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A6 FC Porto derrotado pelo Ademar León em jogo solidário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=945498

 
EQUIPA ESPANHOLA VENCEU POR 34-19 Num encontro solidário que serviu para angariar mais de 800
quilos de alimentos, o FC Porto foi esta quarta-feira derrotado pelos espanhóis do Ademar León, por
34-19, numa partida na qual pelos dragões atuaram vários jogadores menos rodados, em face da
presença dos restantes nas seleções nacionais. Recorde-se que a equipa portista afastou o adversário
desta noite na Taça EHF, tendo esta agora "vingado" essa mesma eliminação.
 
 , 29 abril de 201523:59
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Portugal na Ucrânia pelo tudo ou nada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2015

Meio: Sábado Online

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

 
04:29 . Record Por A.R. - Record Depois das derrotas comprometedoras na Hungria (31-30) e, acima
de tudo, na receção à Rússia (34-29), Portugal deixou de ter margem de erro no Grupo 5 de
qualificação para o Europeu'2016. Por isso, o jogo de hoje em Brovary, na Ucrânia, tem de ser para
ganhar, perante o adversário mais fraco da série, que na 2.ª jornada foi facilmente cilindrado (33-20),
em casa, pela turma magiar.O selecionador nacional, Rolando Freitas, assumiu o favoritismo, perante
uma Ucrânia com quem a turma das quinas tem um saldo positivo:"Portugal pode vencer a Ucrânia,
quer em Brovary quer depois no segundo jogo em Vila Nova de Gaia no domingo. Temos qualidade
para vencer e pretendemos ser melhores que o adversário em ambos os jogos", sustentou o treinador,
que tem no currículo o título de vice-campeão europeu de juniores, enquanto nos seniores ainda não
conseguiu levar a equipa nacional a nenhuma fase final de uma grande competição, depois da saída
do técnico sueco Mats Olsson.Refira-se que no historial dos confrontos entre as duas seleções,
Portugal soma nove vitórias e quatro derrotas, uma das quais de sabor bem amargo (30-21, em
Albergaria-a-Velha) na época de 2005/2006, que resultou na eliminação para uma presença no
Mundial.Desde 2010/2011, a Seleção não tem encontrado dificuldades frente à Ucrânia, tendo vencido
os quatro últimos jogos realizados.
 
 04:29 . Record
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FC Porto derrotado pelo Ademar León em jogo solidário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-04-2015

Meio: Sábado Online

URL:: 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_derrotado_pelo_ademar_leon_em_jogo_solidario.html

 
29 Abril 2015 . Record Por Record Num encontro solidário que serviu para angariar mais de 800 quilos
de alimentos, o FC Porto foi esta quarta-feira derrotado pelos espanhóis do Ademar León, por 34-19,
numa partida na qual pelos dragões atuaram vários jogadores menos rodados, em face da presença
dos restantes nas seleções nacionais.Recorde-se que a equipa portista afastou o adversário desta
noite na Taça EHF, tendo esta agora "vingado" essa mesma eliminação.
 
 29 Abril 2015 . Record
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Play-off Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina: favoritos procuram vitória no
segundo jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-04-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22066-play-off-campeonato-multicare-1-divisao-

feminina-favoritos-procuram-vitoria-no-segundo-jogo

 
O Grupo B também segue este sábado, com a realização da segunda jornada.
 Com vitórias no primeiro jogo dos 1/4 final do play-off do Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina,
Madeira Sad, ADA Colégio João Barros e Alavarium Love Tiles jogam em casa, este sábado, no
segundo jogo do play-off e vão procurar confirmar a passagem às meias-finais sem recurso ao terceiro
jogo.
 Por outro lado, Jac-Alcanena e Colégio Gaia/ Toyota têm maiores probabilidades de levar a decisão ao
terceiro jogo, já que o Colégio Gaia/ Toyota venceu pela vantagem mínima, em casa, o Jac-Alcanena,
no jogo de sábado passado.
 Assim, o Pavilhão do Funchal volta a receber mais um dérbi madeirense este sábado (17h). O Madeira
Sad, que venceu o primeiro jogo, está muito motivado para garantir a vitória no segundo jogo,
resultado que garante a passagem às meias-finais do play-off. Por sua vez, o CS Madeira vai lutar pela
vitória para adiar a decisão, já que iria obrigar as duas equipas a um terceiro e decisivo jogo no
domingo.
 À mesma hora, vai soar o apito inicial no Pav. Gimn. Meirinhas, onde o Colégio João Barros recebe o
Maiastars. Depois duma vitória tangencial (27-28) na Maia, o Colégio João Barros não espera
facilidades mas vai empenhar-se em chegar à vitória, que garante a presença nas meias-finais. No
entanto, a derrota pela diferença mínima deixa o Maiastars muito motivado para surpreender o
adversário e conseguir um resultado positivo, pelo que há um jogo muito interessante em perspectiva.
Em caso de vitória do Maiastars, as duas equipas disputarão um decisivo terceiro jogo no domingo, a
ter lugar novamente em "casa" do Colégio João Barros.
 Também as actuais campeãs nacionais vão dar o seu melhor na recepção à Juve Lis. Depois da vitória
no primeiro jogo, em Leiria, o Alavarium Love Tiles quer carimbar já a passagem às meias-finais este
sábado, mas a Juve Lis não vai facilitar e vai lutar por uma derradeira tentativa, no domingo, de
seguir em frente para as meias-finais.
 Com transmissão e m directo n'Andebol|TV, o JAC-Alcanena vai receber o Colégio Gaia/ Toyota, num
jogo que se antevê, mais uma vez, muito disputado. O Colégio Gaia/ Toyota venceu o jogo da
primeira mão e vai a Alcanena à procura da vitória, que coloca a equipa nas meias-finais do play-off;
no entanto, o Jac-Alcanena, a jogar em casa, vai entrar em campo para dar a volta ao resultado e
adiar as decisões para domingo. A realizar-se, o terceiro jogo será domingo, novamente em Alcanena,
pelas 17h00.
 Grupo B prossegue no sábado
 Para este sábado está agendada a segunda jornada o Grupo B do Campeonato Multicare 1ª Divisão
Feminina. O Leça tem uma deslocação difícil a Alpendorada, onde não quer perder pontos; o
Juventude Mar viaja até Lisboa, para defrontar o Passos Manuel num jogo difícil , num jogo em que a
equipa da casa, que subiu ao segundo lugar do Grupo B, quer segurar este lugar.
 Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina - Grupo A - Play Off - Apur. 1 -8 - 2º jogo - sábado,
02.05.15
 17h00, Pav. Funchal - Madeira SAD : CS Madeira
 17h00, Pav. Gimn. Meirinhas - ADA Colégio João Barros : Maiastars
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 18h00, Esc. Sec. Alcanena - JAC - Alcanena : Colégio Gaia/ Toyota - ANDEBOL|TV
 18h30, Pav. Alavarium - Alavarium Love Tiles : Juve Lis
 Grupo B - 2ª jornada - sábado, 02.05.15
 18h00, Pav. Alpendorada - ARC Alpendorada : CA Leça
 18h30, Esc. Qta Marrocos - NAAL Passos Manuel : CS Juventude Mar
 Campeonato Multicare 1ª Divisão Feminina - Grupo A - Play Off - Apur. 1-8 - possível 3º jogo -
domingo, 03.05.15
 12h00, Pav. Funchal - Madeira Sad : CS Madeira
 17h00, Pav. Gimn. Meirinhas - ADA Colégio João Barros : Maiastars
 17h00, Esc. Sec. Alcanena - JAC - Alcanena : Colégio Gaia/ Toyota
 18h30, Pav. Alavarium - Alavarium Love Tiles : Juve Lis
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Portugal pronto para ultrapassar o primeiro confronto frente à Ucrânia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-04-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22065-portugal-pronto-para-ultrapassar-o-primeiro-

confronto-frente-a-ucrania

 
A seleção nacional realizou esta tarde o único treino de pavilhão previsto antes do jogo com a Ucrânia,
a realizar amanhã, quinta-feira, a partir das 18 horas locais (menos duas em Portugal Continental)
 
 A seleção nacional de andebol realizou esta tarde o único dos treinos de pavilhão previstos para terras
ucranianas, na véspera do jogo relativo à terceira jornada do grupo 5 da fase de qualificação para o
Campeonato da Europa- Polónia 2016, agendado para as 18 horas locais (menos duas em Portugal
Continental) e que vai ser transmitido em direto pela Sport TV2.
 A comitiva portuguesa aproveitou grande parte da manhã de hoje para descansar um pouco do
desgaste natural provocado pela deslocação e de tarde realizou o único dos treinos de pavilhão que a
equipa técnica agendou para a Ucrânia, antecedendo a partida de amanhã.
 Como curiosidade, refira-se que ao conrário do que é habitual, o treino não decorreu no pavilhão
onde vai disputar-se amanhã, quinta-feira, o jogo frente à Ucrânia.
 Antes da sessão de trabalho, Gilberto Duarte abordou a partida de amanhã, assegurando que "é para
ganhar, temos de ultrapassar as duas derrotas que j á averbamos" . Sobre o adversário, o
internacional português refere que "a Ucrânia mudou muito desde os últimos tempos. O tipo de jogo é
o mesmo mas os jogadores são diferentes. Quanto a nós, estamos no final da época, pouco há que
melhorar ou treinar, agora é só dar o nosso melhor e estamos rpeparados para isso".
 PRESIDENTE JUNTA-SE À COMITIVA ESTA NOITE
 Entretanto, está prevista para mais logo à noite a chegada do presidente da FAP, Dr. Ulisses Pereira,
que se junta à comitiva para reforçar o apoio de que já deu conta no passado sábado quando se
deslocou ao Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, aproveitando igualmente para
testemunhar, ao vivo, aquilo que todos desejam seja uma vitória frente à Ucrânia.
 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.
 Em anexo pode ser consultado o histórico dos jogos entre Portugal e Ucrânia bem como a lista dos
convocados
 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
 - 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, 1 6h00 - Ucrânia : PORTUGAL - Sport TV2
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 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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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, apre-
sentado a 20 de abril, e explica que foi considerado que 
o “erro de avaliação” tomado não estava sujeito a pro-
testo, 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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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 Ro-
ménia, mas que não poderia ter sido alvo de pro-
testo 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 avalia-
ção" 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 conse-
quência disso, a equipa de arbitragem excluiu in-
devidamente Paulo Moreno.
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EHF dá razão ao Benfica mas. mantém Odorhei na final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-04-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/ehf-da-razao-ao-benfica-mas-mantem-odorhei-na-final

 
O Benfica protestou o jogo, nas 24 horas legais, após o final do encontro da segunda-mão da meia-
final da Taça Challenge, que opôs a equipa da Luz aos romenos do Odorhei. Na origem do protesto do
Benfica, esteve uma acção indevida do delegado de mesa da EHF, por considerar que o Benfica estava
a jogar com um atleta a mais. E, por isso, excluiu o jogador do Benfica, Paulo Moreno. A equipa de
Mariano Ortega conseguiu provar, através das imagens do encontro, que tal decisão foi incorrecta, o
que penalizou a equipa com uma exclusão de dois minutos a mais. Ora, o Tribunal da EHF dá razão ao
Benfica neste erro, que considera, no entanto, insuficiente para protestar o jogo. "Embora a
observação da situação feita pelo delegado EHF não tenha sido correta, bem como a sua
recomendação aos árbitros, a EHF constata que a decisão posteriormente tomada pelos árbitros deve
ser considerada factual e final, portanto, não está sujeita a qualquer protesto", pode ler-se no
comunicado que o Benfica transcreve no sítio oficial. Assim, a EHF considera que de facto o delegado
cometeu um erro, do qual os árbitros não têm culpa, e também o delegado não tinha, na altura, meios
suficientes para ajuizar melhor: "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". O Benfica acabaria por perder o encontro, por
25-27, e mantém-se a decisão e consequente derrota dos 'encarnados'. O Odorhei disputa a final da
Taça Challenge, frente ao ABC de Braga.
 
 29 Abril, 2015
 
Anabela Macedo
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