Passos Manuel, sendo que a capital também recebe o primeiro "clássico", um
Sporting-Benfica ? segunda jornada.
 
 O sorteio ditou uma primeira ronda com um jogo entre candidatos aos primeiros lugares, com o
Águas Santas a receber o ABC, respetivamente quinto e terceiro classificados no último campeonato.
 
 O vice-campeão Sporting estreia-se em casa com o Santo Tirso e o Benfica recebe o Xico Andebol.
 
 Na fase regular, o FC Porto visita o ABC na quinta jornada (11 outubro) e o Sporting na 10.ª (22
novembro), antes de receber o Benfica na 11.ª (29 novembro), última da primeira volta.
 
 Depois de jogar em casa com o Benfica na segunda ronda (13 setembro), o Sporting vai na sétima ao
terreno do ABC (05 novembro), que visita os "encarnados" na oitava.
 
 Diário Digital com Lusa
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