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Âmbito: Regional
dividual de ténis de mesa.
DIVERSOS
• Inscrições para o Torneio de andebol “Um
golo pela vida”, até às 17:00 de hoje, na Associação de Andebol da Madeira.
• Abertas inscrições para torneio de futebol 7,
no estabelecimento Pereira's Desporto, na Rua
Latino Coelho, ou através do telefone
968810855. O torneio arranca na última semana de junho.

Corte: 1 de 1
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Andebol

Benfica contrata
Belone Moreira
O Benfica anunciou ontem a contratação do lateral direito Belone Moreira, 25 anos, ex-Passos Manuel. Estudante de Medicina e atleta da seleção júnior que em 2010 foi vice-campeã europeia, Belone disse à BTV
que “já conhece alguns jogadores”
e quer ambientar-se “facilmente”.
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andebol //

XV TORNEIO CIDADE VILA
REAL/ABÍLIO BOTELHO

Decorreu nos passados
dias 13 e 14 de junho, no
Pavilhão de Desportos de
Vila Real, mais uma edição
deste torneio, que contou
com a participação de 8
clubes, distribuídos por
dois escalões em competição. No sábado, dia 13, os
jogos das meias-finais de
infantis femininos primaram pelo equilíbrio, tendo
o AC Fafe e o GD Chaves
vencido os seus jogos por
23-19 (Académico FC) e 23-

20 (AD Amarante), respetivamente. No jogo de atribuição de 3º e 4º lugar, o
Académico venceu 23-18
a AD Amarante e na final o
GD Chaves não teve “pernas” para acompanhar o
AC Fafe (10-30).
Tal como nos jogos
femininos, no domingo,
as meias-finais dos iniciados masculinos, mantiveram a mesma tendência,
com incerteza no resultado até ao final do mesmo.

O SVR Benfica venceu 3027 o CAAE Baltar e o NA
Penedono venceu tangencialmente a AD Amarante
por 32-31.
No jogo de atribuição
do último lugar do pódio,
o CAAE Baltar venceu claramente a AD Amarante por 41-29 e no último
jogo do dia, o NA Penedono derrotou o SVR Benfica
por 33-23, tendo conquistado desta forma a vitória
no escalão de iniciados.
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Benfica renova com Hugo Lima
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Record Online

Data Publicação:
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=955967

central assina vínculo até 2019 O Benfica comunicou esta quarta-feira a renovação do vínculo do
jovem andebolista Hugo Lima até 2019. O central português, de 22 anos, mostrou-se feliz no ato de
rubricar contrato. "Estou muito feliz. Foram dez anos de trabalho, nove anos no Benfica e um
emprestado, que estão a dar frutos. Sinto-me mais preparado para representar um clube como o
Benfica. O Madeira SAD foi um clube que me deu as bases. Foi o primeiro ano no campeonato sénior,
foi um pouco desgastante mas correu muito bem", referiu em declarações à BTV.
, 17 junho de 201516:18
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Zupo Equísoain: «Vemo-nos em Lisboa»

Tipo Meio:

Internet
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Record Online

Data Publicação:

17-06-2015

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=955881

deverá ser o novo técnico do sporting O espanhol Zupo Equísoain deverá ser confirmado nos próximos
dias como o novo treinador do Sporting. Pelo menos assim dá a entender a sua página oficial do
Facebook quando, na pesquisa "sobre", se fica a saber que é "treinador na empresa Sporting Clube de
Portugal". O técnico foi parco nas palavras quando confrontado pelo nosso jornal com a sua "nova"
situação naquela rede social, mas praticamente garantiu a sua ida para Alvalade. "Não estou
autorizado a falar. Vemo-nos em Lisboa." E já são muitos os amigos que lhe vão deixando mensagens
de felicitações e lembrando até que terá "como rival" o compatriota Mariano Ortega, treinador do
Benfica. Natural de Pamplona, Zupo Equísoain, 53 anos, não é propriamente um desconhecido do
andebol português. Foi ele, enquanto selecionador, que qualificou Portugal para a fase final do
Europeu da Croácia em 2000. Nos últimos tempos, esteve no Qatar, onde orientou os sub-21.
, 17 junho de 201505:22
A.R. jose ortega
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Hugo Lima: "Foram dez anos de trabalho, nove anos no Benfica e um emprestado, que estão a dar
frutos"... 16:18 . Record Por Record O Benfica comunicou esta quarta-feira a renovação do vínculo do
jovem andebolista Hugo Lima até 2019. O central português, de 22 anos, mostrou-se feliz no ato de
rubricar contrato."Estou muito feliz. Foram dez anos de trabalho, nove anos no Benfica e um
emprestado, que estão a dar frutos. Sinto-me mais preparado para representar um clube como o
Benfica. O Madeira SAD foi um clube que me deu as bases. Foi o primeiro ano no campeonato sénior,
foi um pouco desgastante mas correu muito bem", referiu em declarações à BTV.
16:18 . Record
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Zupo Equísoain: «Vemo-nos em Lisboa»
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Internet
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Sábado Online

Data Publicação:
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URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/zupo_equisoain_vemo_nos_em_lisboa.html

Foi parco nas palavras quando confrontado pelo nosso jornal... 05:22 . Record Por A.R. - Record O
espanhol Zupo Equísoain deverá ser confirmado nos próximos dias como o novo treinador do Sporting.
Pelo menos assim dá a entender a sua página oficial do Facebook quando, na pesquisa "sobre", se fica
a saber que é "treinador na empresa Sporting Clube de Portugal".O técnico foi parco nas palavras
quando confrontado pelo nosso jornal com a sua "nova" situação naquela rede social, mas
praticamente garantiu a sua ida para Alvalade. "Não estou autorizado a falar. Vemo-nos em Lisboa." E
já são muitos os amigos que lhe vão deixando mensagens de felicitações e lembrando até que terá
"como rival" o compatriota Mariano Ortega, treinador do Benfica.Natural de Pamplona, Zupo
Equísoain, 53 anos, não é propriamente um desconhecido do andebol português. Foi ele, enquanto
selecionador, que qualificou Portugal para a fase final do Europeu da Croácia em 2000. Nos últimos
tempos, esteve no Qatar, onde orientou os sub-21.
05:22 . Record
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Mais de 300 atletas competem no Encontro Regional de Andebol em Lousada

Tipo Meio:
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Tâmegasousa.pt Online

Data Publicação:

17-06-2015

URL:: http://www.tamegasousa.pt/mais-de-300-atletas-competem-no-encontro-regional-de-andebol-emlousada/

Para o encontro está prevista a realização de 60 jogos. Na sexta-feira a competição inicia-se às 15:00
e prolonga-se até às 20:00
17/06/2015
Mais de 300 atletas vão competir, no fim de semana, no Complexo Desportivo de Lousada, nos
Campos Multifuncionais, no Encontro Regional de Andebol, informou fonte da autarquia.
Em competição vão estar cinco equipas femininas, entre elas Macieira AC; Colégio de Gaia, CS Nun'
Alvares, CAAE Baltar e AC Os Lusitanos e masculinas, entre elas E. Vigorosa Sport A, AA S. Mamede,
AD Amarante, CD Rio Tinto, AMD Lagarteiro, AD Modicus Sandim, Macieira AC, CAAE Baltar, CALE,
CDC Santana, CPN, E. Vigorosa Sport B, E Nevogilde Andebol.
Para o encontro está prevista a realização de 60 jogos. Na sexta-feira a competição inicia-se às 15:00
e prolonga-se até às 20:00. O sábado é o dia com mais jogos programados, com início às 09:00 até às
20:00. No domingo está prevista a entrega de prémios às 12:00.
Esta iniciativa é organizada pela Associação de Andebol do Porto com a colaboração do Município de
Lousada, onde vão competir cerca de 300 atletas infantis masculinos e femininos.
Os jogos são abertos a toda a população que pode ainda participar na animação, onde se inclui um
insuflável, uma parede de escalada com rapel e slide e estações de habilidades de andebol.
Para o vereador do Pelouro do Desporto, António Augusto Silva, citado em comunicado, "Lousada e o
seu Complexo Desportivo assumem-se cada vez mais como uma referência, no panorama desportivo
regional e nacional, nomeadamente nos escalões de formação".
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Isabel Pereira recordada pela “família” do Alavarium
Andebol
Torneio

HOMENAGEM O Alavarium –
Andebol Clube de Aveiro organizou, no passado, o Torneio
Isabel Pereira, em memória da
malograda dirigente do clube,
que faleceu em Novembro de
2014, realizando-se nove jogos
em 12 horas consecutivas de
actividade. Na competição par-

ticiparam todas as equipas do
clube aveirense, com excepção
do conjunto de Iniciadas Femininas, que no último fim-desemana disputou a fase final do
campeonato nacional do escalão e cuja participação terminou com a conquista do título.
Entre os dois últimos encontro realizou-se uma emotiva
cerimónia, com a presença dos
pais da Isabel Pereira, e após a

realização de uma evocação da
sua personalidade e da referência que representa para o
clube e para o desporto aveirense, como atleta e dirigente,
a comissão administrativa do
Alavarium entregou aos pais
uma bandeira do clube e uma
medalha do tri-campeonato de
seniores femininos recentemente conquistado.
A esta cerimónia também se

D.R.

Pais de Isabel Pereira receberam uma bandeira e uma medalha

associou o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves,
o presidente da União de Freguesias da Glória e Vera Cruz,
Fernando Marques e muitos
adeptos, associados do clube e
gente anónima, que encheram
por completo as bancadas do
pavilhão do Alavarium e que
desta forma prestaram uma
merecida homenagem a Isabel
Pereira. |
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Artística com campanha de sucesso
Subida A equipa de Avanca está de volta ao principal campeonato português uma época depois
da última presença. O técnico Carlos Martingo fala de uma época notável
RICARDO CARVALHAL

Andebol
Avelino Conceição

com o Avanca, “nos ajudou
bastante com a cedência de jovens jogadores que valorizaram a equipa”.

A equipa sénior da Associação
Artística de Avanca está de regresso ao convívio dos “grandes” do Andebol nacional, depois de, no sábado, ter carimbado a subida à 1.ª Divisão, com
uma vitória diante da equipa B
do Benfica. Foi o cumprir do objectivo traçado no início da
época, após a descida à 2.ª Divisão na época passada, com o
“slogan” “Nós acreditamos” a
marcar presença em todo o
campeonato, que liderou durante a primeira fase e onde perdeu só por três vezes até agora.
E quando ainda falta disputar
a última jornada a Fase Final,
em que a equipa de Avanca
ainda tem a possibilidade de
chegar ao título nacional - tem
que ganhar no recinto do Arsenal Devesa e esperar que o
Face não ganhe ao Benfica em
Lisboa, o treinador classificou
de “muito positivo” o balanço
da época. “Apesar de, na fase
final, não termos estado tão
bem, fomos muito persistentes
no alcançar do nosso objectivo,
comandando sempre o campeonato na primeira fase e sofrendo apenas três derrotas”,
considerou Carlos Martingo.
O técnico, recorde-se, chegou
ao comando da equipa ainda na
1.ª Divisão, mas numa fase em
que a Artística de Avanca disputava a permanência, que não
chegou a acontecer, ditando a
descida ao segundo escalão no
final da 2013/2014. Agora, com
o regresso ao principal campeonato português, Carlos Mar-

“É uma época
para recordar”
Luís Silva foi uma das “peçachave” para êxito do colectivo,
já que foi uma verdadeira “barreira”difícil de ultrapassar pelos
adversários. O guarda-redes
não esconde a felicidade que
sente com a subida de divisão:
“É uma época para recordar e
estamos todos muito felizes.
Trabalhamos imenso e dedicamo-nos a um objectivo que
delineamos no início da época.
Agora que conquistamos a subida temos que festejar”.
Muito acarinhado pelas hostes avancanenses, Luís Silva fez
da experiência a sua principal
arma ao longo do campeonato,
mas recusa louros individuais,
referindo que “fomos muito
competentes e não tenho dúvidas que fomos a melhor equipa.
Provavelmente, vamos ficar
com um amargo de boca por
não virmos a ser os campeões
da Segunda Divisão, mas nos
quatro jogos com o Fafe, vencemos três e perdemos um,
num dia mau da nossa equipa”
O guardião, que vai continuar
na Artística de Avanca na próxima época, não quis deixar passar a oportunidade de se referir
“aqueles que, quando descemos, nos viraram as costas, desacreditando no nosso valor”,
mas deixou elogios aos adeptos: “A eles um muito obrigado
por terem estado sempre convosco, nunca nos virando a cara. Esses sim fizeram-nos chegar até aqui”. |

2.ª Divisão Nacional

Festejos do grupo de trabalho no final do jogo foi o culminar de um intensa época desportiva

tingo diz que cumpriu a promessa de levar o clube ao escalão máximo: “Sempre assumi
perante que queria subir, ao
contrário de outras equipas que
nunca se assumiram”.
Com a subida garantida, Carlos Martingo, que vai continuar
à frente da equipa, perspectiva
um “futuro risonho” para o
clube. “Temos que criar estabilidade, tanto a nível de estrutura, como em termos de argumento técnicos para nos
mantermos entre os melhores
da modalidade”, perspectivou
o técnico da Artística de Avanca,
que tem vindo a “marcar pontos”no Andebol, com três equipas (Seniores, Juniores e Iniciados) a disputar os principais
campeonatos nacionais.
Carlos Martingo fez questão
de deixar uma palavra de agradecimento a todos os que “tor-

naram possível este final feliz”,
em particular ao presidente
José Costa, mas também aos
adeptos, que “acompanharam

sempre a equipa”. O técnico
deixou ainda uma palavra de
apreço ao FC Porto que, através de uma parceria que tem

Os obreiros da subida, um a um
Luís Silva: “mãos de ferro”.
Hélder Oliveira: sempre à espera de uma oportunidade.
Nuno Carvalho: experiência nos jogos decisivos.
Victor Alvarez: força de um “pivot” nato.
Ricardo Mourão: esguio e eficaz.
Ricardo Ramos: Destemido.
Diogo Oliveira: campeão de “mão cheia”.
Miguel Baptista: força de gigante.
Vasco Santos: pujança certeira.
Marco Ferreira: o capitão resistente.
Carlos Santos: o que mais evoluiu.
Marco Sousa: experiencia que marca pontos.
João Valente: um valor a crescer.
Marcelo Ferreira: qualidade por explorar.
Nélson Almeida: muito trabalho pela frente.
André Lima: mais oportunidades.
Renato Gonçalves: muito para crescer.
Diogo Carvalho: futuro risonho.
Carlos Martingo: técnico sabedor.
Tiago Pais: adjunto decisivo.
António Carvalho: fisioterapeuta milagroso.
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Belone Moreira é reforço do andebol do Benfica

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias da Madeira.pt

Data Publicação:

16-06-2015

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/522727-belone-moreira-e-reforco-do-andebol-do-benfica

Belone Moreira é reforço do andebol do Benfica 16/06/2015 16:20 Fonte: Lusa Achou este artigo
interessante? O Benfica anunciou hoje a contratação do lateral direito Belone Moreira para a equipa de
andebol, com o jogador de 25 anos a chegar à Luz depois de duas épocas no Passos Manuel. Nas duas
derrotas com o Benfica na fase regular do campeonato, Belone Moreira foi o melhor marcador do
Passos Manuel. Estudante de Medicina, fez parte da selecção júnior que em 2010 se sagrou vicecampeã da Europa e as metas para a nova temporada estão bem definidas. "Espero ambientar-me
muito facilmente. Já conheço alguns jogadores, eles também me conhecem e com certeza me vão
ajudar e vai tudo correr bem", salientou o andebolista em declarações à BTV, considerando que com
trabalho os resultados aparecerão. Da parte do Benfica, o vice-presidente Domingos Almeida Lima
espera um andebol mais forte, a única modalidade colectiva em que o clube não se sagrou campeão,
depois dos títulos no futebol, basquetebol, voleibol, futsal e hóquei em patins. "A expectativa é que a
equipa de andebol do próximo ano seja mais forte, com um grupo melhorado. Esta contratação, à
semelhança das outras, é que venha contribuir para um novo rumo, um novo rumo de vitórias", disse
o dirigente.
16/06/2015 16:20
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JM

ID: 59737695

Tiragem: 14900

Sandra Fernandes na SAD
Sandra Fernandes é a nova treinador da equipa
feminina do Madeira SAD, sucedendo no comando técnico a Duarte Sousa, que esta época
viu escapar o título nacional para o Alavarium.
A presentação formal de Sandra Fernandes decorreu ontem, sendo na ocasião exaltado o
facto de se terem passado 21 anos desde que
chegou à Madeira, então como jogador, para
representar o Sports Madeira.
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Andebol: Carlos Martingo continua a treinar o Avanca na hora do regresso à I Divisão
Nacional.

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Terra Nova Online

Data Publicação:

16-06-2015

URL:: http://www.terranova.pt/noticia/desporto/andebol-carlos-martingo-continua-treinar-o-avanca-na-hora-doregresso-i-divisao

O treinador de andebol Carlos Martingo está disponível para renovar contrato com a Artística de
Avanca. Agora que está confirmada a subida à I Divisão da formação estarrejense (na foto), o técnico
assume que gostaria de continuar. Foi uma passagem rápida pela II Divisão. O planeamento será
cuidado "com poucas alterações e reforços cirúrgicos". "Já tive uma conversa com o Presidente sobre
a próxima época, O interesse em ficar é recíproco. Teremos como objectivo entrar nos Play-Off's (oito
primeiros) e para isso temos de fazer alguns ajustes na equipa para aumentar a qualidade do grupo
mas, o importante é manter este grupo", disse no programa 'Segunda-Parte' da Rádio Terra Nova.
Depois da subida a equipa de Avanca tem ainda pela frente o título nacional que será decidido na
última jornada. O Fafe tem mais um ponto e joga com o Benfica B, enquanto a formação de Avanca
joga com o Arsenal da Devesa.
2015-06-16 17:20
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Estudante de Medicina, fez parte da seleção júnior que em 2010 se sagrou vice-campeã da Europa e
as metas para a nova temporada estão bem definidas.
Andebol
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O Benfica anunciou hoje a contratação do lateral direito Belone Moreira para a equipa de andebol,
com o jogador de 25 anos a chegar à Luz depois de duas épocas no Passos Manuel.
Nas duas derrotas com o Benfica na fase regular do campeonato, Belone Moreira foi o melhor
marcador do Passos Manuel. Estudante de Medicina, fez parte da seleção júnior que em 2010 se
sagrou vice-campeã da Europa e as metas para a nova temporada estão bem definidas.
"Espero ambientar-me muito facilmente. Já conheço alguns jogadores, eles também me conhecem e
com certeza me vão ajudar e vai tudo correr bem", salientou o andebolista em declarações à BTV,
considerando que com trabalho os resultados aparecerão.
Da parte do Benfica, o vice-presidente Domingos Almeida Lima espera um andebol mais forte, a única
modalidade coletiva em que o clube não se sagrou campeão, depois dos títulos no futebol,
basquetebol, voleibol, futsal e hóquei em patins.
"A expetativa é que a equipa de andebol do próximo ano seja mais forte, com um grupo melhorado.
Esta contratação, à semelhança das outras, é que venha contribuir para um novo rumo, um novo
rumo de vitórias", disse o dirigente.
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Andebol do Vitória perde taça mas
ganha novo alento para a modalidade
Juvenis A jovem equipa vitoriana não conseguiu conquistar o título nacional do escalão, numa jornada competitiva
realizada em Setúbal. O treinador da formação sadina reconhece que a obtenção do 2.º lugar foi positivo.
[ ANDRÉ AREIAS 

POR JOAQUIM GUERRA

A

equipa de andebol
de juvenis do Vitória perdeu, este domingo, o jogo que valeu a conquista
do título nacional do escalão. Na terceira e derradeira jornada da ﬁnal a quatro da competição, que decorreu ao longo de três dias
no Pavilhão Antoine Velge,
o conjunto vitoriano, depois de dois triunfos, estava obrigado a vencer, mas
saiu derrotado, por 27-19,
frente aos nortenhos do
Académico FC, adversário
que acabou a festejar, sem
desaires, a conquista da taça, símbolo de Campeão
Nacional da 2ª Divisão de
andebol de juvenis.
“O 2.º lugar é sempre positivo e todos estão de parabéns pelo que demonstraram em campo. Lutámos
contra adversários muito mais habituados a este nível competitivo do que
nós. Contudo, tenho a certeza que nos portámos bem e
digniﬁcámos o andebol do
Vitória”. Começou por analisar a O Setubalense Samuel Teixeira, treinador dos
jovens sadinos, que há duas
semanas haviam festejado
a subida à 1ª divisão nacio-

[ DR 

[ DR 

conﬁarmos que o futuro da
modalidade está no bom caminho. Um trajecto que ganhou recentemente um suporte, muito importante,
com a criação da Andgerações, instituição ligada ao
Vitória, que já começa, apesar do pouco tempo de existência, a dar sinais de grande trabalho em prol da modalidade”, reconheceu.

Desejo de
continuar

nal, aﬁnal o maior objectivo
da temporada.
Foi pela conquista desse feito que os juvenis do
andebol do Vitória entraram na discussão do título nacional da 2ª divisão.
“Se pudéssemos, desejávamos apresentar uma equipa mais experiente nestas
andanças. Para nós, todos,
tudo o que vivemos nestes
três tias de competição foi
uma novidade e isso pesou
nas contas ﬁnais”, reconheceu o técnico.
O Vitória entrou, na sexta-feira, com um triunfo, por 24-19, frente ao Sp.
Horta. No sábado, a luta

pela conquista da taça ganhou mais conﬁança, após
a equipa sadina ter batido,
por 37-34, o CD Pateira. O
Académico FC mostrou semelhante desempenho e,
ontem, ao início da tarde,
a última jornada tornou-se
numa ﬁnal.
“Não estávamos à espera
que o jogo, que acabou por
ser decisivo, corresse da forma que aconteceu. O facto de
termos permitido uma vantagem ao adversário, que ao
intervalo registava 12-10, levou-nos a acreditar que era
possível de anular. Mas, a ansiedade que a equipa mostrou levou a desequilíbrios e

as coisas não saíram como o
desejado. Os jogadores quiseram fazer as coisas mais depressa, mas a eﬁcácia não
acompanhou e a desvantagem acabou por acentuar-se”, analisou Samuel Teixeira, sobre o jogo da ‘ﬁnal’.

Momento que
seja importante
A subida, já antes, conseguida pelos juvenis à primeira divisão e a realização
da ﬁnal a quatro de atribuição do título nacional em
Setúbal, são dois momentos que o treinador dos juvenis do Vitória deseja que
venham a contribuir para

que a modalidade vitoriana
renove o seu papel “importante” na cidade. “Que este
momento que conseguimos
proporcionar venha a ser sinónimo de mais atletas a
praticar andebol no Vitória”.
“Não posso deixar de elogiar
o fantástico apoio dos adeptos do clube e dos amigos do
andebol vitoriano que estiveram em grande número nas bancadas do pavilhão nestes três dias. Sentimos esse apoio e queremos
que se repita daqui para a
frente para fortalecer uma
modalidade tão acarinhada
em Setúbal. O feito dos juvenis deve ser motivo para

Instado a revelar se vai
continuar a assumir o cargo
de líder da equipa de juvenis
na próxima época, Samuel
Teixeira refreou: “Ainda não
sei. Pela minha parte, tenho
essa motivação. Estou disponível para seguir este trabalho, mas a decisão, pertence,
naturalmente, aos responsáveis da secção de andebol do
Vitória”.
A continuar à frente da
equipa, então na primeira divisão, Samuel Teixeira, sabe de antemão que
dos 18 jogadores que fecharam a época, seis vão subir
a juniores. Um dos quais é
João Machuqueiro, lateral-esquerdo, que é uma das
grandes promessas do andebol nacional e que já fez
integrou os trabalhos do
plantel sénior do Vitória.
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Andebol juvenil do
Vitória perde taça
de campeão nacional
mas confia no futuro
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