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Ricardo Candeias e Tiago Pereira abordam jogo com a Hungria

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

09-06-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23080-ricardo-candeias-e-tiago-pereira-abordamjogo-com-a-hungria

Os dois jogadores encarnam o espírito do grupo e não escondem a ambição de ganhar à Hungria para,
depois, começarem a pensar no jogo frente à Rússia.
A seleção nacional de andebol cumpriu hoje todo o plano de trabalho previsto para o quarto dia deste
estágio que está a decorrer em Santo Tirso e que precede a partida frente à Hungria, a realizar
quarta-feira, a partir das 20.15 horas (Sport Tv), no excelente Municipal local.
No intervalo entre as duas sessões foi possível colher a opinião de dois jogadores que Rolando Freitas
chamou para esta dupla campanha frente à Hungria e Rússia. Tiago Pereira, em dia de aniversário, e
Ricardo Candeias, falaram do jogo e da ambição do coletivo. Começámos pelo aniversariante, que não
estranha esta situação de festejar fora de casa e mais longe da família.
"Já não é a primeira vez que acontece pois nos últimos quatro ou cinco anos coincide sempre termos
estágio nesta altura. Sinto-me em família e, já que não posso passar o dia de aniversário com a
família, passo-o com a minha segunda família. É com alguns deles que convivo a maior parte do
tempo, já estou habituado e é um prazer passar mais um aniversário com eles" , referiu Tiago Pereira
para, de seguida, abordar a partida frente à Hungria.
"Temos que ser realistas. Temos de ganhar os dois jogos para sermos apurados. Para já vem a
Hungria, é nesse jogo que temos de estar focados. Jogámos lá, tivemos uma boa prestação e
estivemos muito perto da vitória. É nisso que temos de pensar, a jogar em casa, apoiados pelo nosso
público. Temos de estar mais motivados que nunca. Sabemos que vai ser um jogo difícil mas que
temos tudo para conseguir a vitória e depois pensar no jogo com a Rússia" , refere o central
português.
E nem o facto de estarmos em final de temporada parece pesar no ânimo e, assim se deseja, no
desenpenho da equipa portuguesa.
"Mesmo um pouco desgastados, por estarmos em final de temporada, temos de estar mais motivados
que nunca para poder fazer um bom jogo, ganhar estes dois jogos e fazer história. Este grupo já
merece há algum tempo uma qualificação e é para isso que trabalhamos"
PRIMEIRO, PENSAR NA HUNGRIA
Ricardo Candeias tem sido um dos guarda-redes chamado pela equipa técnica nacional e para os
jogos frente à Hungria e Rússia Rolando Freitas volta a poder contar com a sua presença e
colaboração.
"O jogo mais importante que temos neste momento é com a Hugria, porque só a vitória interessa.
Também sabemos que se ganharmos à Hungria podemos dar um passo importante para poder decidir
na Rússia, porque caso o resultado seja outro, não nos interessa nada" , recorda o guarda-redes
Ricardo Candeias.
A Hungria vem a Portugal numa posição muito confortável, já que tem o apuramento garantido. Será
que isso pode fazer com que os húngaros estejam menos tensos?
"É provável que sim. Como também é natural que esta quarta-feira não seja a mesma formação que
defrontámos lá. Mas para nós isso não é importante, já que vamos jogar exatamente da mesma f
orma para ganar. Como, no fundo, fizemos lá, num jogo que nos correu bastante bem, em que
estivemos muito tempo na frente do marcador e em que a Hungria só conseguiu dar a volta nos
quatro minutos finais" .
Para quarta-feira, Candeias espera um bom apoio do público da região que ajude a equipa até à
vitória.
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"É importante sentirmos o apoio do público e é também importante que a equipa adversária sinta que
está a jogar fora. Mas estou convencido que o público da região vai comparecer em massa" , sustenta
Ricardo Candeias.
UMA VISITA MUITO ESPECIAL
A seleção nacional recebeu, no treino da tarde, uma visita muito especial. Carlos André, um jovem de
32 anos, portador de trissomia 21 e adepto do Sporting Clube de Portugal, quis marcar presença no
pavilhão e conviver um pouco com os seus ídolos. E não dispensou uma foto com os jogadores do
Sporting em estágio para além da foto com toda a seleção nacional.
A equipa nacional volta ao trabalho esta terça-feira, véspera do jogo com a Hungria, estando prevista
a realização de uma sessão de treino, no pavilhão municipal de Santo Tirso.
- 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, 26-32 (12-17)
30.04.2015 - Rússia : Hungria, 23-27 (8-15)
- 4.ª jornada:
02.05.2015 - Hungria : Rússia, 29-25 (15-11)
03.05.2015 - PORTUGAL : Ucrânia, 34-24 (19-12)
- 5.ª jornada:
10.06.2015 - 20.15 h. - Santo Tirso - PORTUGAL : Hungria (Sport Tv)
11.06.2015 - Ucrânia : Rússia
- 6.ª jornada:
13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL
CLA SSIFICAÇàO:
1.º Hungria, 8 pontos (4 jogos)
2.º PORTUGAL, 4 pts. (4 jogos)
3.º Rússia, 2 pts (3 jogos)
4.º Ucrânia, 0 pts (2 jogos)
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2º Congresso de Andebol de Praia realiza-se a 20 de Junho
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Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online
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09-06-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23081-2-congresso-de-andebol-de-praia-realiza-sea-20-de-junho

Depois do sucesso da 1ª Edição, realiza-se no dia 20 de Junho (sábado), no IP Leiria, o 2ºCongresso
de Andebol de Praia, organizado pela Federação de Andebol de Portugal, Instituto Politécnico de Leiria
e pela Associação de Andebol de Leiria com o apoio da EHF.
A húngara Gabriella Horvath, prelectora da EHF, é uma dos três preletores que vão estar presentes
no 2º Congresso de Andebol de Praia. A Gabriella Horvath juntam-se Mário Bernardes e Paulo Félix,
que vão desenvolver temas como as regras e regulamentos, metodologia do treino de andebol de
praia e as novas regulamentações das pontuações.
Já estão abertas as inscrições para o 2º Congresso de Andebol de Praia. As inscrições serão
unicamente via on-line, no Portal da Federação .
É fundamental que preencha corretamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de colocar o
respetivo email.
O Congresso é Creditado para efeitos de renovação do Título de Treinador, com 1,6 UC Presenciais na
componente especifica de Andebol.
Inscrições até 18 de Junho (inclusive):
· Geral - 5EUR
· Gratuito para Treinadores Participantes no Encontro Nacional de Infantis em Leiria
Formas de pagamento:
- Transferência Bancária: NIB 0046 0032 0060 0219 81656, Banco Popular. (Atenção: só se
confirmará a inscrição com a recepção do comprovativo de pagamento com a identificação do Nome e
NIF para o seguinte email Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o
JavaScript para o visualizar. ou por fax nº 213626807).
As inscrições só serão validas após o pagamento estar regularizado. Para aceder ao formulário de
inscrição on-line, clique aqui. .
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ID: 59641365

09-06-2015

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,09 x 2,87 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A5

ID: 59641347

09-06-2015

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,05 x 5,90 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A6

ID: 59641299

09-06-2015

Tiragem: 125000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,29 x 24,18 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A7

ID: 59640833

09-06-2015

Tiragem: 148641

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,39 x 4,18 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A8

ID: 59642239

09-06-2015

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,41 x 22,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

São Bernardo está
mais perto do pódio
Vitória Em inferioridade numérica perto do fim, devido a duas exclusões, o
conjunto aveirense apenas confirmou o seu favoritismo nos últimos minutos
PAULO RAMOS

SÃO BERNARDO

32

Treinador: José Carlos Rodrigues.Jorge
Pereira; Jorge Silva (1), Rafael Marques
(10), Artur Duarte (5), João Ribeiro (3),
Rodrigo Gouveia (5) e João Mieiro (1) –
sete inicial – Manuel Leite; João Massa
(2), João Vieira (2), Jorge Justino (1),
Nuno Ferreira (1) e Fábio Basto (1).

FC GAIA

30

Treinador: Nelson VieiraPedro
Queiroz; Tiago Couto (2), Álvaro
Queiroz (2), Miguel Cortinhas (3), Rui
Gomes (8), José Poças (8) e José Martins (3) – sete inicial – Bruno Pinto;
Paulo Costa (2), Rui Sobral (1), André
Gomes (1) e Diogo Barroso
Pavilhão do São Bernardo, em São
Bernardo
Assistência: cerca de 150 espectadores.
Árbitros: João Teles e Nuno Marques
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 16-13.

Andebol
1.ª Divisão de Juniores

Carlos Delgado
Paulo RamosColocado em lugar de poder ficar no pódio das
melhores equipas nacionais,
por contraponto com o FC
Gaia, que ainda não vencera
nesta fase final, o São Bernardo
teve, apesar do seu teórico favoritismo, de apelar, nos últi-

João Ribeiro prepara-se para desferir um remate

mos minutos em que estava a
jogar com menos dois atletas,
a toda a sua mais-valia para
somar outra vitória e com ela
partir para a última jornada a
depender apenas de si para ficar nos três primeiros classificados da Fase Final do Campeonato Nacional de Juniores.
Depois de uma primeira parte
em ritmo baixo, o São Bernardo foi para o intervalo a
vencer por três golos de diferença. Quando se esperava
que, na etapa complementar,
viesse, rapidamente, a ganhar

uma maior diferença no marcador que o pusesse a salvo de
qualquer surpresa, foi o FC
Gaia a entrar melhor, de tal
forma que a meio do segundo
tempo não só tinha anulado a
desvantagem de três golos ao
intervalo, como passou para a
frente (20-23).
Daí até perto do final o equilíbrio foi a nota dominante, se
bem que, nos três minutos finais, a equipa visitante tivesse
tudo a seu favor para poder ganhar. Com mais dois jogadores
em campo (devido a duas ex-

clusões nos aveirenses), e com
posse de bola, “permitiu, no entanto,”que o São Bernardo não
só evitasse sofrer o empate a
29 golos, como ainda conseguisse marcar dois golos de rajada. Com eles surgiu a necessária tranquilidade para gerir
da melhor maneira o pouco
tempo de jogo que faltava para
o final.
Triunfo justo, mas muito sofrido devido à dispensável dose
de “masoquismo” que o São
Bernardo apresentou durante
quase toda a segunda parte. |
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A9

ID: 59642243

09-06-2015

Tiragem: 5550

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,15 x 30,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Estarreja AC
entra a perder
na final
ESTARREJA A C

24

Treinador : Joaquim Couto.
Rafael Almeida, Tiago Arrojado (12),
Luís Cruz, Luís Tavares (1), Edgar
Figueira (1), Tomás Almeida (4) e Tiago
Marreiros (1) – sete inicial – Daniel Castro, Diogo Bastos (4), Ricardo Ribeiro,
Daniel Campos, Pedro Silva, Rafa Claro
(1) e Ricardo Nobre.

SÃO MAMEDE

26

Treinador: Bruno Freitas.
Carlos Oliveira, Hugo Santos (1), Reginaldo Modenes (1), José Pimentel (3),
Gonçalo Amorim (8), João Correia (5), e
José Xavier (5) – sete inicial – Pedro
Gouveia, Ricardo Cunha, Nuno Martins,
José Portela, André Costa(2)Bernardo
Ramos, Tiago Preta, e Luís Ferreira (1).
Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 350 espectadores.
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues (A.A. Porto).
Oficial de mesa: Rosa Pontes.
Ao intervalo: 11-12.

Andebol
2.ª Divisão

Avelino Conceição
Estarreja AC e o São Mamede,
depois de terem assegurado a
subida à 1.ª Divisão Nacional,
começaram, no domingo, a disputar o título nacional do segundo escalão.
O primeiro jogo decorreu em
Estarreja, onde se assistiu a uma
partida muitíssimo equilibrada,
com muitas igualdades no marcador ao longo de todo o encontro.
A equipa de São Mamede
chegou ao intervalo com um
golo de vantagem (12-11) e entrou melhor no segundo tempo.
Com três golos sem resposta
passou a liderar por 15-11, o que
“assustou” a equipa da casa.
Muito apoiada, a formação
treinada por Joaquim Couto
reagiu de imediato e empatou
o encontro a 16 golos. Jogando
muito com o coração, o EstarrejaAC cometeu algumas falhas
técnicas, que foram aproveitadas pelos forasteiros para “fugir” novamente no marcador
(20-23).
Num último fôlego, o conjunto estarrejense ainda “encostou” a 22-23 , mas a equipa adversária soube gerir melhor os
instantes finais e parte agora
para o jogo da segunda-mão da
final, agendada para amanhã
(17.30 horas) e que vai disputar
em casa, com dois golos de vantagem.
Tiago Arrojado, de longe o
melhor marcador da 2.ª Divisão, nesta partida esteve novamente em destaque, ao marcar
metade (12) dos golos da sua
equipa. |
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A10

ID: 59643870

09-06-2015

Tiragem: 2754

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,69 x 17,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

APD Leiria vence
Taça de Portugal

Leirienses conseguiram vencer com um ‘golo de ouro’

Andebol
ACR4

A equipa de andebol em cadeira de rodas da delegação de
Leiria da Associação Portuguesa de Deficientes (APD)
conquistou, no passado sábado, em Loulé, a Taça de Portugal da modalidade.
A formação leiriense defrontou nas meias-finais a APD Porto, onde ganhou os 2 sets
classificando-se, assim, para a
final onde defrontou a detentora do troféu, a APD - Braga.
A equipa de Leiria entrou no
primeiro set muito melhor que
APD - Braga, conseguindo
vencer por 5-4. No segundo set,
a APD - Braga consegui travar
o ímpeto leiriense acabando
por ganhar por 5-1. As decisões

ficaram então adiadas para o
terceiro e último set e aí, os bracarenses, a cinco minutos do
fim, venciam por 3-0, mas a
APD - Leiria nunca baixou os
braços conseguindo empatar
a seis segundos do fim.
A vitória foi então decidida
com golo de ouro, e a APD –
Leiria, aproveitando uma
perda de bola do adversário,
iniciou um contra-ataque rápido em que Luís Ramos fez
um remate de 14 metros conseguindo um golo extraordinário dando a Taça para os leirienses.
Recorde-se que APD - Leiria
este ano já conquistou o bicampeonato de Basquetebol
em Cadeira de Rodas e a Taça
de Portugal de Andebol em Cadeira de Rodas de ACR7.|
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A11

ID: 59642059

09-06-2015

Tiragem: 10433

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 11,59 x 13,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A12

ID: 59643885

09-06-2015

Tiragem: 5000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,81 x 13,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

S. Miguel do Mato na
maior prova em Leiria

Jovens de Vouzela competem em Leiria

Andebol
Encontro Nacional

A equipa infantil feminina de
S. Miguel do Mato, de Vouzela,
vai estar presente na maior
competição nacional de andebol deste escalão. Trata-se do
Encontro Nacional que este
ano se disputa em Leiria de 18

a 21 deste mês.
Naquele que é já considerado um dos torneios mais importantes a nível nacional, para
atletas dos 11 aos 13 anos, irão
estar presentes 24 clubes de 13
associações regionais. A comitiva de S. Miguel do Mato será
composta por 13 atletas e três
treinadores e dirigentes. |
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A13

ID: 59642420

09-06-2015

Tiragem: 8500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,12 x 6,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: juniores

ABC joga em Águas Santas
ainda a pensar no título
Os juniores do ABC deslocam-se no próximo domingo
(18h00) ao pavilhão do Águas Santas na última jornada
da fase final do campeonato nacional. Os academistas
estão no segundo posto, a dois pontos do Sporting, que
lidera a prova. O ABC está obrigado a vencer o Águas
Santas e espera por um deslize pouco provável do Sporting que à mesma hora joga em Gaia.
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A14

ID: 59642442

09-06-2015

Tiragem: 8500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,44 x 12,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

nacional de andebol da II Divisão

Arsenal Devesa joga amanhã
cartada decisiva frente ao Fafe
Luís Filipe Silva

manhã é um dia
muito importante
tanto para o Arsenal da Devesa Andebol como para o AC
Fafe.
Os dois clubes encontram-se amanhã no Pavilhão Flávio Sá Leite, às
18h00, em partida a contar para a antepenúltima
jornada da fase final do
campeonato nacional da
II Divisão, onde ambos só

a

dependem de si para garantir a subida.
O técnico Rui Ferreira
falou ao Diário do Minho
do jogo, onde salientou
as dificuldades que esperam dentro das quatro linhas. «Queremos retificar
o resultado menos conseguido que tivemos em
Fafe, mas sabemos que
será difícil. A classificação diz muito e o AC Fafe é uma das equipas mais
fortes deste campeonato», começou por referir.

Rui Ferreira destacou
ainda outros argumentos que o AC Fafe tem e
que poderão fazer pender a balança a seu favor.
«Em termos monetários e
também têm outras condições que nós não temos
como, por exemplo, um
pavilhão para jogar e treinar. É uma luta um pouco desigual, mas o certo
é que estamos envolvidos
nela e vamos procurar ser
bem sucedidos», frisou.
Mesmo assim, Rui Fer-

reira está convicto de que
os seus atletas têm qualidade para somar um
triunfo amanhã.
«Só dependemos de
nós para estarmos na luta. Se vencermos, passamos o Fafe e colocamos pressão no Avanca,
se perdermos, tudo fica
mais difícil, mas é como tenho dito aos jogadores, se vencermos os
três jogos que faltam subimos de divisão», conclui o técnico.
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Nikola Mitrevski reforça Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

09-06-2015

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

Macedónio chega do HC Metalurg e não esconde ambição... 12:37 . Record Por Record Nikola Mitrevski
é o mais recente reforço do Benfica para a temporada de 2015/2016, anunciou o clube esta terçafeira.Mitrevski é guarda-redes, nasceu na Macedónia e jogava no HC Metalurg, clube do seu país de
origem."Sei que é um dos melhores e maiores clubes de Portugal e que tem uma grande história.
Querem fazer alguns progressos, querem ganhar o campeonato e há uma grande ambição, tanto da
parte do clube, como da minha parte. Foi por isso que escolhi o Benfica. Há equipas muito boas,
portanto, vai ser um prazer fazer parte do Benfica. Posso prometer que vamos lutar em todos os jogos
para dar alegrias aos fãs, dentro ou fora de casa", afirmou o jogador de 29 anos à BTV.
12:37 . Record
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Artística à beira da subida
Importante A vitória em Fafe permitiu à equipa de Avanca encurtar a distância
para o líder e poder festejar a promoção em casa no próximo sábado
D.R.

Andebol
2.ª Divisão Nacional

A equipa sénior masculina da
Artística de Avanca continua na
luta pela subida ao mais alto escalão do Andebol nacional, depois de ter vencido, no último
sábado, no recinto do AC Fafe,
encurtando assim a distância
para um ponto deste adversário, que lidera com 19 pontos.
A vitória por um golo de diferença (17-16) na deslocação a
Fafe foi determinante para as
aspirações dos avancanenses,
que ficam a depender apenas
de si quanto ao objectivo da subida de divisão, que pode ser
assegurada no próximo fim-desemana. Para isso, terá que ganhar os dois jogos em casa, esta
quarta-feira e no sábado, diante
do Boa Hora e do Benfica B.

Diogo Oliveira foi um dos melhores marcadores frente ao Fafe

Na partida em Fafe, a equipa
da casa vencia pela margem

mínima (9-8) ao intervalo, mas
na segunda metade a equipa

de Avanca foi mais forte (7-9),
acabando por garantir uma vitória “arrancada a ferros”mas
justa, em que Nuno Carvalho
e Diogo Oliveira, com cinco golos cada, apontaram mais de
metade dos golos da equipa.
A formação orientada por
Carlos Martingo soma agora
18 pontos, mais um que o Arsenal Devesa, equipa que, se
perder em casa diante do AC
Fafe, poderá permitir à Artística
de Avanca festejar a promoção
diante do seu público no Pavilhão Adelino Dias Costa. Na
quarta-feira, defronta o Boa
Hora, a partir das 18 horas, na
oitava jornada da Fase Final do
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão, jogando no sábado, à
mesma hora e novamente na
condição de visitado, frente à
equipa B do Benfica. |
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Meninas do Alavarium
são campeãs nacionais
Título A equipa do clube aveirense foi mais forte na fase final disputada
este fim-de-semana em Alpendorada
FPA

REACÇÕES

Juvenis do Alavarium, treinadas por Juan Marques, festejaram a conquista do título nacional

Andebol
Juvenis Femininos

A formação de Juvenis Femininos do Alavarium – Andebol
Clube de Aveiro sagrou-se, ontem, campeã nacional, ao terminar em primeiro lugar a fase
final do campeonato da categoria, que decorreu de forma
concentrada desde sexta-feira
em Alpendorada. O jovem conjunto aveirense, orientado por
Juan Marques, terminou a
competição invicta, somando
oito pontos fruto de duas vitórias e um empate.
As meninas do Alavarium arrancaram a fase final com uma
igualdade a 26 golos frente à
equipa anfitriã, mas na ronda
seguinte rectificou esse resultado menos positivo com uma
vitória concludente (37-24) sobre o Alcanena. Com o empate
do Valongo do Vouga (23-23)
também diante do Alpendorada, no sábado, a decisão do
título foi discutida na derradeira
jornada de ontem no jogo entre
as duas equipas da região.
Empatadas, com cinco pontos, à entrada para a última

ronda, ao Valongo do Vouga que havia ganho (28-23) ao Alcanena na primeira jornada - e
ao Alavarium apenas a vitória
interessava, apesar de a equipa
aveirense ter melhor “goal average”. Isto porque uma vitória
do Alpendorada sobre o Alcanena, ainda que por números
expressivos, podia deixar as três
equipas empatadas e fazer contas na diferença de golos para
saber quem seria campeão.
Valongo do Vouga
em segundo lugar
Assim, oAlavarium com uma
primeira parte arrebatadora (186) praticamente sentenciou a
partida e questão do título, apesar de a formação de Valongo
do Vouga ter ganho o segundo
período (16-12), insuficiente para
poder chegar ao tão desejado
ceptro. Mas destaque a prestação da sua atleta, Nádia Gonçalves, que marcou mais de metade dos golos da equipas e foi
a melhor marcadora da fase final (24), seguida de Carolina
Monteiro (24), do Alavarium.
O Valongo do Vouga teve
como prémio de consolação a

subida ao segundo lugar do pódio, com seis pontos (uma vitória, um empate e uma derrota),
tendo Alcanena sido o terceiro
classificado, com cinco pontos
(uma vitória e duas derrotas),
desempenho que não lhe permitiu renovar o título nacional.
Em quarto lugar, classificou-se
a formação o Alpendorada,
igualmente com cinco pontos
(dois empates e uma derrota).
No final do último jogo, com
a natural e esperada festa das
vencedoras, procedeu-se à cerimónia de entrega de prémios.
As Juvenis do Alavarium receberam o troféu e medalhas de
campeãs nacionais das mãos do
presidente da Câmara do Marco
de Canavezes, Manuel Moreira,
e do presidente da Associação
de Andebol do Porto, Paulo
Martins. Domingos Neves, presidente da União de Freguesias
de Alpendorada, Várzes a Torrão, fez entrega das medalhas
às segundas classificadas.
Os seleccionadores nacionais
do escalão Ana Seabra (femininos), que vai treinar a equipa
de Juvenis Masculinos do São
Bernardo na próxima época, e

É título que qualquer treinador de um escalão de formação gosta de conquistar. É
muito importante não só para
o clube, como para a minha
carreira. É o resultado do trabalho que tenho desenvolvido, mas a equipa também
está de parabéns, porque mereceu este prémio. É um
grupo muito homogéneo,
com grande qualidade e muitas soluções, que resultam
também da formação que
tem sido feita no clube”.
Juan Marques
Treinador do Alavarium

RESULTADOS
1.ª Jornada
Alpendorada-Alavarium
Valongo Vouga-Alcanena

26-26
28-23

2.ª Jornada
Alavarium-Alcanena
37-24
Alpendorada-Valongo Vouga 23-23
3.ª Jornada
Valongo Vouga-Alavarium
Alcanena-Alpendorada

22-30
43-25

Classificação
Alavarium
Valongo Vouga
Alcanena
Alpendorada

J V E D GM-GS
3 2 1 0 93-72
3 1 1 1 73-76
3 1 0 2 90-90
3 0 2 1 74-92

P
8
6
5
5

Carlos Pires (masculinos), medalharam a formação terceira
classificada e o presidente da
Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação do Marco de Canaveses, Mário Brás, entregou as
medalhas à equipa que ficou
em quarto lugar. |
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Juvenis femininas do Alavarium
são campeãs nacionais P22
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Reportagem
FOTOS: LUÍS FILIPE COITO

1 Paulo Batista
Santos, Poiares Maduro, Raul Castro e
Célia Marques na
inauguração da
FIABA
2 Produtor de
queijos e enchidos
3 Certame incluiu
várias diversões
4 Animação musical
5 Artesãos trabalharam ao vivo durante quatro dias

4

1

2

3

5

FIABA: 25 anos a apoiar o associativismo
Certame Terminou ontem a XXV edição da Feira de Artesanato e Gastronomia da Batalha, um certame que é também o pon
Bruna Santos
Quartos em miniatura feitos
em madeira, bijutaria de capim
dourado e cestas com folhas de
jornal. Do outro lado, tasquinhas 'vestidas' a rigor, acepipes
da região, música, produtores
locais e muita animação. Foi
este o cenário encontrado pelos
autarcas no primeiro dia da
FIABA - Feira de Artesanato e
Gastronomia da Batalha, que
começou quinta-feira e terminou ontem, e que contou, na
sua inauguração, com a presença do ministro adjunto e do
Desenvolvimento Regional,
Poiares Maduro. A ocasião foi
aproveitada pelo presidente da
câmara da Batalha, Paulo Ba-

tista Santos, para elogiar não só
a "capacidade" que o ministro
teve "em concluir com êxito as
negociações dos 27 mil milhões
de euros" de fundos comunitários, que o País procura agora
"materializar em projectos",
como também para reforçar o
papel das autarquias locais, "o
principal motor de desenvolvimento do nosso País", disse.
Na inauguração estiveram
igualmente presentes a presidente da câmara de Alvaiázere,
Célia Marques, e o autarca de
Leiria e dirigente da Associação
de Desenvolvimento da Alta
Estremadura (ADAE), Raul
Castro, que lançou a FIABA enquanto presidente da câmara
da Batalha, já lá vão 25 anos.

"A FIABA foi assumida desde
logo como uma Feira Internacional e foi assim que se consolidou ao longo de todos estes
anos", referiu. "Este é o País real.
Ver estas demonstrações, todo
este trabalho, dos dirigentes associativos, dos grupos ligados
à cultura, tudo isto é o País real
que urge apoiar e preservar",
acrescentou o edil, dirigindo-se a Poiares Maduro.
Artesanato e gastronomia
como ‘ex-líbris’ do evento
Ute Barten é o homem por detrás das bijuterias douradas feitas de capim dourado. O nome
pode não soar familiar, até porque esta espécie de palha é
produzidanuma região do Bra-

sil, mas é de lá que a esposa de
Ute Barten traz as ideias para o
seu artesanato. A novidade são
os presépios feitos de capim
dourado, cada um durante
quatro horas, e segundo ele
"únicos no mundo". "Tem aceitação, embora tenhamos que
considerar a crise. (...) Corremos
Portugal inteiro. Já no ano passado aqui estivemos e foi muito
bom", disse.
Das bijuterias passamos para
os cestos e candeeiros. Graça
Vieira recebeu um 'tablet' pelo
Natal como prenda dos filhos
e a internet deu-lhe a oportunidade de iniciar um novo negócio, já lá vão cinco meses. Faz
cestos para frutas, ovos, chás,
quadros e candeeiros, utili-

zando folhas de papel de jornal,
que vai recolhendo nos cafés
da localidade. "Um candeeiro
demora um serão dos grandes
a fazer. Fora pôr a cola, o verniz,...", disse a artesã, residente
naquele concelho. "As peças
são baratas porque no artesanato não nos podemos pagar
do tempo de mão-de-obra”,
acrescentou.
Já no 'Bazar do Liró', o artesanato é em miniatura mas não
há diferenças para a realidade.
São casinhas de bonecas, quartos com cómoda e mesa de cabeceira, onde tudo, até mesmo
os lençóis, foi pensado ao pormenor. "As avós são as nossas
principais clientes, compram
para poderem oferecer aos ne-

tos", referiu Maria Mendes, responsável por bordar os lençóis
das camas à mão. "Participámos, por brincadeira, numa
feira há três anos e nunca mais
parámos. É o primeiro ano aqui
e temos boas perspectivas, o
espaço é bonito", acrescentou..
Caracóis, orelha de porco, favas, javali, salada de polvo foram dos petiscos mais populares entre as 17 tasquinhas,
mas na ‘Batalha Andebol Clube’
são os grelhados mistos o que
mais sai. “Esta é uma festa muito importante na nossa estrutura. Somos um clube federado,
temos muitos gastos”, disse ao
nosso jornal Rui Pinheiro, vice-presidente do clube e que participa na FIABA desde a pri-
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Reportagem
6 Visita inaugural
decorreu quintafeira
7 Gastronomia esteve a cargo das associações
concelhias
8 ‘Hortas da vila’
foram inauguradas
quinta-feira, na Batalha

6

9 Vereador Carlos
Monteiro aprendeu
com uma artesã a
fazer cestos com
jornais

7

0 Vários artesãos
marcaram presença no evento

8

9

10

e a cultura na Batalha
to de encontro de associações, artesãos e produtores na vila heróica da Batalha
meira edição. Os anos ensinaram-lhe a medir as quantidades de comida necessárias para
os quatro dias e a câmara deu
uma ‘mãozinha’, ao criar “infra-estruturas adequadas, como água e saneamento”. “Temos sempre de serviço 30 pessoas, em regime voluntário, a
trabalhar e dispostas a vir. Não
é só o negócio, é também o
convívio”, frisou.
‘Hortas da Vila’ já estão ao
dispôr dos batalhenses
'Hortas daVila' é o mais recente
projecto agrícola na Batalha,
apresentado quinta-feira, e que
resulta de uma parceria entre
a ADAE, a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-

tários do concelho da Batalha
e a câmara da Batalha,no âmbito do Programa Proder, gerido pela ADAE.
O projecto consiste na organização de um espaço de talhões para cultivo, anteriormente desocupado, propriedade dos Bombeiros e com os
quais a ADAE estabeleceu um
protocolo de articulação para
a sua utilização, sendo uma
mais-valia para o território,
para as pessoas, para a economia local e para o ambiente.
“Pretende-se que os habitantes locais com gosto pela agricultura cultivem estes espaços,
previamente preparados pela
ADAE, que também dará apoio
técnico e orientação para o de-

senvolvimento das culturas
agrícolas”, refere fonte da associação. A par das hortas sustentáveis, que incluem painéis
fotovoltaicos e um poço para
captação de água, a ADAE também vai desenvolver um

campo de demonstração de
hortícolas, árvores autóctones,
ervas aromáticas e plantas comestíveis, iniciativa com uma
vertente pedagógica.
A ideia passa também por valorizar a profissão agrícola, sen-

‘Hortas da Vila’ foram inauguradas quinta-feira

do esse um dos “factores diferenciadores” do projecto, disse
o autarca da Batalha, aquando
da inauguração das 'Hortas da
Vila'. Na ocasião, Paulo Batista
Santos destacou também “o
princípio da distribuição e o
princípio da utilização sustentável” como outros dos aspectos positivos, sublinhando que
“foi a ADAE o motor que permitiu lançar o projecto inovador na região”. Já Raul Castro,
afirmou que o projecto “é um
sinal dos novos tempos: parcerias” e contou que, inicialmente, “as pessoas 'torceram'
o nariz à ideia”. “Sabe bem um
pouco de exercício no final do
dia de trabalho, é a oportunidade de ter uma 'hortinha' e

pelo gozo que dá ver nascer os
próprios produtos cultivados”,
acrescentou o também presidente da câmara de Leiria. As
'Hortas da Vila' já têm ocupantes mas “hão-de haver mais e
de todos os extractos sociais”,
frisou Raul Castro.
Para os interessados, o regulamento de utilização está disponível no site da câmara da
Batalha e da ADAE, podendo
os interessados inscrever-se
junto da câmara ou junto da
ADAE, para lhes ser “atribuído
um talhão de terra para cultivo.
Os utilizadores apenas têm
que garantir o cultivo do espaço, mantendo-o em bom estado de utilização, sendo que
não existem custos. |

Página 25

ID: 59626209

08-06-2015

Tiragem: 2754

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,48 x 2,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

FIABA apoia
associativismo
e cultura há 25 anos
Batalha | P12-13
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fase final do campeonato de juniores

ABC triunfa em casa e é líder
O ABC ascendeu ontem ao primeiro lugar da fase final
do campeonato de juniores. Os bracarenses, em jogo
a contar para a penúltima jornada, receberam e bateram o Benfica por 30-26 e beneficiaram do desaire do
Sporting, que perdeu frente ao Águas Santas.
Assim, e graças a estes dois resultados, a formação
academista está agora no topo da classificação, com 21
pontos, mais um que o rival verde e branco. Na terceira posição segue o São Bernardo, com os mesmos 20
pontos que o Sporting.
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ANDEBOL: Núcleo Desportivo Santa Joana a uma vitória do titúlo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Maia Hoje Online

Data Publicação:

08-06-2015

URL:: http://www.maiahoje.pt/noticias/ler-noticia.php?noticia=1040

Próximas quarta-feira, às 17h, no Municipal de S. Pedro Fins A equipa de seniores femininos de
anbebol do Núcleo Desportivo Santa Joana recebe, na próxima quarta-feira, às 17h, no Pavilhão
Municipal de S. Pedro Fins, a equipa do Clube de Vela de Tavira. Trata-se um jogo de extrema
importância para ambas as equipas, pois a que vencer será campeã e garante a subida à 1ª divisão
nacional. Na primeira volta o clube algarvio venceu por 24-23.
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Poveirinhos perto do título
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Rádio Onda Viva Online
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URL:: http://www.radioondaviva.pt/index.php/noticias/4780-poveirinhos-perto-do-titulo

A equipa de minis do Póvoa Andebol está muito perto de conquistar o título no campeonato regional.
Este escalão parte para a última jornada empatado na tabela com o Clube Andebol de Leça, sendo que
ambas as equipas se defrontam no próximo sábado para a decisão. Os jovens poveiros ficaram mais
perto do feito depois de bateram o Aguas Santas por 26x20. já agora refira-se que as outras equipas
do clube também saíram vitoriosas da última ronda de jogos. Os iniciados derrotaram o São Mamede,
os juniores ganharam ao Modicus e os infantis venceram o Fermentões.
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Andebol - juvenis

ABC de Braga vence Benfica
e está a um passo do título nacional
O ABC de Braga está a um passo do título nacional de juvenis, depois do
triunfo de ontem diante do Benfica. A equipa bracarense venceu por
31-24 e pode festejar o título de campeão na próxima quarta-feira, na recepção ao Águas Santas.
“Se ganharmos por dois somos campeões. Foi um passo importante que
demos. Na primeira parte não entrámos muito bem no jogo, não defendemos, mas na segunda metade conseguimos corrigir alguns erros e no
ataque as coisas correram melhor. Está tudo em aberto para quarta-feira”, sublinhou o treinador, Filipe Magalhães.
Jogo decisivo que pode dar o título nacional de juvenis é quarta-feira, dia
10, a partir das 15 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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Andebol: Juvenis

ABC venceu Benfica e está na frente
A equipa de juvenis do ABC recebeu e venceu, ontem,
o Benfica por 31-24, em encontro da quarta jornada da
fase final do campeonato nacional da categoria, e está na frente da classificação, com 10 pontos, mais três
que o seu adversário de ontem e o Águas Santas, que
hoje recebe o Perestrelo.

Juniores recebem hoje Benfica
Em juniores, também para a fase final, o ABC recebe o
Benfica a partir das 15h00 de hoje, em partida da penúltima jornada da competição. Os bracarenses são segundos classificados, com menos dois pontos que o líder Sporting, que hoje recebe o Águas Santas.

Página 32

A33

ID: 59612146

06-06-2015

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,09 x 8,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

ABC/UMinho
apresentou
protesto à EHF

Depois de tudo o que aconteceu na
final da Taça Challenge, em que o
ABC/UMinho foi claramente prejudicado pela arbitragem da partida,
os academistas decidiram enviar
um protesto à EHF, em que repudiam veementemente a arbitragem
da partida e todos os erros grosseiros cometidos pelos árbitros macedónios, para além de terem enviado também o vídeo do jogo para
que os responsáveis da EHF possam
analisar e tomar alguma posição.
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ID: 59612198

06-06-2015

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,23 x 12,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC/UMINHO

A34

Tiragem: 8500

Andebol – Hoje e amanhã

Juvenis/juniores do ABC recebem Benfica
O fim de semana promete. A catedral do andebol, na
capital do Minho, recebe, hoje e amanhã, dois jogos
importantes. E ambos entre ABC e Benfica.
Hoje, pelas 15h00, é a vez da equipa juvenil do
ABC entrar em campo numa partida com o Benfica.
Na primeira volta, os minhotos foram vencer a Lisboa por 28-25.
Amanhã, é a vez dos juniores receberem o Benfica.
Só a vitória interessa ao ABC, pois, em caso de derrota, está afastado matematicamente da conquista do
ceptro nacional.

Seleção recebida em ambiente de euforia
O primeiro treino da seleção nacional de andebol,
que ontem se concentrou em Santo Tirso e que integra quatro jogadores do ABC/UMinho (Nuno Grilo,
Pedro Seabra, Fábio Antunes e Ricardo Pesqueira), conheceu uma movimentação muito especial.
Depois da sessão de trabalho, os andebolistas lusos
protagonizaram um momento de divulgação da modalidade, confraternizando com muitas centenas de
jovens das escolas do concelho de Santo Tirso que assistiram ao treino. Foram muitas as manifestações de
apreço durante o treino e, no final, decorreu uma sessão de autógrafos, com distribuição de postais.

André Gomes joga pelos juvenis e pela equipa júnior
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A35

ID: 59612724

06-06-2015

Tiragem: 14900

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,60 x 6,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Votação para melhores do ano no andebol
Pela primeira vez, a Associação de Andebol
da Madeira abriu a votação dos melhores do
ano, época 2014/15, a toda a comunidade do
andebol. Através de um link online, todos os
agentes desportivos inscritos na presente
época na Federação de Andebol de Portugal
pela AAM ou pelos seus clubes filiados (atletas
a partir de Infantis, treinadores, dirigentes, árbitros e elementos ligados à saúde) podem
votar nos nomeados em cada uma das categorias, atavés de http://goo.gl/forms/vRIyls-

XlUK. Apenas será contabilizado um voto por
pessoa e as votações encerram a 18 de junho.
Clube: Académico Marítimo Madeira Andebol
SAD, Club Sports Madeira ou Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo; Dirigente: Carlos
Mendonça (CS Madeira), Carlos Nóbrega
(CDBP) ou Elsa Oliveira (CS Madeira); Técnico
de formação: Carlos Alberto Rodrigues (CS
Madeira), Fábio Teixeira (CS Madeira) ou Miguel Leal (CDBP); Atleta formação masculino:
Diogo Alves (CDBP), Diogo Bento (CDBP) ou

Henrique Dias (ACDF). Atleta formação feminino: Beatriz Sousa (CS Madeira), Leonor Rodrigues (CDBP) ou Liya Mingaleeva (CS Madeira); Atleta revelação masculino: Eduardo
Pinto (AM Madeira SAD), João Francisco Martins (AM Madeira SAD) ou José Ramalho Santos (CS Marítimo); Atleta revelação feminino:
Anaís Gouveia (Madeira SAD), Cláudia Vieira
(CS Madeira) ou Érica Tavares (Madeira SAD);
Árbitro: Catarina Brazão, Duarte Santos ou Fábio Ferreira.
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A36

ID: 59600875

05-06-2015

Tiragem: 5300

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,66 x 6,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

LAMEGO

APRESENTAÇÃO DE CENTRO DE ESTÁGIOS COM HOMENAGENS
A ATLETAS NACIONAIS
A Câmara Municipal de Lamego vai
apresentar o novo Centro de Estágios,
no próximo dia 27 de junho. A sessão,
que vai incluir a primeira visita oficial
ao espaço, conta ainda com uma cerimónia de homenagem a nove personalidades do desporto nacional. O
evento tem início pelas 14h30, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego.
As figuras homenageadas na ocasião
são alguns dos atletas nacionais mais

titulados na sua modalidade: Vítor
Baía (Futebol), Fernanda Ribeiro
(Atletismo), Cândido Barbosa (Ciclismo), Carlos Resende (Andebol),
dupla João Brenha e Miguel Maia
(Voleibol), Lenine Cunha (Paralímpicos), Nuno Delgado (Judo), Nuno
Marques (Ténis) e André Silva (Minigolfe). Todos estes atletas estarão
presentes e cada um deles trará consigo uma personalidade para fazer a

apresentação da sua carreira.
O renovado Centro de Estágios de
Lamego, uma obra com um investimento de três milhões de euros, tem
como objetivo dinamizar e apoiar o
desenvolvimento desportivo local e
apoiar a formação em toda a região
Centro-Norte, pretendendo ser um
centro de referência de acolhimento
à média e alta competição, quer nacional quer internacional.
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A37

ID: 59598493

01-06-2015

Tiragem: 3600

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimensal

Área: 26,99 x 35,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Cidade Hoje
A38

ID: 59562687

A Associação Académica
Didáxis (A2D) realizou, no
fim de semana, dois torneios denominados Didáxis
Cup, de futebol e andebol.
Em andebol feminino, estiveram em competição as
equipas infantis do Marinha,
Didáxis e CALE, enquanto
que em iniciados competiram a Didáxis, o Alpendorada e o CALE.
Em infantis, a equipa vencedora foi o CALE, que venceu todos os jogos, com a

28-05-2015

Tiragem: 5500

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,78 x 13,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PRIMEIRO
DIDÁXIS CUP
Didáxis a ficar em 3.º lugar;
já em iniciados, foi necessário recorrer à diferença de
golos para desempatar e,
com base nesse critério, o
Alpendorada venceu o
torneio, que envolveu mais
de 100 atletas.
O torneio de futebol resultou numa parceria com
o Bairro Futebol Clube e

envolveu sete equipas de
benjamins da zona: Oliveirense, Delães, Ringe,
Serzedelo, Guardizela,
Ruivanense e Ronfe.
A formação do Desportivo
de Ronfe sagrou-se vencedora do torneio, na segunda posição ficou o
Delães e em terceiro o Ruivanense.

A A2D informa que na
próxima época desportiva,
em futebol, vai ter os
escalões de petizes (nascidos em 2010/09), traquinas (2008/07), benjamins (2006/05), infantis
(2004/03), iniciados (2002/
01), juvenis (2000/1999) e
juniores (1998/1997).
Mais informação junto da
Loja da Academia (252 900
450) ou do professor José
Vaz (965 307 286).
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A39

ID: 59597314

28-05-2015

Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 23,47 x 9,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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ID: 59597314

28-05-2015

Tiragem: 800

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 6,28 x 4,13 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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A41

ID: 59531687

27-05-2015

Tiragem: 14500

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,96 x 7,30 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Minis da LAAC vencem CPVV
A EQUIPA de minis
femininos da LAAC venceu (35-15) a Casa do povo
de Valongo do Vouga, com
22-4 ao intervalo. As equipas alinharam e marcaram:
LAAC - Carolina Ribeiro,
Matilde Ferreira (1), Inês
Ferreira (6), Sara Azevedo
(1), Beatriz Figueiredo (4),

Juliana Valente (2), Lara
Santos (7), Marta Pontes
(3), Iara Santos (6), Inês
Silva (1) e Joana Oliveira
(4). Treinador: Cátia Figueiredo. CPVV - Ana Ferreira
(2), Lara Almeida, Beatriz
Correia, Diana Jesus, Mariana Mendes, Maria Santos, Rita Santos (5), Sofia

Veiga (2) e Ana Martins
(1). Treinador: Rui Calhau.
No campeonato regional,
a LAAC é segunda classificada (39 pontos em 14 jogos) com menos um ponto
que o líder Sanjoanense. A
CPVV é sexta classificada
com 22 pontos.
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A42

ID: 59530760

27-05-2015

Tiragem: 14500

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,46 x 7,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Valonguense
oﬁcial de mesa
cronometrista
O VALONGUENSE,
Miguel Figueiredo, foi oficial de mesa cronometrista
no quinto e decisivo jogo da
final do «play-off» do Campeonato Fidelidade Andebol 1, disputado na tarde do
passado sábado 23 de Maio,
no Dragão Caixa. A.P.L.
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A43

ID: 59527102

25-05-2015

Tiragem: 5000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,91 x 20,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

FEIRENSE CONQUISTA TÍTULO
DISTRITAL EM MINIS
ANDEBOL A equipa de Minis do
Feirense venceu o Alavarium (20-8),
em jogo a contar para a última jornada do Campeonato Regional, e
assegurou o título da categoria. Ao
intervalo os fogaceiros já venciam
por 9-6.
O Feirense apresentou-se na última
jornada - depois de ter vencido o
Oleiros em casa por margem folgada - a depender apenas de si para
assegurar o título distrital em Minis
e não deixou fugir a oportunidade.
Na primeira parte a formação da
casa apresentou-se um pouco
tensa, mesmo assim lideraram sempre o marcador, mas por margem
curta.
Na segunda parte, a equipa do
Feirense entrou em campo completamente desinibida e rapidamente
conquistou uma vantagem que
arrumou a questão, quer deste jogo
quer do título distrital.
No final os pupilos de João Pedro
Silva fizeram a festa juntamente

com o público na bancada que,
mais uma vez, compareceu em
grande número para apoiar os mais
novos.
Pelo Feirense alinharam e marcaram: João Oliveira, César Tavares (2),
Martim (6), Gonçalo Oliveira (3), Dinis
Antunes (1), Leonardo (2), Vítor (3),
Bernardo, Ruben (2), Mateus (1).

Outros resultados dos
escalões de formação

INFANTIS - Campeonato Regional
Nível II
Jornada 1: SC Espinho 36-22 CD
FEIRENSE “A”
AD Sanjoanense 29-11 CD FEIRENSE
“B”
JUVENIS - Taça de Encerramento
Jornada 1: CD FEIRENSE 36-35 Estarreja AC
JUNIORES - Campeonato Nacional
2ª Divisão
Jornada 10: CD FEIRENSE 35-33 CCR
Fermentões
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ID: 59527102

25-05-2015

Tiragem: 5000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,85 x 4,10 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Minis do Feirense
campeões distritais
Os pequenos talentos fogaceiros venceram o Alavarium
(20-8) e garantiram o título
no Campeonato Regional.
Modalidades

pág. 28
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A45

ID: 59498171

22-05-2015

Tiragem: 4750

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 18,76 x 6,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Três vitórias para CAAE Baltar
Andebol. Equipa de Baltar vence três em sete jogos no último fim-de-semana.

Os resultados do último
fim-de-semana de jogos
do CAAE Baltar foram: Juvenis femininas: CAAE
Baltar 22–32 N.D.S. JOANA. Infantis femininas:
CAAE Baltar 21-20 Macieira Andebol Club. Infantis
masculinos: Macieira An-

debol Club 28-19 CAAE
Baltar. Iniciados masculinos: AA São Mamede 3724
CAAE Baltar. Minis de 5 femininas: CAAE
Baltar 19-9 FC Pedras
-Rubras. Minis masculinos: Estrela Vigorosa Sport
37-28 CAAE Baltar. Minis

de 5 masculinos: CAAE
Baltar 19-18 FC Gaia. Jogo
da semana: As minis de 5
femininas receberam e venceram por uma diferença de
10 golos o F C Pedras Rubras
( 19-9). As nossas meninas
dominaram o jogo do início
ao fim, aumentando ao lon-

go do jogo a vantagem no
marcador. Para este jogo as
treinadoras Fátima e Carla
puderam contar com as
atletas: Ana Moura, Ana
Sousa, Débora Almeida, Alda Sousa, Diogo Pinto, Luís
Duarte, Maria Amarelo e
Mara Carneiro.
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A46

ID: 59526233

22-05-2015

Tiragem: 1000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,68 x 23,45 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBol - cAMPEoNATo FIDElIDADE 1

Quinto lugar tão perto e tão longe
DR

g O empate a 27 no Pavilhão da
Horta deixa o quinto lugar mais difícil de alcançar. Sporting da Horta
chegou a estar a vencer por cinco
golos de diferença.
O Sporting Club da Horta (SCH)
recebeu em casa o Águas Santas/
Milaneza, na passada noite de 16 de
maio, para o play-off de 5º e 6º lugar
do Campeonato Fidelidade Andebol
1 da época 2014/2015. No final dos
60 minutos de jogo o resultado foi
uma igualdade 27-27, deixando tudo
em aberto para a segunda mão, mas
com a equipa da Maia a ter o fator
casa a seu favor.
A turma da Horta inaugurou o marcador por Nelson Pina ainda antes da
passagem do primeiro minuto de
jogo. De empates sucessivos em
empates sucessivos os faialenses chegaram ao intervalo a vencer tangencialmente por 16-15.
Depois vieram os momentos de
euforia e, posteriormente, de desilusão. Com um início do segundo
tempo invejável o SCH marcou um
após outro, defendeu acerrimamente
e conseguiu estar a vencer por cinco
golos de vantagem (21-16) decorridos menos de oito minutos. Sol de
pouca dura.

O rendimento dos pupilos de Filipe
Duque decaiu e o Águas Santas/
Milaneza chegou-se à frente, recuperou o resultado e pôs-se na liderança
do marcador (24-25) faltando menos
de dez minutos para o final da partida.
Com esforço, nervos e decisões
discutíveis por parte da jovem equipa
de árbitros, fortemente criticada pelos
adeptos sportinguistas, o jogo terminou com um 27-27.
A segunda mão joga-se a 23 de
maio na Maia, no reduto do Águas
Santas/Milaneza. Um jogo que se
adivinha difícil para o SCH. O quinto
lugar não é impossível de alcançar,
mas já esteve mais perto.
Se não vencerem os faialenses
repetem o lugar das últimas duas
temporadas (2012/2013; 2013/2014),
em que foram sextos.
lEõEs ADIARAM TíTulo
Azul E BRANco
O Sporting Clube de Portugal
(SCP) venceu o terceiro jogo da final
do play-off frente ao Futebol Clube
do Porto (FCP). Após as duas vitória
dos dragões em casa (36-33;29-20)
tudo parecia encaminhado para a
nova consagração do crónico vence-

dor do escalão máximo do andebol
nacional já esta jornada.
A jogar no municipal de Odivelas o
FCP entrou melhor mas o SCP conseguiu impedir a reação dos nortenhos,
conseguindo o 14-12 ao intervalo. No
final do encontro foram os leões a
celebrar com a vitória 23-22 e a adiar
o título azul e branco.
O quarto encontro entre as equipas
decorre quarta feira (20 de maio),
novamente em casa do Sporting.
MADEIRA sAD coM 7º
luGAR quAsE GARANTIDo
O Madeira SAD venceu fora o
Passos Manuel no play-off de definição dos 7º e 8º lugares e está mais
perto de se quedar em 7º esta temporada.
Os insulares impuseram-se tangencialmente por 24-25, dia 17, e partem
com boas expetativas para o jogo de
dia 23, no Pavilhão do Funchal.
GRuPo B – sANTo TIRso
E xIco ANDEBol
DEsPRoMovIDos
A última jornada do grupo B, de
dia 16 de maio, foi sinónimo de tristeza para os adeptos do Xico Andebol
e do Santo Tirso. Ambas as equipas
perderam os respetivos jogos da sexta
jornada (Xico Andebol 33-34
Delta/Belenenses; Maia-ISMAI 3324 Santo Tirso) e disseram adeus ao
principal escalão do andebol português.
O Delta/Belenenses, já com manutenção assegurada à priori, terminou
com 36 pontos esta época, e o respetivo 9º lugar no campeonato, e o
Maia-ISMAI conseguiu 28 pontos e
o último lugar acima da linha de
água. Santo Tirso, com 26, e Xico
Andebol, com 23, caem para a segunAG
da divisão.
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Ecos de Negrelos
A47

ID: 59598039

01-02-2015

Tiragem: 2000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Mensal

Área: 9,00 x 7,19 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Ecos de Negrelos
A48

ID: 59597970

01-02-2015

Tiragem: 2000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Mensal

Área: 8,83 x 13,44 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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