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SORTEIOSA sede da EHF, em
Viena, foi ontem palco de um
conjunto de sorteios de provas
internacionais de Andebol de
selecções e clubes. Entre as vá-
rias equipas portuguesas que
ficaram a conhecer os seus
opositores está o Alava rium/
Love Tiles, bicampeão nacional
da 1.ª Divisão.

O clube aveirense, que irá dis-
putar a EHF Cup, só irá entrar
em acção na terceira ronda da
prova, na qual terá pela frente a
formação romena do HC Du-
narea Braila. O primeiro jogo
terá lugar em Portugal, no dia
15 ou 16 de Novembro, sendo
que as duas equipas voltam a
defrontar-se, uma semana de-
pois, na Roménia.

CA Leça é o primeiro
adversário das aveirenses

Na segunda-feira, teve lugar,
no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal da Maia, o sorteio da 1.ª
Divisão Feminina, acto que

contou com a colaboração de
Isabel Pereira, presidente do
Alavarium.

A primeira jornada da prova,
que será denominada de Cam-
peonato Multicare, está agen-
dada para o dia 13 de Setembro
e ficará marcada pela visita do
campeão Alavarium ao recinto
do CA Leça. O primeiro jogo da
equipa aveirense em casa será
sete dias depois e frente à for-
mação do Alpendorada. Refira-
se que a primeira fase da com-
petição, que terá 22 jornadas e
disputada num sistema de to-
dos contra todos, termina a 12
de Abril.

Isabel Pereira comentou, na
altura, o sorteio: “Podem esperar
um Alavarium da mesma for -
ma, forte como nos anos mais
recentes. Apesar da mudança de
treinador, confiamos no técnico
que vamos ter esta época e va-
mos 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”.|

Alavarium defronta
romenas na EHF Cup
Andebol
Competições
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ELEITA Na passada quinta-
feira decorreu o acto eleitoral e
a respectiva tomada de posse
dos novos órgãos sociais do
Águeda Andebol Clube, que, ofi-
cialmente, passa a ser presidido
por Sílvia Azevedo, anterior
vice-presidente, mas que desde
Setembro já liderava o emblema
aguedense, após a saída do an-
terior presidente.

“A aposta na continuidade do
bom trabalho, que tem permi-
tido ao clube estar organizado e
equilibrado financeiramente”,
foram, segundo Sílvia Azevedo,
alguns dos motivos que a leva-
ram a assumir a presidência do
clube, que, segundo revela, “está
estável e recomenda-se”.

O Águeda Andebol Clube tem,
actualmente, quatro equipas
(Minis, Iniciados, Juvenis e Ju-
niores) e cerca de 50 atletas. A
tendência é para que este nú-
mero aumente, mas a dirigente
defende que o importante é que
o crescimento aconteça de uma
forma que “permita ao clube
manter a sustentabilidade”.

Tratando-se de uma aposta
na continuidade, nos órgãos so-

ciais que vão liderar o clube no
biénio 2014/2016 não houve al-
terações significativas. Na Di-
recção, Sílvia Azevedo tem
como vice-presidentes Paulo
Matos e Dora Canário. A tesou-
reira é Fátima Lopes e a secre-
tária Ana Silva, com João Sousa
e José Santos a assumirem o
papel de vogais. O Conselho Fis-
cal tem como presidente Ama-
deu Gomes e secretários Vítor
Camarneiro e Hilário Santos. Já
António Miranda é o presidente
da Assembleia-Geral, onde Má-
rio Pereira e Firmino Vascon-
celos assumem o cargo de se-
cretários. |

D.R.

Sílvia Azevedo assume
presidência da Direcção
do Águeda Andebol Clube

Sílvia Azevedo assumiu 
a liderança do clube

Página 6



A7

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 8,44 x 8,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54960945 23-07-2014

A cidade de Roterdão, na Ho-
landa, irá receber de hoje até 9
de Agosto, a 2.ª edição dos Eu-
ropean Universities Games, or-
ganizados pela European Uni-
versity Sport Association
(EUSA). Trata-se da maior
competição multi-desportiva
universitária a nível europeu,
reunindo no presente ano es-
tudantes atletas de 45 países
europeus ao longo de duas se-

manas.
Neste grande evento despor-

tivo de nível europeu o Instituto
Politécnico de Leiria (IP Leiria)
estará representado pela
equipa de andebol feminino,
constituída pelas atletas Ana
Teixeira, Andreia Isidro, Adriana
Bastos, Carolina Costa, Cris-
tiana Faria, Gizelle Carvalho,
Joana Ferraz, Margarida Ga-
briel, Mariama Sanó, Maria de
Fátima Suaré, Stéfany Vaz e Su-
sana Neves. O treinador é
Marco Afra.|

IP Leiria no europeu 
universitário
Andebol
Holanda
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José Roque

Os 'Raccoons d'Areia/Acadé-
mico' venceram a terceira
etapa do circuito regional de
andebol de praia, em masters
masculinos. No passado fim-
de-semana, na praia das Pare-
des, a formação leiriense der-
rotou na final os 'ILC/Cinco
Mais Um', e arrecadou os 10
pontos correspondentes à vi-
tória na etapa, colocando os
'Raccoons' na liderança da
prova com 24 pontos, quando
ainda falta disputar a etapa do
Pedrogão.

De destacar ainda que Pedro
Almeida, dos Raccoons d'Areia,
foi eleito o melhor guarda-re-
des da etapa, enquanto Pedro
Bernardes, dos ILC, foi eleito o
jogador mais espectacular.

Na classificação geral, o se-
gundo lugar pertence aos 'This
Is Team' com 18 pontos, mais
um que os 'Vakedo Gaw/Café
Rossio', no terceiro lugar.

No que diz respeito ao esca-
lão de masters feminino, a
equipa 'N. Belchior/Académico'
continua a dominar a seu belo
prazer, tendo vencido pela ter-
ceira vez consecutiva. Mais
uma vez, a final foi disputada

com as 'Kempa Online', que se-
guem no segundo lugar da ge-
ral a oito pontos das líderes. No
terceiro lugar da etapa das Pa-
redes e na geral, segue o IP Lei-
ria, com 20 pontos.

A nível individual, Ana Silva
(Kempa Online) foi eleita me-
lhor guarda-redes, enquanto
Vera Gorjão (N. Belchior) foi a
jogadora mais espectacular.

No escalão de rookies mas-
culinos, os 'Hackers d'Areia' re-
petiram a vitória na Nazaré e
estão isolados na liderança ao
vencer os Macroondas na final.
Na classificação geral, o se-

gundo lugar pertence aos 'Play
4 Fun' e 'BeachPlease/Moldes
RP', ambos a nove pontos da
liderança.

A nível individual, Telmo Eu-
sébio (Play 4 Fun) foi o melhor
guarda-redes e Ricardo Ma-
chado (BeachPlease) o jogador
mais espectacular.

Por último, em rookies femi-
ninos, as 'Nósdji+' venceram
pela primeira vez uma etapa fi-
cando mais perto das lideres
da classificação, as 'Estupi10'.
Nos prémios individuais, Ana
Gomes (100 Sacional) foi a me-
lhor guarda-redes e Margarida

Caiado (Nósdji+) a jogador mais
espectacular.

Todas as decisões guardadas
para o Pedrógão

A quarta e última etapa do
circuito regional vai ter lugar
no Pedrógão, praia que come-
mora 20 anos de andebol de
praia. Nos próximos dias 25, 26
e 27 de Julho a praia do Pedró-
gão recebe o seu torneio de
eleição, com a participação de
mais de 50 equipas, quatro
campos de andebol no areal e
um na estrada, com muita festa
para todas as idades.|

Raccoons na liderança
antes de etapa no Pedrógão
Areal Circuito regional de Andebol de Praia regressa na última etapa à Praia do
Pedrógão, onde tudo começou há 20 anos

Bernardo Clemente é uma dalhas

LUIS FILIPE COITOAndebol
Etapa da Nazaré
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Portugal vence França no Mundial sub-18 de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6518cba

/

 
Ohrid, Macedónia, 23 jul (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol qualificou-se hoje para os oitavos
de final do Mundial sub-18 feminino, ao vencer a França, por 21-17, somando o terceiro triunfo em
outros tantos encontros.
 
 Depois dos triunfos sobre Angola e China, a equipa lusa voltou vencer em Ohrid, Macedónia, onde
está a ser disputado o Grupo D, chegando ao intervalo a vencer por 10-4.
 
 A França ainda reagiu no início do segundo período, mas, a partir dos 50 minutos, Portugal voltou a
dominar a partida e assegurou o triunfo.
 
 |21:31 Quarta, 23 de Julho de 2014
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Notícias ao Minuto - Jogadoras protagonizam queda embaraçosa após disputa de bola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2014

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=24159b0

/

 
Durante uma disputa de bola, num embate de andebol entre as equipas dinamarquesas de Midtjylland
e Randers, duas jogadoras acabaram por cair, ficando numa posição algo embaraçosa. Ambas
reagiram com uma gargalhada ao momento. Duas jogadoras de andebol da Liga Dinamarquesa
protagonizaram um dos momentos mais embaraçosos da sua carreira. PUB Após a disputa de uma
bola, duas jogadores das equipas de Midtjylland e Randers caíram uma sobre a outra, tendo a
jogadora de Midtjylland ficado por cima da adversária e com as mãos apoiadas sobre os seios da
colega. Perante a situação, nada mais restou às duas se não soltar uma gargalhada.
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Mundial Sub-18: Portuguesas derrotam França
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7190f6e

/

 
TRIUNFO NACIONAL POR 21-17 VALE "OITAVOS"
 
 , 23 julho de 201421:40
 
 A seleção portuguesa de andebol qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Mundial
sub-18 feminino, ao vencer a França, por 21-17, somando o terceiro triunfo em outros tantos
encontros.
 
 Depois dos triunfos sobre Angola e China, a equipa lusa voltou vencer em Ohrid, Macedónia, onde
está a ser disputado o Grupo D, chegando ao intervalo a vencer por 10-4.
 
 A França ainda reagiu no início do segundo período, mas, a partir dos 50 minutos, Portugal voltou a
dominar a partida e assegurou o triunfo.
 
 "Mais uma vez, estivemos muito bem em termos defensivos e a nossa guarda-redes esteve
excecional. Trabalhámos muito antes do jogo e cumpriu quase a cem por cento o que lhe pedimos. A
Jessica foi fundamental no êxito defensivo da equipa. Defendeu tudo o que poderia defender e alguma
coisa que parecia impossível", disse a selecionadora Sandra Fernandes.
 
 A treinadora lamentou os "terríveis" primeiros 10 minutos da segunda parte, causado também por
"algum desgaste em algumas jogadoras". "Mas a partir dos 20 minutos da segunda parte controlámos
o jogo e estivemos novamente quase perfeitos na defesa. A vitória assenta na perfeição do nosso
grupo", concluiu.
 
 Na sexta-feira, Portugal defronta a Croácia.
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Portugal derrota França no Mundial sub-18 feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74362ea2

/

 
23-07-2014 21:46
 
 A equipa lusa já está nos oitavos de final da competição.
 
 21-17 foi o resultado do triunfo luso sobre a equipa francesa.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol qualificou-se hoje para os oitavos de final do Mundial sub-18
feminino, ao vencer a França, por 21-17, somando o terceiro triunfo em outros tantos encontros.
 
 Depois dos triunfos sobre Angola e China, a equipa lusa voltou vencer em Ohrid, Macedónia, onde
está a ser disputado o Grupo D, chegando ao intervalo a vencer por 10-4.
 
 A França ainda reagiu no início do segundo período, mas, a partir dos 50 minutos, Portugal voltou a
dominar a partida e assegurou o triunfo.
 
 "Mais uma vez, estivemos muito bem em termos defensivos e a nossa guarda-redes esteve
excecional. Trabalhámos muito antes do jogo e cumpriu quase a cem por cento o que lhe pedimos. A
Jessica foi fundamental no êxito defensivo da equipa. Defendeu tudo o que poderia defender e alguma
coisa que parecia impossível", disse a selecionadora Sandra Fernandes.
 
 A treinadora lamentou os "terríveis" primeiros 10 minutos da segunda parte, causado também por
"algum desgaste em algumas jogadoras".
 
 "Mas a partir dos 20 minutos da segunda parte controlámos o jogo e estivemos novamente quase
perfeitos na defesa. A vitória assenta na perfeição do nosso grupo", concluiu. Na sexta-feira, Portugal
defronta a Croácia.
 
 

Página 14



A15

Portugal vence França no Mundial sub-18 de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cf79547e

/

 
Quarta feira, 23 de Julho de 2014 |
 
 Ohrid, Macedónia, 23 jul (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol qualificou-se hoje para os oitavos
de final do Mundial sub-18 feminino, ao vencer a França, por 21-17, somando o terceiro triunfo em
outros tantos encontros.
 
 Depois dos triunfos sobre Angola e China, a equipa lusa voltou vencer em Ohrid, Macedónia, onde
está a ser disputado o Grupo D, chegando ao intervalo a vencer por 10-4.
 
 A França ainda reagiu no início do segundo período, mas, a partir dos 50 minutos, Portugal voltou a
dominar a partida e assegurou o triunfo.
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