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ABC/UMINHO
| Joana Russo Belo | 

Um mês de quartos-de-final. O
ABC/UMinho arranca, amanhã,
uma fase crucial da época com a
recepção ao Águas Santas, a
contar para os quartos-de-final
da Taça de Portugal. Segue-se o
Madeira SAD para o campeona-
to e os finlandeses do Käsipallo-
seura Riihimäen Cocks, na Taça
Challenge. 

“Agora estamos envolvidos
nos quartos-de-final em tudo.
Sábado temos um jogo muito
importante que é o passaporte
para a final-four da Taça de Por-
tugal e tivemos a felicidade no
sorteio de jogarmos aqui em ca-
sa, contra o Águas Santas, uma
excelente equipa. É a primeira
luta que vamos enfrentar e pro-
curar eliminar o Águas Santas
por forma a estarmos na final-
-four”, explicou Carlos Resende,
reforçando os objectivos bem
traçados para esta época. 

“A Taça é um objectivo claro.
Neste momento, estamos na po-
sição onde queríamos estar, a lu-
tar pela Taça de Portugal, cam-
peonato e Taça Challenge”,
frisou o treinador bracarense. 

Considerando o Águas Santas
“uma belíssima equipa”, Resen-
de está consciente das dificulda-
des: “é um adversário que costu-
ma colocar dificuldades a todos,
oxalá que nos coloquem dificul-
dades, mas que consigamos ga-

nhar. Não vai ser fácil, mas da
mesma forma que olhamos para
este jogo, o Águas Santas tam-
bém olha para nós com aspectos
positivos a apontar. Felizmente
temos uma qualidade que nos
permite dizer que, não vai ser fá-

cil, mas somos favoritos. E isso
é uma responsabilidade”. 

Depois, o foco da equipa será
nos “outros quartos-de-final,
contra o Madeira SAD”. “O pri-
meiro jogo é lá. Quer o segundo,
quer o terceiro não serão nas da-

tas previamente agendadas, por
força de estarmos também en-
volvidos nos quartos-de-final da
Taça Challenge, a outra luta a
seguir. Este mês é o mês dos
quartos-de-final”, rematou Car-
los Resende. 

“O mês dos quartos-de-final”
ABC/UMINHO RECEBE, AMANHÃ, o Águas Santas, para a Taça de Portugal, jogo que marca o início de um ciclo decisivo para a
equipa bracarense. Nas três frentes em que os academistas estão envolvidos, todos os duelos são relativos aos quartos-de-final. 

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende quer vencer o Águas Santas, amanhã, para chegar à final-four da Taça de Portugal

O sorteio da Taça
Challenge colocou os
finlandeses do Käsipallo-
seura Riihimäen Cocks no
caminho do ABC/UMinho,
mas Carlos Resende diz ser
ainda cedo para falar
desse jogo. “Se estivesse 
a falar da qualidade da
equipa finlandesa estava 
a mentir, porque vi muito
por alto e qualquer análise
é de espectador muito
distraído. Nestas coisas,
tentamos fechar etapas.
Quando chegar essa etapa
vamos dedicar-nos de
corpo e alma.”

+ taça 
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Trio do Alavarium 
convocado para
torneio em Angola

JOGADORASA Selecção Na-
cional sénior feminina, que in-
tegra Isabel Góis, Mariana Lo-
pes e Mónica Soares, atletas do
Alavarium, começa, esta tarde,
a participar no Torneio Inter-
nacional - Angola 40 anos,
prova onde vai defrontar, hoje,
o Brasil, selecção campeã do

Mundo, e as selecções “A”
(amanhã) e “B” (domingo) de
Angola. A competição decorre
em Luanda.

Sandra Fernandes, seleccio-
nadora nacional, convocou 16
jogadoras para a prova, entre
elas as três citadas jovens do
Alavarium, que ainda no úl-
timo domingo estiveram em
grande evidência na vitória
frente o Madeira SAD. |

Mariana Lopes voltou a ser chamada à Selecção 

ARQUIVO

Andebol
Seniores Femininos
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A9 João Antunes: «O bichinho levou-me a assinar pelo Sporting»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-02-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=413c23ed

 
surpreende ao retomar a carreira desportiva O internacional João Antunes está de parabéns. Não só
porque fez ontem 27 anos, mas também porque voltou atrás na decisão, tomada no final da última
época, em abandonar a carreira desportiva. O pivô, um dos talentos descobertos pelo falecido
Aleksander Donner, com quem foi campeão no Benfica, assinou por época e meia com o Sporting,
onde ganhou igualmente duas Taças e duas Supertaças. "O bichinho não desapareceu e levou-me a
assinar pelo Sporting. Até eu estou surpreendido, pois não fazia conta de voltar. Mas os amigos
pressionaram-me, diziam-me que era muito novo e, ao ver a malta a jogar, apeteceu-me regressar",
explicou João Antunes, reforço importante dos leões para o decisivo playoff. João Antunes tinha
abandonado o andebol, porque estava um pouco saturado com o ritmo da alta competição, queria
acelerar a conclusão do curso de Medicina Veterinária e dedicar-se com paixão ao seu amor pelos
animais. Pelos vistos, o segunda linha e defesa central vai tentar conciliar todas as atividades,
sacrificando, talvez, os jogos de futsal que fazia pela equipa universitária. "A paragem foi positiva.
Fundei a loja de animais, "Welcome to the Jungle", no Lumiar, e tem corrido muito bem. Já ganhei
oito prémios internacionais, devido à capacidade comercial, ajudando os donos e contribuindo para
que os animais sejam mais felizes, fortes e saudáveis. Trabalho também com alunos da faculdade, que
têm feito teses científicas com os animais. E, enfim, temos todo o tipo de serviços que agradam ao
consumidor", adiantou Antunes. Quanto ao desempenho nos palcos desportivos, o pivô tem objetivos
ambiciosos:"Quero ajudar o Sporting a ser campeão e a ganhar a Taça. Já quanto à Seleção, o
treinador Rolando Freitas deve ter neste momento jogadores em melhor forma", concluiu João
Antunes.
 
 , 27 fevereiro de 201507:50
 
ALEXANDRE REIS fernando ferreira
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A10João Antunes: «O bichinho levou-me a assinar pelo Sporting»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-02-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b2d0de1

 
07:50 . Record Por ALEXANDRE REIS - Record O internacional João Antunes está de parabéns. Não só
porque fez ontem 27 anos, mas também porque voltou atrás na decisão, tomada no final da última
época, em abandonar a carreira desportiva. O pivô, um dos talentos descobertos pelo falecido
Aleksander Donner, com quem foi campeão no Benfica, assinou por época e meia com o Sporting,
onde ganhou igualmente duas Taças e duas Supertaças."O bichinho não desapareceu e levou-me a
assinar pelo Sporting. Até eu estou surpreendido, pois não fazia conta de voltar. Mas os amigos
pressionaram-me, diziam-me que era muito novo e, ao ver a malta a jogar, apeteceu-me regressar",
explicou João Antunes, reforço importante dos leões para o decisivo playoff.João Antunes tinha
abandonado o andebol, porque estava um pouco saturado com o ritmo da alta competição, queria
acelerar a conclusão do curso de Medicina Veterinária e dedicar-se com paixão ao seu amor pelos
animais.Pelos vistos, o segunda linha e defesa central vai tentar conciliar todas as atividades,
sacrificando, talvez, os jogos de futsal que fazia pela equipa universitária."A paragem foi positiva.
Fundei a loja de animais, "Welcome to the Jungle", no Lumiar, e tem corrido muito bem. Já ganhei
oito prémios internacionais, devido à capacidade comercial, ajudando os donos e contribuindo para
que os animais sejam mais felizes, fortes e saudáveis. Trabalho também com alunos da faculdade, que
têm feito teses científicas com os animais. E, enfim, temos todo o tipo de serviços que agradam ao
consumidor", adiantou Antunes.Quanto ao desempenho nos palcos desportivos, o pivô tem objetivos
ambiciosos:"Quero ajudar o Sporting a ser campeão e a ganhar a Taça. Já quanto à Seleção, o
treinador Rolando Freitas deve ter neste momento jogadores em melhor forma", concluiu João
Antunes.
 
 07:50 . Record
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A11Andebol 4 All: projecto de inclusão através do andebol apresentado ontem em
Setúbal - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=47aa1784

 
A equipa de andebol adaptado do Clube Naval Setubalense/Appacdm-Setúbal vai participar na prova
complementar de iniciados masculinos da AA Setúbal.
 
 Foi apresentado ontem, na sede da Associação de Andebol de Setúbal, o projecto de inclusão através
do andebol - a participação da equipa de andebol adaptado do Clube Naval Setubalense/Appacdm-
Setúbal na prova complementar de iniciados masculinos.
 Esta cerimónia contou com a presença de Juliana Sousa, vice-presidente da Federação, Joaquim
Queiróza, presidente da AA Setúbal, Joaquim Escada, coordenador do projecto Andebol 4 All, Eduarda
Marques, directora regional do IPDJ - Lisboa e Vale do Tejo, Rui Oliveira, presidente da União de
Freguesias de Arrentela, Seixal e Paio Pires, Edgar Costa, adjunto do vereador do Desporto da CM
Seixal, José Pereira, chefe de divisão do Desporto da CM Setúbal, Luis Silva, vice-presidente da
ANDDI, Filipe Chagas, secretário geral do Clube Naval Setubalense e José Maria Salazar, presidente da
Appacdm-Setúbal.
 Juliana Sousa deixou, na ocasião, algumas palavras de agradecimento às Câmaras Municipais
envolvidas, a o IPDJ, aos clubes envolvidos e à AA Setúbal, pelo apoio e incentivo dado a este
projecto.
 Por sua vez, os representantes das entidades presentes felicitaram a Federação pelo extraordinário
projecto de inclusão através do andebol. O desporto deve ser para todos e a Federação - e, sobretudo,
a AA Setúbal, que está a organizar este projecto inédito - estão a fazer com que a inclusão seja uma
realidade.
 À apresentação seguiu-se o sorteio da prova complementar de iniciados masculinos, na qual a equipa
de andebol adaptado do Clube Naval Setubalense/Appacdm-Setúbal vai participar, juntamente com
outras nove equipas.
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A121/4 Final Taça Portugal Multicare Seniores Femininos: CS Juventude Mar recebe
Maiastars no domingo - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1b2ceaf

 
CS Juventude Mar e Maiastars fazem o arranque dos 1/4 Final da Taça Portugal Multicare Seniores
Femininos, já este domingo. O jogo tem início marcado para as 17h00, no Pavilhão da Juventude Mar.
O Maiastars assume o favoritismo no jogo, mas a Juventude Mar é sempre uma equipa mais forte, a
jogar em casa e espera-se um jogo muito disputado, já que em causa está um lugar na Final Four.
 O vencedor do jogo apura-se para a Final Four da Taça de Portugal Seniores Femininos, que se
realizará em Loulé, a 28 e 29 de Março.
 Apesar do sorteio das 1/2 finais ter lugar já no próximo dia 5 de Março, pelas 12h00, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Loulé, na ocasião só será conhecido o vencedor deste jogo.
 Assim, na altura em que se disputarem os três jogos que completam os 1/4 final da Taça de Portugal
Seniores Femininos, a 14 e 15 de Março, os vencedores já saberão com quem vão cruzar-se nas
meias-finais.
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A13Portugal já está em Angola para disputar o Torneio Internacional Senior Feminino
Angola 40 Anos - Atletismo Magazine Modalidades Amadoras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6761dfeb

 
Nos dias 27 e 28 de Fevereiro e 1 de Março, Portugal, Brasil e as anfitriãs Angola A e Angola B, vão
participar no Torneio Internacional Senior Feminino Angola 40 Anos.
 
 Depois de um curto estágio em Almada, a Selecção Nacional A Feminina já viajou para Luanda, na
noite de quarta-feira e com chegada prevista para a manhã desta quinta-feira.
 Ainda antes da partida, a seleccionadora nacional, Sandra Fernandes, falou sobre o que espera deste
Torneio: "A presença neste torneio é muito importante porque são mais jogos internacionais para a
selecção senior. Este ano tínhamos feito 5 jogos, dois de preparação e três do apuramento e agora
conseguimos fazer mais três, o que é muito bom para a evolução deste grupo" , garante. "Vai ser,
também, uma oportunidade para ver outras atletas, este grupo é diferente do que esteve no
apuramento pelo facto de não estamos na semana internacional do andebol feminino" , refere a
treinadora, sobre o conjunto de atletas que vai participar no Torneio.
 Sobre as equipas que Portugal vai defrontar, Sandra Fernandes afirma que "Angola é uma equipa
forte, que já conhecemo s e que já trabalha há algum tempo, com um treinador que também
conhecemos bem. Vão ser dois jogos complicados, porque o andebol delas é diferente, embora as
características do treinador sejam próximas do andebol europeu, mas mesmo assim há diferenças" .
Quanto ao Brasil, que foi campeão do mundo, "é uma potência e há uma grande aposta no andebol no
Brasil. À semelhança do que acontece connosco, o Brasil também não se vai apresentar na máxima
força, porque tem muitas atletas a jogar na Europa e que, neste momento, estão a disputar esses
campeonatos. Ainda assim, a competição interna no Brasil é muito forte e isso deixa em perspectiva
um jogo muito difícil.
 A seleccionadora nacional não deixa de mencionar os objectivos que a selecção nacional quer atingir:
"O nosso objectivo passa por conseguir a melhor prestação possível, dar mais jogos internacionais a
este grupo de trabalho e potenciar um maior rendimento para o futuro" , diz.
 Logo à chegada, a co mitiva nacional terá um cocktail na Residência do Senhor Embaixador, na Rua
Houari Boumediene (conhecida como a "rua das embaixadas", em Miramar) no dia 26 às 12 horas.
 O primeiro jogo de Portugal é na sexta-feira, com o Brasil.
 Torneio Internacional Senior Feminino Angola 40 Anos - calendário de jogos
 1ª jornada - 27.02.15
 16h00 portuguesas (17h00 locais) - Angola "A" : Angola "B"
 18h00 portuguesas (19h00 locais) - Brasil : Portugal
 2ª jornada - 28.02.15
 16h00 portuguesas (17h00 locais) - Angola "B" : Brasil
 18h00 portuguesas (19h00 locais) - Angola "A" : Portugal
 3ª jornada - 01.03.15
 16h00 portuguesas (17h00 locais) - Angola "B" : Portugal
 18h00 portuguesas (19h00 locais) - Angola "A" : Brasil
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Taça Challenge

Resultado completo do sorteio 
Quartos-de-final 
- Stord Handball (Noruega) : Ramat Hashron HC (Israel) 
- ZTR Zaporozhye (Ucrânia) : Handbal club Odorhei (Roménia) 
- Käsipalloseura Riihimäen Cocks (Finlândia) : ABC/UMinho 
- KS Azoty-Pulawy (Polónia) : SL Benfica 
Meias-finais
- Vencedor ZTR Zaporozhye/ Handbal club Odorhei 

: Vencedor KS Azoty-Pulawy/SL Benfica 
- Vencedor Käsipalloseura Riihimäen Cocks/ ABC/UMinho 

§andebol
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Última jornada
ABC/UMinho fecha
primeira fase 
com derrota 

O ABC/UMinho fechou a pri-

meira fase do campeonato na-

cional de Andebol 1 com uma

derrota em casa do Sp. Horta,

por 44-34. Neste encontro da

22.ª jornada - que já nada deci-

dia em termos do lugar final da

equipa bracarense - os acade-

mistas alinharam com atletas ju-

niores. Quanto aos outros resul-

tados, o Xico Andebol foi a casa

do Sporting perder por 26-20,

fechando a primeira fase no últi-

mo lugar. 

Para a segunda fase do cam-

peonato, no grupo A, do 1.º ao

8.º vão disputar-se play-offs,

sendo que o ABC/UMinho vai

medir forças com o Madeira

SAD. 

ANDEBOL 1         JORNADA 22

1. Porto 22 20 0 2 678 508 62
2. Sporting 22 17 2 3 670 557 58
3. ABC/UMinho22 16 1 5 700 588 55
4. Benfica 22 15 2 5 645 549 54
5. Ág. Santas 22 11 2 9 615 569 46
6. Madeira 22 8 5 9 549 565 43
7. Sp. Horta 22 10 1 11 620 628 43
8. P. Manuel 22 9 1 12 639 661 41
9. Belenenses 22 8 1 13 547 635 39
10. ISMAI 22 6 3 13 553 610 37
11. St. Tirso 22 2 0 20 529 714 26
12. Xico 22 1 1 20 540 691 25

St. Tirso, 29 - Ág. Santas, 30
Sporting, 26 - Xico Andebol, 20
Benfica, 29 - Porto, 27
Belenenses, 26 - ISMAI, 25
Sp. Horta, 44 - ABC/UMinho, 34
Passos Manuel, 31 - Madeira SAD, 22

ABC/UMinho - Madeira SAD
Porto - P. Manuel
Sporting - Sp. Horta
Benfica - Águas Santas

J V E D GM GS P

CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS

QUARTOS-DE-FINAL

Página 15



A16

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 16,46 x 23,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58112971 26-02-2015

ANDEBOL
| Paulo Machado | 

O sorteio dos quartos-de-final da
Taça Challenge ditou o duelo en-
tre ABC/UMinho e os finlande-
ses do Käsipalloseura Riihimäen
Cocks, enquanto o Benfica joga
com os polacos do KS Azoty-
Pulawy.

O sorteio acabou por ser, teori-
camente, mais favorável à equi-
pa bracarense, que vai jogar com
os finlandeses do Käsipalloseura
Riihimäen Cocks, equipa com
uma curta história de participa-
ções europeias, sendo que nunca

foram mais além dos quartos-de-
final desta mesma prova, na épo-
ca passada. 

O sorteio foi, também, favorá-
vel às duas equipas portuguesas
na medida em que as duas jogam
primeiro fora, na Finlândia e na
Polónia, a 14 ou 15 de Março e
vão poder decidir a eliminatória
em casa, uma semana depois (21
ou 22 de Março). 

No sorteio de ontem foram,
também, sorteados os jogos das
meias-finais da Taça Challenge
Masculina. 

Assim, se o ABC/ UMinho
passar à meia-final, já sabe que

terá como adversário o vencedor
do jogo entre Stord Handball
(Noruega) ou Ramat Hashron
HC (Israel). 

O Benfica, caso se apure para
as meias-finais, vai jogar com o
vencedor do jogo entre ZTR Za-
porozhye (Ucrânia) - Handbal
club Odorhei (Roménia). 

Nas meias-finais, o sorteio
ditou sortes diferentes para
as formações portuguesas: o
ABC/UMinho joga primeiro em
casa e, depois, fora, enquanto o
Benfica joga primeiro fora e de-
cide a eliminatória, novamente,
em casa. 

ABC/UMinho defronta
finlandeses na Challenge
EQUIPA DO ABC/UMINHO vai defrontar os finlandeses do Käsipalloseura
Riihimäen Cocks nos quartos-de-final da Taça Challenge.

DR

ABC/UMInho aposta forte na presente temporada para a conquista da Taça Challenge
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ABC/UMINHO
| Paulo Machado | 

Via aberta para chegar à final da
Taça Challenge. Carlos Resende
reforça o objectivo de conquistar
o troféu, depois de saber quais
os adversários que tem de ultra-
passar nas próximas eliminató-
rias. “Foi um sorteio interessan-
te. Jogar com equipa finlandesa
estava entre minhas preferidas e
se passarmos iremos cruzar com
uma equipa norueguesa ou israe-
lita, com viagens a países onde

conhecemos bem o andebol”.
Carlos Resende reconhece o

favoritismo e destaca que “o ob-
jectivo é sempre ganhar”, desta-
cando “algumas cautelas” para
evitar surpresas, mas sublinha
que “o espírito será sempre de
conquistador e nada a recear”.
Acrescenta o treinador do
ABC/UMinho, “é nosso objecti-
vo e de todo o grupo de trabalho
reunir condições para que isso
aconteça. Entendemos que que
temos potencial para ganhar esta
competição”.

Carlos Resende

“Considero que foi um sorteio simpático”

DR

Carlos Resende
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A20Nikola Karabatic eleito melhor jogador de andebol do mundo em 2014
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2015

Meio: Diário de Notícias Online Autores: João Ruela

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e139ff8

 
O central do Barcelona e da seleção francesa voltou a ser distinguido como o melhor andebolista do
mundo, sucedendo a Domagoj Duvnjak. O central francês Nikola Karabatic foi designado o melhor
jogador do mundo em 2014, anunciou a Federação Internacional de Andebol (IHF). Campeão europeu
em 2014 e mundial em 2015 com a França, Karabatic já tinha recebido esta distinção em 2007 e
tornou-se o terceiro jogador a obter este prémio duas vezes, depois do croata Ivano Balic (2003 e
2006) e do espanhol Talant Dujshebaev (1994 e 1996). O jogador do Barça, que antes jogou no Aix e
no Montpellier, em França, e no Kiel, da Alemanha, foi três vezes campeão do mundo (2009, 2011 e
2015) e outras tantas campeão europeu (2006, 2010 e 2014), ganhou duas medalhas de ouro
olímpicas (2008 e 2012) e duas vezes a Liga dos Campeões (2003 e 2007). O mais velho dos irmãos
Karabatic, de 30 anos, que sucede ao croata Domagoj Duvnjak, obteve 33,7% do conjunto dos votos
dos adeptos e de um painel de especialistas designado pela IHF. O dinamarquês Mikkel Hansen ficou
em segundo, com 21%, e o guarda-redes francês Thierry Omeyer, eleito melhor jogador do Mundial
2014, terminou em terceiro, 19,5%. Entre as mulheres, a lateral esquerda brasileira Eduarda Amorim,
de 28 anos, foi a eleita. Nomeada melhor jogadora do Mundial de 2013, ganho pelo Brasil, Eduarda
Amorim ganhou duas vezes seguidas a Liga dos Campeões europeus (2013 e 2014), ao serviço do
Györ. Com 35,2% dos votos, Eduarda Amorim ficou à frente da romena Cristina Neagu (25,8%) e da
norueguesa Heidi Loke (16,8%) e passou a ser a segunda brasileira distinguida com o 'título' de
melhor do mundo, depois de Alexandra do Nascimento em 2012.
 
por João Ruela, com Lusa
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Equipas de Lafões entram a 
perder nos nacionais femininos

Silvino Cardoso

Todas as equipas femininas da
região de Lafões que partici-
pam nos campeonatos de for-
mação e disputam a segunda
fase nacional perderam. As três
representações da Associação
de Andebol de Viseu actuaram
fora de casa. O Andebol Clube
de Oliveira de Frades foi a Ca-

nelas perder por oito golos de
diferença, de nada valendo os
13 golos obtidos pela sua atleta
Joana Pereira, jogadora que
ainda assim foi uma das duas
melhores marcadoras na jor-
nada, no campeonato nacional
de juniores femininos.

Em juvenis femininos, a As-
sociação de Pais da Escola Se-
cundária de S. Pedro do Sul não
evitou uma derrota conclu-
dente no reduto da Casa do
Povo de Valongo do Vouga. Cu-

riosamente entre as equipas
derrotadas foi a turma sampe-
drense que menos golos sofreu,
o que lhe vale a antepenúltima
posição na tabela classificativa.

Entretanto, em Iniciados fe-
mininos a Associação de Pais
da Escola Secundária de S. Pe-
dro do Sul foi copiosamente
goleada em S. João da Madeira
onde apenas marcou oito go-
los contra 40 sofridos. Com a
derrota a equipa lafonense está
no último lugar da sua zona. |

Andebol
Camp. Nac. Femininos 

JUN. -2.ª FASE- ZONA 2
ADA Canelas-AC Ol. Frades    38-30
Juve Liz-SIR 1.º de Maio               24-27
Batalha AC-SIM Porto Salvo   15-24

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
SIM Porto Salvo    1       1    0      0    24-15      3
ADA Canelas           1       1    0      0    38-30      3
SIR 1º Maio                1       1    0      0    27-24      3
Juve Lis                          1       0    0      1    24-27      1
AC Ol. Frades          1       0    0      1    30-38      1
Batalha AC                1       0    0      1    15-24      1

Próxima Jornada                                   
Andebol Clube de Ol. De Frades-
SIR 1.º de Maio, ADA Canelas-
Batalha e SIM Porto Salvo-Juve
Lis.

JUV. -2.ª FASE- ZONA 2
Juve Lis-AA Espinho                       44-18
SIR 1.º Maio-Alavariun                  18-31
CP V. Vouga-S. Pedro Sul            27-17

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Juve Lis                          1       1    0      0    44-18      3
Alavarium                   1       1    0      0    31-18      3
CP V.Vouga                1       1    0      0    27-17      3
APAE SP Sul              1       0    0      1    17-27      1
SIR 1.º Maio               1       0    0      1    18-31      1
AA Espinho               1       0    0      1    18-44      1

Próxima Jornada                                   
AA Espinho-Alavarium, Juve Lis-
Casa do Povo de Valongo do
Vouga e APAE de S. Pedro do Sul-
SIR 1.º de Maio.

INIC. -2.ª FASE- ZONA 2
Valongo Vouga-Alavarium        31-38
Sanjoanense- S. Pedro Sul             40-8
Espinho 'A'-S.Félix Marinha       37-30

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
AD Sanjoanense   1       1    0      0     40-8       3
AA Espinho 'A'         1       1    0      0    37-30      3
Alavarium                   1       1    0      0    38-31      3
S. Félix Marinha     1       0    0      1    30-37      1
Valongo Vouga      1       0    0      1    31-38      1
S. Pedro Sul                1       0    0      1     8-40       1

Próxima Jornada                                   
Alavarium-APAE S. Pedro do Sul,
Casa do Povo de Valongo do
Vouga-AA Espinho 'A' e CA S. Félix
da Marinha-AD Sanjoanense.
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A22Tática e ataque marcam último treino das seleções angolanas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4c42ee7

 
A sessão teve a duração de duas horas e meia.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A implementação do sistema tático e jogadas ofensivas marcaram esta quinta-feira o último treino
das seleções angolanas de andebol, tendo em vista a participação no torneio internacional "Angola 40
anos" que arranca esta sexta-feira.
 
 A sessão, que teve a duração de duas horas e meia e que decorreu no pavilhão principal da Cidadela,
foi orientada pelo técnico João Florêncio.
 
 Com sucessivas intervenções e diálogo, quer por parte da equipa técnica quer das jogadoras, foi
recomendada muita dedicação durante a prova, que visa testar os níveis da equipa tendo em vista o
torneio pré-olímpico no mês de março.
 
 26-02-2015 19:16As seleções angolanas de andebol preparam o torneio internacional "Angola 40
anos".
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A23Elizabeth Cailo promete empenho e dedicação durante torneio "Angola 40 anos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c78142e3

 
Elizabeth Cailo é também jogadora do 1º de Agosto.
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 26-02-2015 19:47A ponta esquerda da seleção angolana falou após a última sessão de treinos.
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A24Cidadela apta para albergar torneio internacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd41433f

 
A prova vai reunir as seleções A e B de Angola, Portugal e Brasil (campeã do mundo).
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 26-02-2015 19:19O torneio internacional de andebol "Angola 40 Anos" decorre de 27 de fevereiro a 1
de março.
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