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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,74 x 4,88 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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ID: 59038576

29-04-2015

Tiragem: 8585

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,57 x 6,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

“Andebol de rua” anima
Campo de Santa Cruz
Andebol
Torneio Queima das Fitas

A Secção de Andebol da Académica organiza hoje o “Torneio Street Handball - Queima
das Fitas 2015”, iniciativa que
terá lugar no Campo de Santa
Cruz e decorrerá na variante de
cinco atletas.

Em competição estarão 12
equipas que prometem grande
animação na “luta” pelos prémios em disputa. Os vencedores recebem um bilhete geral
para a Queima das Fitas, enquanto o 2.º classificado terá
direito a bilhetes pontuais.
O início da competição está
previsto para as 18h00. |
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29-04-2015

Tiragem: 8500
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,33 x 6,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Taça Challense

EHF reconhece erro
... mas Benfica está eliminado
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF)
reconheceu a existência de um erro na meia-final da
Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia,
mas que não poderia ter sido alvo de protesto por parte
do clube português. O Benfica tornou ontem pública a
decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de abril, e explica que foi considerado que
o “erro de avaliação” tomado não estava sujeito a protesto, por ser uma decisão “considerada factual e final”.
Assim, a final da Taça Challenge será disputada pelo
ABC e pelos romenos do Oderhai.
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Corte: 1 de 1

EHF ADMITE ERRO NA TAÇA CHALLENGE
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF)
reconheceu a existência de um erro na meia-final
da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de protesto por parte do clube português. O Benfica
tornou ontem pública a decisão do tribunal da EHF
ao protesto do jogo, apresentado a 20 de abril, e
explica que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto, por ser
uma decisão "considerada factual e final". No jogo
da segunda da meia-final da Taça Challenge, é
consensual que houve um erro do delegado da
mesa, que considerou uma entrada de um jogador
a mais no Benfica, que nunca existiu. Em consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
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Corte: 1 de 1

Andebol

Erro admitido, Benfica
afastado na mesma
O tribunal da Federação Europeia de
Andebol (EHF) reconheceu a existência de um erro do delegado de mesa
na meia-final da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia,
que levou à exclusão indevida do encarnado Paulo Moreno. Porém, a
EFH entende que esse erro não poderia ter sido alvo de protesto por
ser uma decisão “factual e final”.
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A11

Rolando Freitas confiante para duelo com a Ucrânia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

Data Publicação:

29-04-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=945300

3.ª jornada do apuramento para o Euro'2016 A Seleção Nacional já partiu para a Ucrânia onde
amanhã disputa a 3.ª jornada do apuramento para o Euro'2016. O selecionador Rolando Freitas foi a
voz da confiança da equipa, que no domingo volta a enfrentar a equipa de Leste, em Gaia. "Portugal
pode vencer a Ucrânia, quer em Kiev quer depois no segundo jogo em Vila Nova de Gaia", sublinhou o
técnico.
, 29 abril de 201501:39
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Rolando Freitas confiante para duelo com a Ucrânia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

29-04-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/rolando_freitas_confiante_para_duelo_com_a_ucrania.html

01:39 . Record Por Record A Seleção Nacional já partiu para a Ucrânia onde amanhã disputa a 3.ª
jornada do apuramento para o Euro'2016. O selecionador Rolando Freitas foi a voz da confiança da
equipa, que no domingo volta a enfrentar a equipa de Leste, em Gaia."Portugal pode vencer a
Ucrânia, quer em Kiev quer depois no segundo jogo em Vila Nova de Gaia", sublinhou o técnico.
01:39 . Record
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Qualificação para o Euro 2016: Portugal assume favoritismo no duplo confronto com a
Ucrânia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22041-qualificacao-para-o-euro-2016-portugalassume-favoritismo-no-duplo-confronto-com-a-ucrania

Rolando Freitas mostra-se conscientemente otimista e não rejeita o favoritismo de Portugal frente a
uma seleção ucraniana com algumas caras novas.
A seleção nacional de andebol já está a caminho de Kiev, onde na próxima quinta-feira defronta a
Ucrânia em jogo relativo à terceira jornada do grupo 5 da fase de qualificação para o Campeonato da
Europa- Polónia 2016. A chegada à capital da Ucrânia está prevista para a 1h.25 m. de quarta-feira
(menos duas horas em Portugal continental) seguindo-se uma curta viagem até Brovary, cidade onde
vai decorrer o jogo, agendado para as 18 horas locais (menos duas em Portugal Continental) e que vai
ser transmitido em direto pela Sport TV2.
O seleccionado luso ainda cumpriu esta manhã uma sessão de treino no pavilhão de Grijó e após o
almoço - que assinalou o aniversário de Rui Silva - rumou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, de onde
levantou voo rumo à capital da Ucrânia, após escala em Frankfurt.
Antes da partida ainda houve tempo para o seleccionador nacional fazer a antevisão da partida e
descrever um pouco as caraterísticas do adversário que Po rtugal começará por enfrentar, já esta
quinta-feira. Rolando Freitas não rejeita o favoritismo da equipa que lidera e mostra-se confiante num
bom resultado.
"Portugal pode vencer a Ucrânia, quer em Kiev, quer depois no segundo jogo em Vila Nova de Gaia.
Estamos a falar de um adversário que tem a qualidade que advém da escola soviética e algumas
semelhanças com a escola russa. Parece-me uma equipa com esses princípios e com algumas
particularidades e características desse tipo de jogo" , começa por referir o selecionador nacional.
"Pensamos que temos qualidade para os vencer e pretendemos ser melhores que o adversário em
ambos os jogos" , sustenta o seleccionador nacional que passa depois a analisar mais
pormenorizadamente o adversário.
"A Ucrânia joga aqui, aparentemente e pelo que sabemos, sem alguns dos seus jogadores de
referência, talvez devido aos problemas que atravessa na sequência da situação sócio-política que o
país atravessa. O outro conjunto de jogadores que está nesta convocatória, provenientes do ZTR
Zaporozhye e alguns que jogam no estrangeiro, apresenta como ponto forte a sua envergadura, o seu
peso, a sua qualidade defensiva no sistema 6x0 e, naturalmente, o poder de primeira linha no
remate exterior e as boas relações que estabelecem no dois contra dois com o pivô são pontos muito
fortes do jogo da Ucrânia" .
Pontos fortes que a equipa portuguesa já bem conhece e que, por isso mesmo, está preparada para
ultrapassar. "Jogámos com a Ucrânia várias vezes há quatro/cinco anos, altura em que a Ucrânia nos
calhou em sorte um par de anos consecutivos. Além disso, mesmo alguns jogadores portugueses, ao
serviço do F.C. Porto, defrontaram a maior parte destes atletas na Liga dos Campeões quando
jogaram frente ao Motor Zaporozhye. Há uma identificação grande da maioria dos jogadores que
integra esta seleção ucraniana" , confessa.
Da convocatória ressalta o facto de haver sete jogadores que se estreiam na seleção A "e isso pode
trazer algum desconhecimento sobre o real valor e performance que podem ter no jogo. Mas é patente
que sabemos bem o que eles podem fazer em termos de modelo de jogo e penso que aí não haverá
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grandes alterações" , sustenta Rolando Freitas.
REGRESSO A 1 DE MAIO E NOVO JOGO NO DOMINGO
O regresso a Portugal faz-se na manhã do dia 1 de Maio, com a comitiva lusa a manter-se em estágio
em Vila Nova de Gaia, cidade que acolhe, em 3 de Maio (16.05 h.), o confronto entre Portugal e
Ucrânia, partida que vai igualmente merecer transmissão televisiva pela Sport TV2.
Indicamos abaixo o calendário relativo ao grupo 5, que encerra a particularidade do jogo entre a
Rússia e a Ucrânia, relativo à primeira jornada, ainda não se ter realizado, estando agora agendado
para o próximo dia 10 de Junho, conforme noticia publicada no sítio da EHF ver aqui .
- CALENDÁRIO DO GRUPO 5:
- 1.ª jornada:
29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
28.04.2015 - Rússia : Ucrânia (adiado para 10/6)
- 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 - Sport TV2
30.04.2015 - Rússia : Hungria
- 4.ª jornada:
02.05.2015 - Hungria : Rússia
03.05.2015 - 16.05 h. - V.N. Gaia - PORTUGAL : Ucrânia - Sport TV2
- 5.ª jornada:
10.06.2015 - 20.15 h. - Santo Tirso - PORTUGAL : Hungria
11.06.2015 - Ucrânia : Rússia
- 6.ª jornada:
13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL
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EHF admite erro na Taça `Challenge` mas não altera resultado 19:10 - 28-04-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=545642

28-04-2015
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) dá razão ao Benfica reconhecendo a existência de
um erro na meia-final da Taça Challenge entre os encarnados e Oderhai, da Roménia.
O Benfica publicou no seu site oficial a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a
20 de abril, e explica que foi considerado que o erro de avaliação tomado não estava sujeito a
protesto, por ser uma decisão considerada factual e final.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
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A16

EHF admite erro na Taça Challenge mas não altera resultado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=545642

28-04-2015
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) deu razão ao Benfica ao reconhecer a existência
de um erro na meia-final da Taça Challenge entre os encarnados e Oderhai, da Roménia.
O Benfica publicou no seu site oficial a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a
20 de abril, e explica que foi considerado que o erro de avaliação tomado não estava sujeito a
protesto, por ser uma decisão considerada factual e final.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
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Equipa de cadeira de rodas precisa de 750EUR

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

28-04-2015

Meio:

Correio da Manhã Online

Autores:

João Mira Godinho

URL:: http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/precisam_de_750_.html

28.04.2015
Formação de andebol alcançou apuramento mas falta de dinheiro pode colocar em causa a
participação. Formada para esta época, a equipa de andebol em cadeira de rodas da Casa do Povo de
São Bartolomeu de Messines conseguiu o apuramento para a fase final do campeonato. Mas a
coletividade enfrenta agora a falta de verbas para pagar a participação. No apelo, colocado online, a
Casa do Povo explica que o orçamento previsto é de 1500 euros e já conseguiu arrecadar metade
dessa verba, "através de apoio institucional". Falta, assim, 750 euros para assegurar a participação da
equipa na fase final do campeonato. "Neste momento, sorrimos de alegria pela vitória mas receamos
que a falta de verbas possa colocar em causa a participação na prova", explica a Casa do Povo de
Messines. "Desta forma, apelamos a todos aqueles que nos queiram ajudar", acrescenta a
coletividade. Os interessados em ajudar a equipa podem fazer os donativos na página online que a
Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines criou (ppl.com.pt/ pt/causas/andebol-cadeira-rodas) ou
através de depósitos no NIB: 0036 0424 9910 6001 8621 3.
João Mira Godinho
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Festand do Grupo Desportivo Chaves

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

28-04-2015

Autores:

Filipe Ribeiro

Desportivo Transmontano
Meio:
Online

URL:: http://www.desportivotransmontano.com/festand-do-grupo-desportivo-chaves/

Realizou-se no dia 25 de abril o 5º Festand da época, com uma organização do G.D. Chaves no
Pavilhão Municipal de Chaves. Este Festand contou com a participação de oito equipas: Sport Vila Real
e Benfica, Grupo Desportivo de Chaves (2 equipas), Centro Escolar de Chaves, Escola do Caneiro,
Escola Santo Amaro e Externato "O Pinguim" (2 equipas). Os cerca de 80 atletas participantes
realizaram 24 jogos, nos escalões de bambis e minis. Foi uma manhã bastante animada, com muita
competição, sendo todos os atletas presenteados com uma lembrança no final. O próximo encontro
decorrerá no dia 1 de maio em Boticas, sendo também assinado um protocolo de cooperação entre a
Câmara Municipal de Boticas e a Federação de Andebol de Portugal. Campeonato Regional de Minis
Decorreu no dia 26 de abril a primeira concentração do Campeonato Regional de Minis, em andebol de
5, no Pavilhão Multiusos do Peso da Régua. Este campeonato conta com a participação de quatro
clubes: Associação Desportiva de Godim (com 2 equipas), Grupo Desportivo de Boticas, Grupo
Desportivo de Chaves e Sport Vila Real e Benfica. A próxima concentração deste campeonato vai-se
realizar no dia 10 de maio, em Chaves. Ver também:
Por em 27/04/2015
Desportivo Transmontano
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ID: 59021874

28-04-2015

Tiragem: 5550

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,63 x 10,71 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Alavarium assegura apuramento
para Fase Intermédia do Nacional
D.R.

Andebol
Iniciados Femininos

ÊXITO Com a vitória alcançada em casa, frente ao Sporting de Espinho, em jogo da oitava jornada do Campeonato
Nacional de Iniciados Femininos - 2.ª Fase/Zona 2, o Alavarium garantiu, matematicamente, o segundo lugar e o
consequente apuramento para
a Fase Intermédia, na qual se
disputa o acesso à Fase Final
Nacional.
Este “derby” entre duas equipas que já se tinham cruzado e
saboreado a vitória, mas também a derrota, previa-se equilibrado, até face aos lugares que
ocupavam na classificação ge-

“Alagirls”, equipa de iniciadas do Alavarium

ral. As “alagirls” lutaram desde
o início por segurar o segundo
lugar, bem como a equipa adversária, que dificultou a tarefa
até ao último segundo. As avei-

renses estiveram a primeira
parte toda a ganhar, mas chegaram ao intervalo com um
empate a 12 golos.
Descontentes com o resul-

tado da primeira metade, o Alavarium tomou as “rédeas” do
jogo e liderou o marcador no
segundo tempo. Melhorando
defensivamente, a formação
orientada Filipa Fontes dispôs
de mais lances de contra-ataque e acabou mesmo por vencer por 29-24. Destaque, na
equipa da casa, para os dez golos de Francisca Branquinho.
Neide Duarte, com sete golos
e Sara Pinho, com seis, também estiveram em destaque.
Viviana Silva, com dez golos,
foi a jovem mais inconformada
na equipa espinhense.
Para além do Alavarium,
também a Sanjoanense tem já
garantida a presença na fase
seguinte da competição e é a
equipa melhor colocada para
terminar esta fase no primeiro
lugar, ainda que, matematicamente, possa ser alcançada
pelo Alavarium. |
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ID: 59021870

28-04-2015

Tiragem: 5550

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,94 x 18,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

“Canarinhos” sem força
para a garra dos “leões”
Desaire A equipa estarrejense foi derrotada pela formação leonina de forma clara
e atrasou-se no apuramento para a fase seguinte
D.R.

ESTARREJA AC

22

Treinador: Alberto Silva.
Rui Figueiredo; Alexandre (2), Nuno
Sousa (5), Luís Magalhães (5), Bruno
Marques (3), Gonçalo (1) e Bernardo (3)
- sete inicial - Lima, António, Marcelo
(2), Rui Duarte, Bastos (1), Ruben, Tiago
Valente e João Matos.

SPORTING

31

Treinador: João Antunes.
Félix; Afonso Ferreira (5), Caratão (6),
Afonso Feio, João Reis (5), Afonso Puga
(1) e Joel Ribeiro (2) - sete inicial Nuno, João Miguens, Serrão (2), Delgado, Diogo Silva (1), Martim Ferreira
(1), Daniel Neves (3), Francisco (2) e
Nuno Reis (3).
Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 200 espectadores.
Árbitros: António Oliveira e Roger
Gomes (AA Aveiro).
Oficiais de mesa: Manuel Oliveira e
Luís Costa.
Ao intervalo: 11-15

Nuno Silva, autor de cinco golos, tenta fugir ao bloco leonino

Andebol
Nacional de Iniciados

Avelino Conceição
Apostados em surpreender a
equipa do Sporting na segunda
fase do campeonato, os jovens
estarrejenses entraram mal a
perder, tal foi o nervosismo evidenciado nos primeiros minutos, o que, aliado a uma prestação de grande qualidade do

guardião Félix, permitiu à equipa leonina chegar aos 8-2 com
sete minutos de jogo. Um parcial que fazia antever grandes
dificuldades para os locais, que,
diga-se em abono da verdade,
com uma compleição física
bem inferior à dos seus adversários, acabaram por “perder”
em toda a linha.
E nem mesmo uma ténue
reacção, após um “time-out”,

que levou a uma recuperação
no marcador (6-9), fez com que
a equipa de Estarreja se soltasse
de um nervosismo evidente. A
formação da casa quis fazer tudo muito à pressa e quase sempre sem surtir os efeitos desejados, levando a equipa do
Sporting para o intervalo com
uma margem de quatro golos
de vantagem, justificada em
pleno tal foi a falta de colectivo

apresentada pelo conjunto orientado por Alberto Silva.
Entrada desastrosa
no segundo tempo
No segundo tempo, o Estarreja viu o Sporting, num curto
espaço de tempo, disparar no
marcador com um parcial de
6-0 (de um 12-15 passou para
um claro 12-21). Uma entrada
desastrosa, que desde logo deitou por terra qualquer esperança dos estarrejenses derrotaram os jovens “leões”, não
conseguindo mais “entrar” na
partida, frente a um adversário
que soube gerir a vantagem.
Mais consistente, o Sporting
foi alargando a diferença no
marcador - chegou a ter 11 golos de vantagem (20-31) muito
próximo do final da partida, ficando assim consumada uma
derrota pesada para os donos
da casa, que no entanto continuam na disputa do segundo
lugar que dará acesso a um
“play-off” de acesso à terceira
fase do campeonato, onde se
vai discutir o título nacional.
Num jogo bastante fácil de
dirigir, bom trabalho da dupla
aveirense. |
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São Bernardo
vence em Espanha
Veteranos A equipa aveirense conquistou o troféu da prova
organizada pelo Ourense, derrotando na final o Valladolid
D.R.

Andebol
Torneio de Veteranos

Em dia de comemoração dos
41 anos da Revolução dos Cravos, a equipa de veteranos do
Centro Desportivo de São Bernardo deslocaram-se à bonita
cidade de Ourense, em pleno
coração da Galiza, e tendo o rio
Minho bem no centro, embelezando ainda mais o lugar. O
torneio contou com a presença
de seis equipas, cinco delas espanholas e com a equipa aveirense a ser a única estrangeira.
Além da equipa local, o Ourense, participaram também, o
Corvera dasAstúrias e mais três
formações da região de Castilla
y Leon - Ademar Leon, Valladolid e Zamora.
O São Bernardo ficou inserido no Grupo A, juntamente
com a equipa organizadora e o
Zamora, enquanto no Grupo B
jogaramAdemar Leon, Corvera
e Valladolid. Logo na abertura
do torneio, os aveirenses tiveram que enfrentar um fortíssimo Ourense (viria a ter um
torneio sem derrotas), num jogo
muito disputado e equilibrado,
terminando com uma igualdade a 20 golos.
No mesmo grupo, a equipa
anfitriã venceu depois a frágil
equipa de Zamora, por 19-10, e
após este resultado, o S. Bernardo, para chegar à final, teriam
que vencer os homens a formação de Castilla y Leon por dez
ou mais golos de diferença. Empenhados em atingir esse objectivo, os aveirenses apostaram
em jogar com muita intensidade,
vencendo por 12 golos de dife-

Equipa de veteranos do São Bernardo brilhou em Ourense

rença e garantindo o passaporte
para a final do torneio, onde teria
como adversário o Valladolid,
que acabaria por vencer o
Grupo B, que teve três jogos foram bastante equilibrados.
Na final, o conjunto de Aveiro,
mais uma vez, entrou muito fortes e começou desde cedo a liderar o marcador, mas o Valladolid foi sempre um adversário
incomodativo, estando sempre
“dentro” do jogo. A partida foi
bem disputada e com teve alguma intensidade, mas o desgaste de três jogos em pouco

tempo começou a notar-se nas
duas equipas, ainda mais em
atletas destas idades.
Só que os jogadores do São
Bernardo estavam decididos a
trazer o troféu de primeiro lugar
para Aveiro e, demonstrando
maior frescura física, acabaram
por vencer o jogo e o torneio de
forma convincente. O Ourense
assegurou o terceiro lugar do
pódio do torneio, que registou
um excelente ambiente, num
verdadeiro espírito de veterania das equipas, com muita
amizade e boa disposição. |

RESULTADOS
Grupo A
Ourense-S.Bernardo
Zamora-Ourense
S.Bernardo-Zamora
Classificação
1.º S. Bernardo
2.º Ourense
3.º Zamora
Grupo B
Ademar Leon-Valladolid
Corvera-Ademar Leon
Valladolid-Corvera
Classificação
1.º Valladolid
2.º Ademar Leon
3.º Corvera

20-20
10-19
33-21
5 pontos
5 pontos
2 pontos
19-19
21-21
18-17
5 pontos
4 pontos
3 pontos

5.º/6.º Lugares
Zamora-Corvera

15-17

3.º/4.º Lugares
Ourense-Ademar Leon

25-22

1.º/2.º Lugares
S.Bernardo-Valladolid

21-20

Classificação Final
1.º S. Bernardo
2.º Valladolid
3.º Ourense
4.º Ademar Leon
5.º Corvera
6.º Zamora

Página 21

A22

Andebol: EHF admite erro na Taça Challenge mas confirma eliminação do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=770732

HOJE às 19:32
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu a existência de um erro na meia-final
da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de
protesto por parte do clube português.
O Benfica torna hoje pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de
abril, e explica que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto,
por ser uma decisão "considerada factual e final".
No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é consensual que houve um erro do delegado
da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu. Em
consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes "deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto".
Defende-se assim que os árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo
as diretrizes do delegado.
"A decisão em causa não deve ser considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para
os árbitros, bem como para o delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir
uma decisão diferente", sustenta a decisão.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
Diário Digital com Lusa
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Andebol/Taça Challenge: EHF admite erro mas confirma eliminação do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Futebol 365 Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/132223/

por José Pestana c/Lusa, publicado a 28-04-2015 às 19:34
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu a existência de um erro na meia-final
da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de
protesto por parte do clube português.
O Benfica torna hoje pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de
abril, e explica que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto,
por ser uma decisão "considerada factual e final".
No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é consensual que houve um erro do delegado
da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu. Em
consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes "deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto".
Defende-se assim que os árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo
as diretrizes do delegado.
"A decisão em causa não deve ser considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para
os árbitros, bem como para o delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir
uma decisão diferente", sustenta a decisão.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
Siga-nos no, noe no.
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EHF admite erro mas confirma eliminação do Benfica - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4538629

O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu a existência de um erro na meia-final
da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de
protesto por parte do clube português.
O Benfica torna esta terça-feira pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado
a 20 de abril, e explica que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a
protesto, por ser uma decisão "considerada factual e final".
No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é consensual que houve um erro do delegado
da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu. Em
consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes "deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto".
Defende-se assim que os árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo
as diretrizes do delegado.
"A decisão em causa não deve ser considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para
os árbitros, bem como para o delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir
uma decisão diferente", sustenta a decisão.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
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Taça Challenge: EHF admite erro, mas confirma derrota do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/andebol/taca-challenge-ehf-admite-erro-mas-confirmaderrota-do-benfica

Decisão do árbitro não poderia ter sido alvo de protesto por parte do clube português
agora
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu a existência de um erro na meia-final
da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de
protesto por parte do clube português.
O Benfica torna pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de abril, e
explica que foi considerado que o erro de avaliação tomado não estava sujeito a protesto, por ser
uma decisão considerada factual e final .
No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é consensual que houve um erro do delegado
da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu. Em
consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto .
Defende-se assim que os árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo
as diretrizes do delegado.
A decisão em causa não deve ser considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para
os árbitros, bem como para o delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir
uma decisão diferente , sustenta a decisão.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
Redação
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TORNEIO Inter Turmas de Andebol dos Agrupamentos de Nelas tem amanhã a sua
fase final

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

28-04-2015

Meio:

Notícias dos Concelhos de Nelas, Carregal do Sal e Oliveira do Hospital Online

URL:: http://josemiguelsilvajornalista.blogspot.pt/2015/04/torneio-inter-turmas-de-andebol-dos.html

No âmbito da parceria com a Associação de Andebol de Viseu, através do projeto "Andebol 4 Kids", e
com objetivo fomentar e promover a divulgação e desenvolvimento da modalidade de Andebol no 1º
CEB, na vertente de iniciação, está a decorrer o torneio inter-turmas, para os alunos dos 3º e 4º anos
de escolaridade dos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas de Senhorim, inscritos nas aulas de
Atividade Física e Desportiva das Atividades de Enriquecimento Curricular. Este torneio é disputado em
duas fases: 1ª fase - 22 de abril (Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim) e 23 de abril
(Agrupamento de Escolas de Nelas); 2ª fase - 29 de abril (com as equipas apuradas dos dois agrupam
entos). Para a 2ª fase deste torneio apuraram-se 8 equipas (turmas) dos dois agrupamentos de
escolas do concelho: Agrupamento de Escolas de Nelas - Centro Escolar 4ºA e 4ºC; Carvalhal Redondo
TA e Santar TB; Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim - Fojo - TF; TG; TH e Aguieira TB.
Esta fase final realizar-se-à na próxima 4ª feira, nas instalações do Estádio Municipal, a partir das
15h00. Das atividades realizadas no âmbito deste projeto - Festand e Torneio Inter-turmas, resultará
a participação de duas equipas de alunos do 1º CEB do concelho, na concentração Inter-concelhia que
irá decorrer em Mortágua no dia 23 de Maio 2015, com a representação de equipas dos concelhos de
Nelas, Tondela, Santa Comba Dão e Mortágua.
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Taça Challenge: EHF admite erro mas confirma derrota do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

28-04-2015

Meio:

Record Online

Autores:

Pedro Ferreira

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=945240

águias tinham protestado encontro com o Oderhai O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF)
reconheceu a existência de um erro na meia-final da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da
Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de protesto por parte do clube português. O Benfica
tornou pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de abril, e explica
que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto, por ser uma
decisão "considerada factual e final". No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é
consensual que houve um erro do delegado da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a
mais no Benfica, que nunca existiu. Em consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu
indevidamente Paulo Moreno. A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro
de avaliação do delegado e informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes "deve
ser considerada factual e final, portanto, não sujeita a qualquer protesto". Defende-se assim que os
árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo as diretrizes do delegado.
"A decisão em causa não deve ser considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para os
árbitros, bem como para o delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir
uma decisão diferente", sustenta a decisão. O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos
romenos e o afastamento do Benfica da competição.
, 28 abril de 201519:16
lusa Pedro Ferreira
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Andebol. Razão dada ao Benfica mas derrota confirmada

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Renascença Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=185688

28-04-2015 19:42
"Erro de avaliação" da equipa de arbitragem determinado pelo tribunal da Federação Europeia de
Andebol. Encarnados, contudo, não tinham o direito a protesto, pelo que se mantêm fora da Taça
Challenge.
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu, esta terça-feira, a existência de um
erro na meia-final da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, mas que não poderia ter sido alvo de
protesto por parte do clube português. Desta forma, as águias não serão reintroduzidas na prova.
O Benfica tornou pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de Abril,
explicando que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto, por ser
uma decisão "considerada factual e final".
No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, houve um erro do delegado da mesa, que
considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu. Em consequência disso,
a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e,
mais ainda, informação errada prestada aos árbitros. Ainda assim, a decisão destes "deve ser
considerada factual e final, portanto, não sujeita a qualquer protesto". Defende-se assim que os
árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo as directrizes do delegado.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
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EHF admite erro na Taça Challenge mas confirma eliminação do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

28-04-2015

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/28/ehf-admite-erro-na-taca-challenge-mas-confirmaeliminacao-do-benfica

28-04-2015 18:45
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
Andebol Benfica
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu a existência de um erro na meia-final
da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de
protesto por parte do clube português.
O Benfica torna hoje pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de
abril, e explica que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto,
por ser uma decisão "considerada factual e final".
No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é consensual que houve um erro do delegado
da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu. Em
consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes "deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto".
Defende-se assim que os árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo
as diretrizes do delegado.
"A decisão em causa não deve ser considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para
os árbitros, bem como para o delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir
uma decisão diferente", sustenta a decisão.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
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EHF admite erro na Taça Challenge mas confirma eliminação do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

28-04-2015

URL:: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/ehf-admite-erro-na-taca-challenge-mas-confirma-eliminacao-dobenfica_19160841.html

28 de Abril de 2015, às 19:14
O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu a existência de um erro na meia-final
da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que não poderia ter sido alvo de
protesto por parte do clube português.
O Benfica torna hoje pública a decisão do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de
abril, e explica que foi considerado que o "erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto,
por ser uma decisão "considerada factual e final".
No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é consensual que houve um erro do delegado
da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu. Em
consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.
A decisão final do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e
informação errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes "deve ser considerada factual e final,
portanto, não sujeita a qualquer protesto".
Defende-se assim que os árbitros não tinham elementos para poder tomar a decisão certa, seguindo
as diretrizes do delegado.
"A decisão em causa não deve ser considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para
os árbitros, bem como para o delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir
uma decisão diferente", sustenta a decisão.
O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento do Benfica da
competição.
FB // NFO
Lusa/fim
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Equipa de cadeira de rodas precisa de 750?

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/equipa_de_cadeira_de_rodas_precisa_de_750.html

18:14 . CM Por Correio da Manhã Formada para esta época, a equipa de andebol em cadeira de rodas
da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines conseguiu o apuramento para a fase final do
campeonato. Mas a coletividade enfrenta agora a falta de verbas para pagar a participação. No apelo,
colocado online, a Casa do Povo explica que o orçamento previsto é de 1500 euros e já conseguiu
arrecadar metade dessa verba, "através de apoio institucional". Falta, assim, 750 euros para
assegurar a participação da equipa na fase final do campeonato. "Neste momento, sorrimos de alegria
pela vitória mas receamos que a falta de verbas possa colocar em causa a participação na prova",
explica a Casa do Povo de Messines. "Desta forma, apelamos a todos aqueles que nos queiram
ajudar", acrescenta a coletividade. Os interessados em ajudar a equipa podem fazer os donativos na
página online que a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines criou (ppl.com.pt/
pt/causas/andebol-cadeira-rodas) ou através de depósitos no NIB: 0036 0424 9910 6001 8621 3.
18:14 . CM
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A32

Taça Challenge: EHF admite erro mas confirma derrota do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

28-04-2015

URL::
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/taca_challenge_ehf_admite_erro_mas_confirma_derrota_do_benfica
.html

19:16 . Record Por lusa - Record O tribunal da Federação Europeia de Andebol (EHF) reconheceu a
existência de um erro na meia-final da Taça Challenge entre Benfica e Oderhai, da Roménia, mas que
não poderia ter sido alvo de protesto por parte do clube português.O Benfica tornou pública a decisão
do tribunal da EHF ao protesto do jogo, apresentado a 20 de abril, e explica que foi considerado que o
"erro de avaliação" tomado não estava sujeito a protesto, por ser uma decisão "considerada factual e
final".No jogo da segunda da meia-final da Taça Challenge, é consensual que houve um erro do
delegado da mesa, que considerou uma entrada de um jogador a mais no Benfica, que nunca existiu.
Em consequência disso, a equipa de arbitragem excluiu indevidamente Paulo Moreno.A decisão final
do tribunal da EHF assume que existiu realmente um erro de avaliação do delegado e informação
errada prestada aos árbitros, só que a decisão destes "deve ser considerada factual e final, portanto,
não sujeita a qualquer protesto".Defende-se assim que os árbitros não tinham elementos para poder
tomar a decisão certa, seguindo as diretrizes do delegado."A decisão em causa não deve ser
considerada um erro óbvio, já que os elementos disponíveis para os árbitros, bem como para o
delegado, no momento da decisão, não foram suficientes para permitir uma decisão diferente",
sustenta a decisão.O jogo, disputado em Lisboa, terminou com a vitória dos romenos e o afastamento
do Benfica da competição.
19:16 . Record
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A33

ID: 59009937

25-04-2015

Tiragem: 10000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,46 x 11,58 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

ALBERTO PAIVA LIDERA
CJ ALMEIDA GARRETT
Ao fim de dez anos de
Comissão Administrativa,
o Clube Jovem Almeida
Garrett, dedicado ao andebol feminino, passou a
gerir-se por Corpos Gerentes (com mandato para

o biénio 2015-17).
As eleições foram realizadas no passado fim de
semana e a Lista A (única
candidata), encabeçada
por Alberto Paiva, foi a
vencedora.
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A34

ID: 58976371

24-04-2015

Tiragem: 28000

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,89 x 11,67 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1

andebol

Portugal qualifica-se para o
Europeu de andebol feminino
de sub-19
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-19 apurou-se para a fase final
do Europeu de 2015 ao vencer Israel, por
46-17, na derradeira jornada do grupo 5
de qualificação, concentrado em Myrina
Limnou, na Grécia.
Portugal, que empatou com a França
na ronda inaugural, a 22-22, e venceu no
sábado a anfitriã Grécia, por 23-19, garantiu a presença na competição, que vai
ser disputada em Espanha, independentemente do resultado do jogo entre as gaulesas e as helénicas, que ainda hoje encerram o grupo.
Anais Gouveia, com 12 golos, foi a

melhor marcadora do jogo com Israel, dominado desde o apito inicial pela seleção
portuguesa, que ao intervalo já vencia por
14 golos (20-6).
Esta é a terceira presença consecutiva das juniores A e B portuguesas em finais femininas de Europeus e Mundiais.
Já este ano, as atletas sub-17 garantiram a presença no Campeonato Europeu na Macedónia, que decorre de 13 a
23 de agosto.
A fase final do Campeonato da Europa 2015 de andebol feminino de sub-19
vai ser disputado entre os dias 23 de julho e 2 de agosto.
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A35

ID: 58976344

24-04-2015
taça challenge de andebol

Tiragem: 28000

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,89 x 8,13 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1

ABC apura-se para a final da
Taça Challenge
O ABC qualificou-se para a final da
Taça Challenge de andebol apesar de ter
perdido com o Stord, na Noruega, por 2725, depois de ter vencido na primeira mão
das meias-finais por sete golos (25-18),
em Braga.
Na final, a formação bracarense, que
perdia ao intervalo por 12-11, vai defrontar o Odorhei.
Do currículo europeu do ABC, orienta-

do pelo ex-internacional Carlos Resende,
constam as finais da Liga dos Campeões
de 1993/94, perdida para os espanhóis
do TEKA Santander, e da Taça Challenge
de 2004/05, ganha pelos suíços do Wacker Thun.
A final da Taça Challenge de andebol decorre a duas mãos a 16 e 23 de
maio, estando ainda por definir a ordem
dos encontros.
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A36

ID: 58976314

24-04-2015
taça challenge de andebol

Tiragem: 28000

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,81 x 13,28 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 1 de 1

Benfica vai protestar
segunda mão da meia-final
O Benfica perdeu em casa com os romenos de Odorhei, por 27-25, na segunda
mão das meias-finais da Taça Challenge
de andebol, e falhou a presença na final,
na qual vai estar o ABC.
Depois de ter perdido por 31-29 na
Roménia, os ‘encarnados’ ainda chegaram ao intervalo ao vencer por 15-13,
mas acabaram por permitir a reviravolta
aos romenos, que vão encontrar o ABC de
Braga na final.
A final da Taça Challenge decorre a
duas mãos, a 16 e 23 de maio, estando
ainda por definir a ordem dos encontros.
Benfica vai protestar jogo da
segunda-mão
O Benfica anunciou que vai protestar
o jogo da segunda mão da meia-final da
Taça Challenge.
Em causa está a decisão do delegado
da mesa, o austríaco Gerhard Reisinger,

que não só confundiu o excluído Elledy Semedo com Paulo Moreno, como considerou que os ‘encarnados’ estavam com sete
elementos em campo numa altura em que
deveriam estar com apenas seis, excluindo posteriormente Paulo Moreno e deixando as águias reduzidas a quatro elementos
de campo (cinco jogadores).
“O Benfica apresentou uma declaração de protesto do jogo. Os responsáveis
do Benfica estão convictos da irregularidade. Estão a reunir as todas as provas
possíveis para poderem confirmar o protesto”, afirmou fonte oficial do Benfica,
após o encontro.
Os ‘encarnados’ têm agora 24 horas
para formalizar o protesto. A ser considerado válido, o Benfica quer que o encontro seja anulado e repetido.
O Benfica foi afastado da final da Taça
Challenge após ter perdido os dois jogos
da meia-final (31-29 e 27-25).
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Regional (O)
A37

ID: 59027223

23-04-2015

Andebol

Tiragem: 6250

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,52 x 17,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Campeonato Regional Veteranos

ADS “Beteranos”, 23 - Espinho, 20

Sanjoanense entra
com pé direito

ATLETAS: Nuno Cardoso (1), José Silva
(1), José Correia (2), André Lima, José Magalhães (2) Filipe Rosário, Carlos Ferreira,
Fernando Dias (6), Humberto Rodrigues
(1), Luís Correia (5), Nuno Baptista, Marco
Cardoso, Nuno Silva (2), Luís Cruz, José
Fonseca (2), João Pereira (1)
A Sanjoanense partia para este jogo com
grande expectativa. Era o primeiro jogo
oficial da época e os alvinegros queriam
mostrar toda a sua força.
Mas foi um jogo difícil contra um adversário de grande qualidade.

A 1.ª parte foi muito equilibrada, estando
o resultado bastante nivelado, chegando ao
intervalo com 11-10.
Na 2.ª parte, fruto de algumas rectificações, a Sanjoanense, com um plantel mais
extenso, conseguiu aumentar a vantagem
e resolver o jogo. Contudo, nos momentos
finais, algumas sanções de dois minutos
iam colocando em causa o resultado. Mas
a alma e raça sanjoanense não permitiram
e a vitória ficou mesmo em casa
Uma vitória do querer e da atitude.
Assim se ganham jogos e assim se formam equipas.
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A38

ID: 58954697

23-04-2015
ANDEBOL

Tiragem: 5250

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,11 x 10,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Próximos jogos da AD Godim
Taça Hélder Machado - Iniciados
Dia 26, 15h00 - Pavilhão Municipal Fafe

AC Fafe - AD Godim
Campeonato Regional Infantis Masculinos - fase final Grupo B
Dia 25, 11h00 - Pavilhão Arq F Távora, Fermentões

CCR Fermentões - AD Godim
Campeonato Regional Infantis Femininos - fase final Grupo B
Dia 25, 15h00 - Pavilhão Esc. Sec. Celorico Basto

BECA - AD Godim
Minis/Bambis
Dia 26, das 9h00 às 13h00 - Campeonato Regional Minis 2015 - And 5

Ad Godim, SVR Benfica, GD Chaves e GD Boticas
RESULTADOS DO FIM DE SEMANA
Taça Primavera Seniores Masculinos: AD Godim, 29 - AC Lusitanos, 25
Taça Hélder Machado - Iniciados: AD Godim, 25 - AA Póvoa Lanhoso, 31
Camp. Reg. Infantis Masc.- fase final Grupo B:
AD Godim, 17 - AD Afifense, 34
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A39

ID: 59009209

22-04-2015

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,40 x 5,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Juvenis da CPVV recebem Juve Lis
AS JUVENIS femi-

ninas da CPVV reatam o
campeonato nacional no
próximo sábado, recebendo
a Juve Lis (15h) para a segunda fase, de acesso à fase

final. A equipa está em 2º
lugar, atrás do Alavarium,
quando faltam três jogos
para a conclusão desta fase.
As iniciadas da CPVV, a
competirem no campeona-

to nacional, perderam em
Espinho (14-26), estando
afastadas do acesso á fase
final. Alinharam e marcaram:
Juliana Arede (2), Etelvina
Santos, Ana Gonçalves, Ana

Saraiva, maria Figueiredo
(2), Ana Saraiva (2), Mariana Morais (4), Catarina
Pires, Juliana Marques (2),
Nanci Lopes (1), Beatriz Teixeira 81) e Verónica Nelson.
Treinador: Diogo Santos.
Domingo (15h) recebem a
Sanjoanense.
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A40

ID: 59009442

22-04-2015

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,47 x 9,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AAC supera conimbricenses
para o regional
OS JUVENIS masculinos do Águeda Andebol
Clube (AAC) venceram
(22-17) a Académica de
Coimbra, no pavilhão do
GICA, em jogo a contar
para o campeonato regional. Alinharam e marcaram:
Rafael Silva (2), Miguel
Conceição, João Neves,
Gonçalo Matos, José Santos
(8), Gabriel Oliveira, Valdemar Valente, José Baptista
(4), Jorge Ferreira, Gabriel

Mendes (1), José Lima (3),
Duarte Fernandes, Jorge
Pires e Bruno Correia (4).
Treinadores: Iolanda Sousa
e Bruno Oliveira. A equipa
só jogará a 2 de maio, na
Gafanha da Encarnação
(18h) com o Ílhavo.
Os juniores masculinos
do AAC reatam o campeonato regional no domingo
(15h) em São Bernardo.
Os iniciados masculinos do AAC concluíram

a primeira fase do campeonato regional em 1º lugar
na série A, só com vitórias.
No domingo, receberam e
venceram a Académica de
Coimbra, por 33-20, tendo
alinhado e marcado: Rafael
Silva (6), Francisco Sousa
(3), Gonçalo Matos, Daniel
Lima, Bernardo Rodrigues
(2), Bruno Almeida (6),
José Canas, Luis Oliveira
(3), Diogo Guerra (4), Gabriel Mendes (2), Gonçalo

Matos (4), João Francisco,
Duarte Fernandes (3) e Ricardo Gomes. Treinador:
Iolanda Sousa.
Em minis, o AAC recebeu e venceu o Monte B por
45-1, para o regional, tendo
alinhado e marcado: Gonçalo
Ferreira, Rodrigo Francisco
(10), Leonardo Morais (9),
António Mendes (2), Manuel
Dias (1), Francisco Oliveira
(1), Luis Pires (4), Duarte
Fernandes (16) e Ruben Pires
(2). Treinador: Bruno Oliveira. Sábado, os aguedenses jogam em São João da
Madeira com a Sanjoanense
B (11h).
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A41

ID: 59009443

22-04-2015

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,52 x 12,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

 Iniciadas da EB 2,3 de Valongo do Vouga

ANDEBOL ESCOLAR

Iniciadas da EB 2,3 de Valongo do Vouga
vencem e convencem
O GRUPO equipa de
iniciadas femininas da EB
2,3 de Valongo do Vouga
sagrou-se campeã regional
do desporto de escolar de
Aveiro ao vencer o quadro

competitivo que disputaram
com as Escolas EB de Cacia,
EB de Oliveirinha e Escola Secundária de Estarreja.
As alunas: Juliana Marques,
Verónica Neto, Juliana Are-

de, Marta Arede, Etelvina
Santos, Ana Saraiva, Ana
Gonçalves, Inês Gomes,
Verónica Nelson, Mariana Morais, Beatriz Teixeira,
Nanci Lopes e Ana Almeida.
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A42

ID: 58936319

22-04-2015

Tiragem: 5000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: +2 por Semana

Área: 8,28 x 5,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol joga esta noite

A

equipa de andebol
de veteranos do Vitória recebe esta noite, no pavilhão Antoine Velge, a partir das
21h30, a formação do
Grupo Musical 1.º Dezembro.
O desafio conta para
a classificação do Campeonato Nacional de Ve-

teranos da Federação
Portuguesa de Andebol.
Os experientes andebolistas vitorianos continuam a fazer vincar a
importância da modalidade no seio do clube e
contam com o apoio dos
adeptos sadinos para levarem de vencido o encontro.
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A43

ID: 59012543

21-04-2015

Tiragem: 3000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 22,21 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A44

ID: 59023120

13-04-2015

Tiragem: 5000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,00 x 18,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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ID: 59023120

13-04-2015

Tiragem: 5000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 5,00 x 9,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Página 45

A46

ID: 59023213

13-04-2015

Tiragem: 5000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A47

ID: 59011194

27-03-2015

Tiragem: 6800

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 15,31 x 9,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Final Four em Andebol disputada em Loulé
A Final Four da Taça de Portugal Multicare Seniores Femininos e a Final Four da
Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos disputam-se em Loulé, no Pavilhão Desportivo Municipal, nos dias 28 e 29 de março.
No setor masculino terão lugar os confrontos ABC-Sporting (17h00) e Benfica-FC
Porto (19h15). Já no setor feminino, as meias-finais integram os jogos Madeira SADMaiastars (12h00) e Jac-Alcanena - Santa Joana (14h30).
A BOLA TV transmite, na íntegra, as duas meias-finais masculinas, que decorrem no sábado, dia 28, e a final, no domingo, dia 29, pelas 17h00. A Final da Taça de
Portugal Multicare Seniores Femininos, marcada para as 14h30 de domingo, 29 de
março, será, também, transmitida em direto pel´A BOLA TV.
Todos os jogos podem ser vistos em direto, através das transmissões
d´ANDEBOL|TV.
Nos dias 28 e 29 de março, os bilhetes apenas estarão disponíveis no Pavilhão
Desportivo Municipal de Loulé, com o seguinte horário: 28 de março - das 08h00 às
23h00; dia 29 de março - a partir das 10h00.
Os bilhetes têm um valor de 2 euros por dia (o bilhete diário inclui todos os jogos
do dia) e as receitas geradas com a venda dos bilhetes reverterão para duas instituições de solidariedade social do Concelho de Loulé: Associação Existir e a Casa da
Primeira Infância de Loulé.
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