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ANDEBOL
| Redacção | 

No passado fim de semana a
equipa feminina juvenil de ande-
bol da Didáxis terminou a sua
participação no campeonato na-
cional com uma vitória sobre o
CALE por 32 – 25. A equipa fa-
malicense terminou na quarta
posição em igualdade pontual
com o Colégio de Gaia. 

A fase final, onde se irá apurar
o campeão nacional, não foi pos-
sível este ano. As lesões de joga-
doras ocorridas na fase funda-
mental da prova condicionaram
a equipa, que perdeu pontos irre-
cuperáveis. Nem tudo terminou
para esta equipa, pois na próxi-
ma semana estará em Lisboa a
disputar a fase final nacional do
desporto escolar, em que con-
quistaram o título de campeãs

regionais. 
As infantis receberam o pri-

meiro classificado, a Juventude
do Mar, e perderam pela segun-
da vez, desta feita por 30-12. Ao
intervalo, já a Didáxis perdia por
16-6 e nem os 9 golos apontados
por Rita Passos permitiram a re-
viravolta no marcador. 

As iniciadas perderam 24-18
com o Callidas, numa prova  em
dois escalões, iniciadas e juve-

nis, onde a AA Didáxis só apre-
senta jogadoras iniciadas, maio-
ritariamente de 1º ano. 

As seniores receberam o ABC/

Manabola e venceram 27-21. De
realçar os 8 e 7 golos apontados,
respectivamente, por Diana Oli-
veira e Filipa Gonçalves. 

Sem acesso à fase final quee disputa do título nacional

Juvenis da Didáxis vencem
Cale e terminam em quarto

DR

Equipa feminina de andebol juvenil da Didáxis  
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Demissão do Conselho 
de Arbitragem

Mal-estar com a União de Andebol

A direcção da União das Associações de Andebol dos 
Açores (UAAA), presidia pelo professor Rui Santos, tem sido 
sucessivamente contestada por muitos sectores ligados à mo-
dalidade, apurou o nosso jornal.

A última situação de desagrado abrangeu o Conselho Regio-
nal de Arbitragem, eleito no início desta época. Bruno Pereira, 
árbitro nacional e com presenças em vários jogos da 1.ª divisão, 
apresentou a demissão por divergências com Rui Santos.

A nossa fonte, que pediu para não ser identificada, relatou 
que têm existido “muitas polémicas e que até uma forma de 
estar pouco humana” provocando descontentamento nos di-
rigentes, nos clubes e como se constata, nos últimos tempos, 
com os árbitros.

Rui Santos, ex-director regional do Desporto, assumiu a 
presidência da UAAA há cerca de um ano.

“REGIONAL” SENIOR EM S. MIGUEL

O campeonato de seniores dos Açores de andebol volta a 
ser uma realidade esta época, devido a um maior número de 
clubes concorrentes.

De 28 a 31 de Maio a ilha de S. Miguel recebe a prova 
regional, que dará acesso à 3.ª divisão nacional.

Casa do Povo dos Arrifes, Marítimo de Ponta Delgada, 
Marienses “B” e Sporting da Horta “B” são os clubes que 
competem.
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A ‘Arena Desporto’ prossegue
sábado e domingo, no Parque
Tenente Coronel Jaime Filipe
da Fonseca (Parque do Avião),
com hora marcada para a prá-
tica de BTT, Body Balance,
Body Combat, voleibol, atle-
tismo, dança e judo, entre ou-
tras. 

A maratona desportiva ar-
ranca sábado às 10h30 com
um evento de Boot Camp, da
responsabilidade de um giná-
sio, e fecha no domingo com
um passeio de BTT em família,
dinamizado pela Airbike.

Com esta iniciativa, a Câmara

Municipal e parceiros preten-
dem oferecer aos cidadãos
uma forma de combaterem o
sedentarismo e incentivar a
prática da actividade física, de
forma divertida, criativa e em
comunidade. A ‘Arena Des-
porto’ inclui aulas de fitness,
passeios BTT, torneios de fute-
bol, andebol, voleibol e basque-
tebol, desporto que será prati-
cado durante 33 dias em qua-
tro períodos distintos.

O projecto é o resultado da
colaboração entre Município
de Leiria com Clubes, Associa-
ções, Ginásios e Health Clubs

da cidade. Segundo fonte da
câmara, o objectivo é chamar
25 mil pessoas às ruas de Leiria
para a prática saudável de des-
porto, durante todo o evento. 

Os interessados em auxiliar
na organização dos eventos
devem inscrever-se no ‘web-
site’ da Câmara, no formulário
criado para esse efeito.

Refira-se que esta é a terceira
vez este ano que o Parque da
Cidade recebe o evento. O Es-
tádio Municipal recebeu a fase
anterior da ‘Arena Desporto’,
entre a passada sexta-feira e
segunda-feira, com o projecto

‘Eu Desportivo’, que chamou
crianças e pais ao Estádio. Des-
pois desta edição, o evento re-
gressa Junho a Leiria. 

Na época balnear – meses de
Julho e Agosto – as actividades
estão previstas para a praia do
Pedrógão. Em todas as fases, a
entrada e participação é livre.|

Arena do Desporto aterra
este fim-de-semana
no Parque do Avião
Desporto Na sua 3ª edição, a ‘Arena Desporto’ aterra no Parque do Avião no pró-
ximo fim-de-semana, com actividades para todas as idades e gostos

DR

Arena do Desporto  muda este fim-de-semana para o Parque do Avião

O que pode 
fazer
16 Maio | Sábado
Ginásio
10h30 BootCamp 
11h30 BodyBalance 
15h30 Cross Training 
16h30 BodyCombat 
Polidesportivo
09h30 Torneio Voleibol 
14h45 Torneio Voleibol
Multiactividades
09h30 Atletismo 
17 Maio | Domingo
Ginásio
10h30 Dança 
15h30 Yoga 
Polidesportivo
09h30 Badminton 
Multiactividades
09h30 Orientação em Fa-
mília 
15h00 Kendo 
16h30 Judo 
Multiactividades II
09h30 BTT em Família 
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Arena do Desporto
aterra no Parque 
do Avião
Leiria | P4

Página 10



A11

  Tiragem: 32875

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,46 x 16,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59243749 13-05-2015

Página 11



A12

  Tiragem: 32875

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59243549 13-05-2015

Página 12



A13

  Tiragem: 77083

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 2,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59243417 13-05-2015

Página 13



A14Só há liberdade para dizer bem no país que vai receber os Jogos Europeus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-05-2015

Meio: Público Online Autores: Marco Vaza

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/so-ha-liberdade-para-dizer-bem-no-pais-que-vai-receber-os-jogos-

europeus-1695282

 
Por Marco Vaza 12/05/2015 - 07:48 Falta um mês para o evento que vai reunir cerca de seis mil
atletas em Baku, a capital de um país que está no fundo de muitas listas de liberdade de imprensa e
respeito pelos direitos humanos. O Crystal Hall, pavilhão que vai receber as competições de andebol e
de voleibol durante os Jogos Europeus TOFIK BABAYEV/AFP Jogos Europeus Baku nem sequer chegou
à fase de votação nos processos de candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020, mas a capital do
Azerbaijão era o único candidato a receber a primeira edição dos Jogos Europeus. A votação em
Dezembro de 2012 do Comité Olímpico Europeu não foi unânime, 38 votos a favor, oito contra e duas
abstenções, o suficiente para o Azerbaijão conquistar a organização deste megaevento desportivo que
terá o seu início daqui a um mês, a 12 de Julho. Mas há quem considere que tudo não passa de uma
enorme manobra de propaganda do governo de um país que está num fundo de muitas listas de
liberdade de imprensa e respeito pelos direitos humanos. A Amnistia Internacional identifica, pelo
menos, 20 prisioneiros de consciência, entre jornalistas, activistas e políticos da oposição, nesta antiga
república soviética cuja grande riqueza são as suas reservas de petróleo e gás natural. "O objectivo
dos Jogos Europeus e de outros eventos com grande projecção internacional é mostrar o Azerbaijão
como um estado moderno e progressista, mas o seu registo em termos de direitos humanos mostra o
contrário", diz ao PÚBLICO Levan Asatiani, investigador da Amnistia Internacional, que notou uma
tendência nos últimos dois anos de aumento da repressão a vozes contrárias ao regime liderado por
Ilham Aliyev: "Foi ficando pior nos últimos dois meses, especialmente desde Agosto passado, em que
foram presos alguns líderes da sociedade civil, incluindo das ONG mais proeminentes." Um relatório da
Human Rights Watch também fala de uma deterioração do respeito pelos direitos humanos no país em
tempos mais recentes. "O governo do Azerbaijão aumentou a sua repressão contra os seus críticos. As
autoridades condenaram ou prenderam pelo menos 33 defensores de direitos humanos, activistas
políticos e civis, jornalistas e bloggers, fazendo com que muitos tenham fugido ou país ou se
mantenham escondidos. Também congelaram as contas bancárias de grupos independentes e dos
seus líderes. Algumas organizações tiveram mesmo de encerrar as suas actividades", escreve esta
organização. Num relatório divulgado nesta semana, a ILGA-Europa coloca o Azerbaijão no último
lugar, entre 49 países europeus, no ranking que mede como são respeitados os direitos de lésbicas,
gays, bissexuais e transgénero. A organização Repórteres sem Fronteiras, por seu lado, coloca o
Azerbaijão no 162.º lugar (em 180 países) na sua lista anual que avalia a liberdade de imprensa - a
Finlândia lidera este ranking, a Eritreia está em último. "Os media são controlados pelo governo e os
que ainda se podem considerar como independentes estão em declínio acentuado. É difícil encontrar
um jornal que seja muito crítico", observa Levan Asatiani, acrescentando que esta situação situação se
estende às redes sociais: "Nos últimos anos têm tentado controlar os bloggers. Alguns têm sido
presos, assim como activistas políticos que são muito activos no Facebook." Para além destes Jogos
Europeus, que irão receber cerca de seis mil atletas de 50 países entre 12 e 28 de Junho em 20
modalidades, Baku irá ainda receber nos próximos anos outros grandes eventos desportivos, como um
grande prémio de Fórmula 1 em 2016, e quatro jogos da fase final do Euro 2020 de futebol (incluindo
um jogo dos quartos-de-final), um torneio que se irá realizar em 13 cidades de 13 países diferentes.
Estes Jogos Europeus têm um orçamento de 975 milhões de euros, que pagaram a construção de
várias infra-estruturas, entre elas, o Estádio Olímpico de Baku, para além das viagens e alojamento
para todos os participantes no evento. A realização destes Jogos em Baku poderá ser um ponto de
partida para que algo mude, segundo Asatiani: "Os activistas devem aproveitar os Jogos para colocar
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estas questões na ribalta internacional. Acreditamos que os jogos vão fazer com que aumente a
pressão sobre o presidente Aliyev para que ele mostre boa vontade e faça mudanças a sério antes da
cerimónia de abertura."
 
 12/05/2015 - 07:48Falta um mês para o evento que vai reunir cerca de seis mil atletas em Baku, a
capital de um país que está no fundo de muitas listas de liberdade de imprensa e respeito pelos
direitos humanos.O Crystal Hall, pavilhão que vai receber as competições de andebol e de voleibol
durante os Jogos Europeus
 
Marco Vaza
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Vicente Álamo: «Tenho pena de parar por causa de lesão»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-05-2015

Meio: Record Online Autores: Luís Manuel Neves

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=948015

 
revela por que abandona as balizas do benfica O guarda-redes do Benfica, o espanhol Vicente Álamo,
abandonou a carreira desportiva por causa de uma lesão nos quadris. A revelação foi feita à
comunicação social do seu país. "Após 21 anos de carreira, onde conheci grandes amigos e
companheiros, tenho pena de parar por causa de uma lesão no quadril que arrasto de há muito
tempo," explicou o internacional, de 39 anos, que colecionou duas Taças EHF (1995 e 1996), uma
Taça Asobal (2008) e uma Supertaça (em 2012, na sua primeira época pelos encarnados), depois de
representar Granollers, Cangas e Ademar. Vicente Álamo foi um dos melhores nas duas últimas
décadas, quase sempre com percentagens acima dos 30%, cotando-se como o melhor guarda-redes
do Campeonato Nacional na época 2012/13. Nos juniores de Espanha foi prata no Mundial'1995 e
Europeu'1996, mas nos seniores ficou tapado por referências como David Barrufet ou Javier
Hombrados. Vicente Álamo projetou o seu futuro profissional, agora que abandona as balizas do
Benfica:"Gostaria de ser treinador de guarda-redes."
 
 , 13 maio de 201504:51
 
A.R. Luís Manuel Neves
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FC Porto-Sporting: Vitória será trunfo na luta pelo título
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http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/fc_porto_sporting_vitoria_sera_trunfo_na_luta_pelo_titulo.html

 
01:52 . Record Por alexandre reis - Record O Sporting joga hoje (21h00) uma importante cartada
frente ao FCPorto, que pode ser de trunfo na luta pelo título, procurando em toda a história a sua
primeira vitória no Dragão Caixa, no 2.º duelo do playoff, à melhor de 5.Os leões estiveram muito
perto do objetivo, pois no 1.º jogo da final conseguiram, pela segunda vez no mesmo recinto, concluir
os 60 minutos empatados (29-29), perdendo (33-36) depois do prolongamento. Uma maldição que se
tem prolongado no tempo, pois a última vitória (23-22) do Sporting frente ao FCPorto, na Invicta, foi
em 1999/00, mas no Pavilhão Rosa Mota.Agora, se o Sporting ganhar pode resolver a questão em sua
casa, colocando os azuis e brancos sob uma maior pressão. Já uma derrota da turma lisboeta deixará
as portas escancaradas do título ao hexacampeão, que ficará a apenas um triunfo do "hepta" e com a
possibilidade de resolver um hipotético jogo da "negra" no Porto."Os encontros entre o Sporting e o FC
Porto nunca são fáceis. Estamos confiantes que vamos surpreender não só o adversário mas também
os adeptos. Para nós, a derrota não é uma opção, pois queremos o título", sustentou Hugo Canela,
adjunto dos leões.O Sporting deu excelente réplica no 1.º jogo, pelo que o FCPorto terá de confirmar o
favoritismo, contando com casa cheia, a experiência da Liga dos Campeões e um investimento mais
eficaz que os rivais.O clássico deve continuar emocionante e quem cometer menos erros ganha, como
contou o lateral do FCPorto, Gilberto Duarte:"As duas equipas vão apresentar-se iguais. É só ver
alguns pormenores e analisar os erros que se cometeram para melhorar."
 
 01:52 . Record
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II Congresso de Andebol de Espinho foi dedicado ao tema "Pensar hoje o Andebol do
futuro"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online
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dedicado-ao-tema-pensar-hoje-o-andebol-do-futuro

 
A segunda edição apostou em novos conteúdos formativos, mais aprofundados com base no tema
"Pensar hoje o Andebol do futuro".
 
 A Secção de Andebol do Sporting Clube de Espinho e a Câmara Municipal de Espinho realizaram na
sexta-feira, 1 de maio de 2015, no Centro Multimeios de Espinho, o II Congresso de Andebol de
Espinho.
 O II Congresso de Andebol de Espinho surgiu na sequência da primeira edição, nomeadamente do seu
sucesso, e que teve como principal motivação uma breve abordagem aos conteúdos programáticos da
formação de jovens andebolistas.
 Neste sentido, a segunda edição, pretendeu trazer novos conteúdos formativos, mais aprofundados
com base no tema "Pensar hoje o ANDEBOL do futuro", com um conjunto de preletores ligados a uma
área multidisciplinar e com trabalho academicamente reconhecido no âmbito da investigação e na
prática.
 A seção de abertura, foi efetuado pelo Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira,
pelo Adjunto do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Dr. Arnaldo Paredes, pelo
Representante do Presidente da F ederação de Andebol de Portugal, Exmo. Sr. João Lemos e ainda
pelo Presidente do Sporting Clube de Espinho, Dr. Bernardo Gomes de Almeida.
 O II Congresso de Andebol de Espinho teve um vasto leque de preletores: António Marreiros (árbitro
Internacional de Andebol Nível A e Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação de Andebol de
Portugal), Joana Catarina Cerqueira (Doutoranda em Ciências do Desporto na Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto), Rui Garganta (Professor Associado na Faculdade de Desporto (FADE) da
Universidade do Porto), Paulo Sá (Doutor pela Universidade da Corunha em Ciências da Atividade
Física e do Desporto professor auxiliar no Instituto Universitário da Maia), José António Silva
(Professor Auxiliar da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, coordenador do Gabinete de
Andebol, antigo treinador principal do Sport Lisboa e Benfica, Madeira SAD, Águas Santas. Antigo
selecionador nacional de Portugal femininos de Juvenis, Promessa, Esper nças), Miguel Ribeiro
(Professor de Educação Física no Ensino Básico) e Pedro Vieira (Diretor Técnico Regional da Associação
de Andebol do Porto e treinador de guarda-redes nas Seleções Nacionais Jovens).
 O II Congresso de Andebol de Espinho foi, também, homologado pelo Instituto Português do Desporto
e da Juventude (IPDJ), com 1,4 créditos para treinadores de graus I, II, III e IV para efeitos de
renovação do Título Profissional de Treinador de Desporto na modalidade específica de Andebol.
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Colégio Infante D. Henrique dedicou uma tarde ao Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22387-colegio-infante-d-henrique-dedicou-uma-

tarde-ao-andebol

 
Para além da selecionadora nacional, Sandra Fernandes, também passaram pelo Colégio Infante D.
Henrique as internacionais portuguesas Anais Gouveia, Frederica Jesus, Nádia Nunes, Cláudia Silva,
Érica Tavares e Patrícia Fernandes.
 
 No dia 4 de Maio, o Colégio Infante D. Henrique, na ilha da Madeira, foi palco de uma actividade de
promoção e divulgação do Andebol, que contou com a participação de cerca de 250 crianças, desde o
1º ao 9º ano de escolaridade de ambos os géneros.
 Numa organização foi conjunta do Clube Desportivo e do Colégio Infante D. Henrique, as crianças
começaram por assistir a uma pequena palestra da selecionadora nacional, Sandra Fernandes, que
também apresentou as internacionais portuguesas que passaram pelo Colégio Infante D. Henrique:
Anais Gouveia, Frederica Jesus, Nádia Nunes, Cláudia Silva, Érica Tavares e Patrícia Fernandes.
 Da teoria à prática, seguiram-se jogos de Mini Andebol entre as internacionais e os alunos/ atletas do
Colégio e Clube. Por fim, houve uma sessão de autógrafos e entrega de lembranças do clube aos
convidados.
 Em representação do Clube esteve presente o coordenador e demais treinadores e do Colégio
estiveram prese ntes todos os professores de Educação Física e o Diretor do Colégio, o Sr. Padre José
Augusto Cancela que recebeu um galhardete com a assinatura das atletas e equipa técnica.
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Campeonato Fidelidade Andebol 1: F.C. Porto e Sporting voltam a encontrar-se no
Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2015
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e-sporting-voltam-a-encontrar-se-no-dragao-caixa

 
O segundo jogo da final do  play-off  realiza-se esta quarta-feira, a partir das 21 horas.
 
 Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal voltam a encontrar-se esta quarta-feira, naquele
que é o segundo jogo da final do  play-off  do Campeonato Fidelidade Andebol 1. A partida vai ser
dirigida pela dupla internacional da Madeira, Ricardo Fonseca/Duarte Santos, e tem transmissão em
direto no Porto Canal, A Bola TV e ANDEBOL|tv.
 E que acrescentar mais àquilo que já foi dito antes do primeiro jogo desta final, partida que só se
decidiu após prolongamento? Muito pouco, seguramente... Que vai ser um jogo equilibrado, pautado
pela emoção, num ambiente caloroso, por dois excelentes planteis que, sob a direção de uma
experiente dupla internacional, prometem dar um bom espetáculo.
 Em teoria, o FC Porto volta a ser favorito, porque tem a seu favor o fator casa, exatamente como já o
teve no primeiro jogo que só foi decidido, com vitória da equipa da casa (36-33), após prolongamento.
O Sporting tudo fará para contrariar esta teoria, sa bendo que uma vitória leonina dará possíbilidade
de discutir a final nos dois jogos a realizar em Lisboa.
 Emoção, equilibrio, qualidade no espetáculo - fatores que ajudarão a que o Dragão Caiza volte a
encher-se de amantes da modalidade.
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Ivan Caçador e Eurico Nicolau marcam presença no Elite Championship da Arábia
Saudita
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A IHF nomeou a dupla internacional para mais uma competição na Arábia Saudita, de 21 a 24 de Maio.
 
 Ivan Caçador e Eurico Nicolau acabam de receber mais uma nomeação a nível internacional. A dupla
de Leiria viaja até à Arábia Saudita, onde vai arbitrar no Elite Championship, de 20 a 25 de Maio.
 A cidade para onde a dupla internacional vai viajar só será conhecida a 19 de Maio, depois de um
jogo do play-off do campeonato árabe, assim como as equipas que vão disputar a prova.
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OPINIÃO NO PORTAL DO DISTRITO 

Leia o texto completo em www.setubalnarede.pt

WWW.SETUBALNAREDE.PT

SOCIEDADE

No passado dia 1 de maio, num dos restaurantes da cidade
de Setúbal, reuniram-se quase duas centenas de setubalen-
ses para conhecerem uma nova Associação que tem por
nome ANDGERAÇÕES. Foi criada por cidadãos que, em tem-
pos idos ou mesmo agora, têm em comum o gosto por uma
das modalidades desportivas que, a seguir ao futebol, já
levou longe o nome de Setúbal, enquadrados na instituição
mais emblemática desta cidade que é o Vitória Futebol Clube.  
Estive lá com a minha família. Fomos para conhecer uma
nova iniciativa de participação cidadã – numa sociedade de-
mocrática todas são bem-vindas, desde que procurem cola-
borar para o bem comum – e foi-nos dada a oportunidade
de encontrar colegas de escola ou de bairro que há muitos
anos não nos víamos. 
Só por isso já teria sido um tempo bem utilizado. Mas foi, so-
bretudo, uma oportunidade para recordar os tempos glorio-
sos do Andebol do Vitória. Muitos foram os que passaram
pelo écran no qual projetaram fotos, aproveitando as novas
técnicas áudio-visuais, de quase todos os que, nas últimas
décadas, praticaram ou dirigiram esta prática desportiva e
os momentos de maior glória do clube. Alguns, mesmo já
com largos anos de vida, estavam também no almoço. O mo-
mento mais alto foi a homenagem, mais que justa, a um dos
mais bem-sucedidos treinadores de andebol: Manuel Manita.
Encheu-nos a alma termos tido a oportunidade de recordar
tempos inesquecíveis, mas ela ficou a transbordar ao ser lida
uma mensagem, muito emotiva, do homenageado, a residir
agora fora de Setúbal, que nos levou a sentir mais fortes e
gratas saudades das épocas em que o Pavilhão Antoine Velge
ficava superlotado de adeptos, independentemente, do clube
adversário. Quantas tardes e noites também eu me sentei
nas bancadas e vibrei com o “amor à camisola” que enver-
gavam os nossos jogadores. 

Setúbal tem uma nova associação

EUGÉNIO
FONSECA

Presidente da Cáritas
Diocesana de Setúbal e
da Cáritas Portuguesa

Página 25



A26

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 16,70 x 20,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59225806 12-05-2015

Empenho supera poderio
Mérito A jovem equipa do São Bernardo travou o campeão Benfica e, no final
da primeira volta da discussão pelo título, isolou-se no segundo lugar

SÃO BERNARDO                        25

Treinador: José Rodrigues.
Jorge Pereira e Manuel Leite; Fábio
Basto, Miguel Silva, Rodrigo Gouveia
(5), João Vieira, Jorge Justino (4),
Roberto Ribeiro (3), Rafael Ferreira,
Rafael Marques (7), João Mieiro (2),
João Massa, Leandro Rodrigues (4).

BENFICA                                           24

Treinador: Nuno Alvarez.
Tiago Silva e Luís Almeida; David Car-
valho (4), Gilson Correia, Ricardo Fer-
reira, Diogo Moreira (1), João Machado
(6), Hugo Freitas (1), Eduardo Silva,
Gonçalo Cunha (2), Augusto Aranda,
Alexandre Cavalcanti (6), Valter Soares
(2), Leone Almeida, João Alcântara e Ri-
cardo Queirós (2).

Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo, em Aveiro.
Árbitros: Nuno Marques e João Cor-
reia (AA Aveiro).
Ao intervalo: 17-15.

À 5.ª jornada da Fase Final do
Nacional da categoria, em que
se disputa o título, a equipa de
Juniores do S. Bernardo rece-
beu o poderoso e actual cam-
peão, Benfica. Por isso, não foi
de estranhar a boa moldura hu-
mana que se deslocou ao pavi-
lhão do clube aveirense para
assistir a um jogo que se pers-
pectivava de grande intensi-
dade e que seria disputado até
ao último apito. E assim foi…

Sem surpreender, o jogo co-
meçou com um ritmo elevado.
Os aveirenses aproveitaram a
rapidez dos seus jogadores para
fazer mossa nas transições, dei-
xando os lisboetas quase sem

reacção. Mas para contrariar, o
Benfica tinha o enorme Alexan-
dre Cavalcanti a ser muito eficaz
no ataque, criando bastantes di-
ficuldades aos donos da casa.

O equilíbrio foi a nota domi-
nante até meio da primeira
parte, altura em que o S. Ber-
nardo conseguiu acertar de-
fensivamente, mas conti-
nuando com transições rápi-
das. E mesmo no ataque orga-
nizado conseguia contrariar o
bloco central altíssimo do Ben-
fica, com dois atletas acima dos
dois metros, adquirindo uma
vantagem de quatro golos que
deixou o adversário atordoado
e obrigou que o treinador en-
carnado a solicitar um “time-
out” para acalmar seus atletas.

A paragem resultou em parte,
porque permitiu aos encarna-

dos minimizaram os estragos,
mas os aveirenses continuaram
por cima (Jorge Justino coman-
dava e a organizava o jogo),
muito galvanizados pelo incan-
sável público local, chegando o
intervalo com a vantagem de
dois golos, com toda a gente a
precisar de uma pausa, tal era a
intensidade do jogo.

A segunda parte começou
com a equipa da casa determi-
nada em não deixar fugir a
oportunidade de vencer um
forte adversário, voltando a re-
por a vantagem nos quatro go-
los. O Benfica alterou o orga-
nizador do jogo, colocando em
campo o ainda juvenil João
Machado, que curiosamente
transmitiu mais tranquilidade
ao jogo atacante do Benfica, o
que lhe permitiu boas situações

de finalização, apesar de muitas
vezes contrariadas pelas exce-
lentes defesas do guarda-redes
Jorge Pereira, que esteve so-
berbo em toda a partida.

Só que o S. Bernardo passou
a sentir mais dificuldades no
ataque, mesmo com o treina-
dor José Rodrigues a fazer vá-
rias alterações que pouco re-
sultaram, fazendo com que os
encarnados se colassem nova-
mente no marcador. A partir da-
qui e até final, o jogo manteve-
se sempre equilibrado, mas
sempre com vantagem avei-
rense, quando muito empatado.

E à entrada para o último mi-
nuto, os aveirenses mantinham-
se na frente pela margem mí-
nima e seguiam para o ataque,
cientes de que em caso de fina-
lização certeira, ganhariam
desde logo o jogo. Só que isso
não aconteceu e com a posse
da bola a 35 segundos do final,
a equipa encarnada pediu o der-
radeiro “time-out” de forma a
tentar alcançar o empate.

Só que os locais também usu-
fruíram desse tempo de pausa
e puderam receber instruções
de forma a contrariar a estraté-
gia do adversário. No recomeço
do jogo, o Benfica delineou a
jogada final finalizada pelo in-
ternacional David Carvalho, só
que, mais uma vez, Jorge Perei -
ra foi enorme na baliza e segu-
rou a vitória do S. Bernardo,
para delírio do imenso público
presente no pavilhão. |

Rodrigo Gouveia, autor de cinco golos, com forte oposição

PAULO RAMOS

Andebol
Nacional de Juniores
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Andebol: II Divisão

Arsenal da Devesa perdeu em Fafe

O Arsenal da Devesa perdeu, no passado sábado, no pa-
vilhão da AD Fafe por 22-19, em encontro da terceira 
jornada da fase final do campeonato nacional de an-
debol da segunda divisão. Com esta derrota, a primei-
ra nesta competição, o Arsenal está no segundo lugar 
da tabela classificativa, mantendo em aberto todas as 
suas aspirações e para esta fase final. 

Nos outros encontros da ronda, o Boa Hora empa-
tou (22-22) com o Avanca e o Sismaria bateu o Benfi-
ca B por 27-21. Na classificação geral, o Fafe é líoder, 
com nove pontos, seguido do Arsenal (7), Avanca (6), 
Boa Hora (5), Sismaria (5) e Benfica B (4).

Na próxima jornada o Arsenal recebe o Boa Hora, o 
Benfica faz o mesmo ao Avanca e o Fafe visita o Sismaria.

Juniores: ABC venceu Águas Santas
O ABC recebeu e venceu o Águas Santas por 26-24, em 
encontro da quinta jornada da fase final do campeona-
to nacional de juniores em andebol e segue na terceira 
posição, com 11 pontos, menos um que o S. Bernardo 
(2.º) e menos dois que o líder Sporting.

Noutros encontros da ronda, o S. Bernardo venceu o 
Benfica (25-24) e o Sporting fez o mesmo ao Gaia (32-25).
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Câmara de Aveiro presta homenagem à Associação Académica da Universidade de
Aveiro.
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A Câmara de Aveiro homenageará esta tarde (18h00) a Associação Académica da Universidade de
Aveiro que se sagrou Campeã Nacional Universitária nas modalidades de andebol feminino,
basquetebol feminino e masculino, atletismo, natação, kickboxing e karaté, este ano. A sessão realiza-
se no salão nobre dos Paços do Concelho.
 
 2015-05-12 16:17
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1º Agosto viaja amanhã para jogar a Supertaça
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12-05-2015 17:37
 
 A equipa angolana disputa o troféu com o Petro de Luanda.
 
 As equipas angolanas vão ainda estar presentes na Taça dos Vencedores das Taças
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A formação sénior feminina de andebol do 1º de Agosto viaja quarta-feira para Libreville, capital do
Gabão, onde disputa a Supertaça Babakar Fall e a 31ª edição da Taça dos Vencedores das Taças, a
decorrer de 15 a 25 deste mês, numa organização da Confederação Africana da modalidade (CAHB),
em ambos os sexos.
 
 As militares, que se estreiam nas duas competições, rumam para o palco da prova determinadas a
conquistar os dois troféus, segundo o Jornal de Angola (JA), na sua edição de hoje.
 
 A disputa da Supertaça opõe as formações angolanas do 1º de Agosto (campeã africana) e do Petro
de Luanda (campeã em título), ao passo que em masculino o duelo será entre duas equipas tunisinas,
Club Africain e Esperance de Tunis.
 
 José Chuma, técnico adjunto das agostinas, disse que o grupo está motivado e unido para cumprir os
objectivos traçados. "Estamos numa fase de muita concentração. Inicialmente, o campeonato
provincial serviu de preparação para a prova continental, mas queríamos fazer dois jogos da final, no
sentido de traçar estratégias.
 
 Infelizmente, a final do provincial foi adiada, logo não foi possível fazer os jogos com o Petro de
Luanda", explicou.
 
 O Petro de Luanda, que falha a Taça dos Vencedores da Taças por falta de verbas, viaja hoje para o
palco da prova com o objetivo de revalidar a Supertaça Babakar Fall, embora a equipa esteja ciente de
que não será uma tarefa fácil.
 
 Para garantir maior rodagem competitiva, as petrolíferas pretendiam participar num torneio
quadrangular com formações do Congo Brazzaville, mas ficou impossibilitada. A Supertaça disputa-se
desde 1994 e visa homenagear o primeiro presidente da CAHB, o senegalês Babacar Fall.
 
 O Progresso do Sambizanga, que participa pela segunda vez na Taça das Taças, também viaja
quarta-feira com escalas no Congo e Camarões. Segunda-feira, as comandadas de Armando Ngumbe
concentraram-se no complexo da equipa. Depois da conquista da medalha de bronze na edição
passada, as Sambilas almejam a melhoria da classificação.

Página 29



 
 Segundo o sorteio realizado no palco da competição, o Progresso do Sambizanga está inserido no
Grupo A, com as formações do TKC dos Camarões, Heritage do Congo Democrático, Phoenix do Gabão
e ABO Sport do Congo Brazzaville.
 
 O 1º de Agosto integra o Grupo preliminar B, junto do FAP dos Camarões, Etoile do Congo
Brazzaville, ASC Saltigue do Senegal e África Sport da Cote d'Ivoire.
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2.ª Divisão masculina (fase final): Resultados e classificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2015

Meio: Sábado Online

URL:: 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/2_divisao_masculina_fase_final_resultados_e_classificacao.html

 
19:02 . Record Por Record (Recorde os resultados da fase regular: Zona Norte | Zona Sul)3.ª
jornadaSismaria-Benfica B, 27-21 Boa Hora-Avanca, 22-22 Fafe-Arsenal, 22-19Classificação:1.º Fafe,
9 pontos/3 jogos 2.º Arsenal, 7/3 3.º Avanca, 6/3 4.º Boa Hora, 5/3 5.º Sismaria, 5/3 6.º Benfica B,
4/32.ª jornadaBenfica B-Boa Hora, 29-29 Arsenal-Sismaria, 31-30 Avanca-Fafe, 21-251.ª
jornadaArsenal-Benfica B, 33-23 Fafe-Boa Hora, 24-22 Sismaria-Avanca, 21-29
 
 19:02 . Record
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Andebol: Académico de Viseu estreia Infantis Femininas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2015

Meio: ViseuMais.com Online

URL:: http://viseumais.com/viseu/andebol-academico-de-viseu-estreia-infantis-femininas/

 
12 Maio, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 Depois da estreia das minis femininas no início da época, no domingo em Penalva do Castelo, o
Académico de Viseu voltou a escrever uma página importante na história da secção de andebol, com o
arranque da equipa de infantis femininas pela primeira vez no clube. As jovens atletas academistas
estiveram à altura e ganharam 8-5 à equipa local, ela também muito jovem e a dar os primeiros
passos na modalidade.
 
 O início do jogo, como seria de esperar, teve perdas de bola, maus passes e muito nervosismo à
mistura, mas tudo perfeitamente compreensível, devido à tenra idade e sobretudo porque a maioria
das atletas tiveram a sua estreia em jogos federados.
 
 O apoio incansável dos pais, familiares e amigos durante o jogo foi importante para a motivação das
atletas.
 
 O final do jogo que acabou em clima de festa pelo dever cumprido, nem tanto pela vitória, que as
atletas festejaram vivamente, mas principalmente a satisfação dos dirigentes e treinador que viram
concretizado naquele dia mais uma etapa do projecto andebol feminino nos escalões de formação.
 
 Esta era há muito uma pretensão da direcção da secção Andebol do Académico de Viseu, que
juntamente com o Prof Luís Amaral, coordenador técnico da Escola Andebol, estão a fazer um grande
esforço para fomentar o andebol feminino na cidade de Viseu. Nesse sentido foi assinado em Março
um protocolo de cooperação com o Agrupamento Viseu Norte, onde o andebol é cada vez mais uma
referência no desporto escolar. A Escola Andebol pretende alargar estas parcerias a outros
agrupamentos.
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  NELAS

ESCOLA PARA 
DESENVOLVER ANDEBOL
AUTARQUIA ASSINOU PROTOCOLO COM FEDERAÇÃO DE 
ANDEBOL DE PORTUGAL. ESCOLA NASCE NA PRÓXIMA ÉPOCA E 
DIRIGE-SE A ATLETAS ATÉ AOS 10 ANOS

N
a próxima época desportiva, 
2015/2016, vai nascer em Ne-
las uma escola de andebol. A 

iniciativa surge de um protocolo entre 
a autarquia e a Federação de Andebol 
de Portugal.
A escola de andebol será desenvolvida 
pelo ABC de Nelas, clube com grandes 
ligações à modalidade e que atualmente 
dispõe de duas equipas, com mais de 40 
praticantes. Números que se esperam 
vir a aumentar, como explicou Borges 
da Silva, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Nelas. “O andebol é já uma 
realidade do concelho, mas a criação 
da escola surge para potenciar o cres-
cimento do número de atletas, nesta 

modalidade”, sublinhou.
A autarquia vai apoiar o projeto em 
dois mil euros, por época, com o 
grande objetivo de “desenvolver o 
andebol no concelho e criar oportu-
nidades em diferentes modalidades, 
para além das já existentes”, frisou 
Borges da Silva.
Esta nova escola, que arranca na pró-
xima época desportiva, é direcionada 
para atletas até aos 10 anos e insere-se 
no plano de desenvolvimento do 
andebol, no concelho de Nelas.
Borges da Silva fez ainda saber que 
está também a ser pensada a criação 
de uma escola de rugby, mas que, para 
já, ainda está em estudo.

Está também a ser pensada a criação de 
uma escola de rugby, mas que, para já, 
ainda está em estudo
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ANDEBOL q Em Juvenis

Feirense confirma presença 
no “top 6” nacional

O CD Feirense encerrou 
com chave de ouro a sua 
participação no Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão de 
Juvenis, ao vencer em casa a 
formação do Alto do Moinho, 
confirmando assim a conquista 
do 3º lugar na zona 2 que lhe 
garante um posição dentro do 
TOP6 Nacional, nesta época em 
que a formação azul regressou 
com brilhantismo ao escalão 
máximo dos Juvenis, vencendo 
todos os adversários com ex-
ceção do líder, SL Benfica, que 
curiosamente tinha vencido por 
margem confortável no Feira 
Handball Cup 2015.

Pelo CD Feirense alinharam: 
Rui Leite, Paulo Monteiro, 
Nuno Reis (7), Guilherme Cor-
reia (1), César Macedo (7), 
Rui Cunha (4), João Cardoso 
(4), Tó-Zé (2), Heitor Silva (1), 
Miguel Costa, Pedro capitão, 
Oleksandr Podolskyi, Bru-
no Nogueira, Gonçalo Leite 
(1), Marcelo Cunha e Luís 
Lourenço.T. Manuel Gregório 

A partida começou equi-
librada e só perto do inter-

valo a formação da casa 
conseguiu conquistar uma 
vantagem de 5 golos. De-
pois do intervalo a equipa 
que viajou de Corroios até 
Santa Maria da Feira, parecia 
determinada em dar a volta 
ao jogo, conseguindo mes-
mo passar para a liderança 
do marcador (15-16), mas a 
partir dai a formação azul 
não permitiu mais veleidades 
aos visitantes e construiu um 
resultado confortável a fazer 

esquecer aquela derrota da 
1ª volta, conquistando assim 
com inteiro mérito e justiça o 
terceiro lugar na zona 2, logo 
a seguir ao líder SL Benfica 
(com presença assegurada na 
fase final) e ao Sporting CP 
(2º classificado, que ainda vai 
disputar uma poule de apura-
mento à fase final). A norte na 
zona 1 apurou-se diretamente 
a AA Aguas Santas e o ABC 
de Braga vai também disputar 
a poule de apuramento.
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gO Sporting Club da Horta (SCH) revali-
dou, mais uma vez, o título de Campeão
Regional de Juniores em Andebol. A cidade
da Horta recebeu o CD Marienses, o GD
Biscoitos e o GDCP Arrifes para um cam-
peonato a quatro sem história para os forastei-
ros. 

A senda de vitórias muito conseguidas
começou no primeiro jogo do torneio, dia 24
de abril, com os faialenses a se imporem fren-
te ao CD Marienses por 30-14. Jorge Silva foi
o homem do SCH que mais concretizou
nesta partida, sete tentos no total.

No segundo dia jogaram-se as restantes
duas partidas dos azuis e encarnados da Horta
frente ao GD Biscoitos e ao GDCP Arrifes. A
diferença de nível não foi possível de escon-
der e os campeões em título arrasaram as
defensivas adversárias com um 37-7 impos-
tos aos terceirenses, com João Neves em des-
taque como melhor marcador dos sportin-
guistas (8), e 49-17 aos micaelenses. Tudo
fácil, muito fácil.

Para domingo, 26 de abril, o SCH entrou
no terreno de jogo para jogar a final do
Regional de Juniores com toda a confiança e
com vista à consagração. O jogo frente o CD
Marienses, que tinha conseguido o segundo
lugar na primeira fase, até que foi mais dispu-
tado do que o primeiro duelo entre estas equi-
pas, mas não o suficiente para os representan-
tes da ilha mais Sul dos Açores conseguir
melhor do que uma derrota por 26-17. No
final da partida foram os jovens do SCH a
celebrar, finalizando da melhor forma este
passeio de fim de semana.

Na atribuição dos 3º e 4º lugar o Biscoitos
nada de novo mostrou, conseguindo o
Arrifes arrecadar o bronze neste Campeonato

Regional de Juniores em Andebol ao vencer
de forma expressiva os terceirenses por 34-
12.

SPORTING CLuB DA HORTA NA
DISPuTA PELO 5º LuGAR

O Sporting Club da Horta assegurou a 22
de abril, a passagem ao playoff de apuramen-
to dos 5º e 6º lugares. Apesar da derrota fora
de portas frente ao Madeira SAD os faialen-
ses garantiram a disputa dos últimos lugares
da metade superior da tabela nesta época.

Agora o SCH tem pela frente um duelo
com o Águas Santas/Milaneza, equipa que já
tinha derrotado, no dia 18, a formação do
Passos Manuel. As equipas derrotadas vão-se
confrontar na atribuição do 7º e do 8º lugar do
Campeonato Fidelidade Andebol 1
2014/2015.

Apesar de carecerem confirmação as par-
tidas SCH- Águas Santas/Milaneza deverão
ocorrer a 9 e 16 de maio, bem como as
Madeira SAD- Passos Manuel.

A faltarem duas jornadas para o final deste
grupo o Delta/Belenenses segue em primeiro
do grupo, correspondente ao 9º lugar na clas-
sificação geral, e já tem garantias de que da
primeira divisão não sai, pelo menos por mais
um ano. Quanto aos restantes a diferença de
pontos que separam as equipas não são escla-
recedores, adivinhando-se umas últimas duas
jornadas intensas pois o Maia/ISMAI soma
24 pontos, apenas mais dois que o Santo
Tirso e mais três que o Xico Andebol, que
segue, como habitual, no último lugar.

A próxima jornada está marcada para 9 de
maio, com os jogos Santo Tirso – Xico
Andebol e Delta/Belenenses – Maia/ISMAI.

AG

ANDEBOL 

SCH conquista título
de Campeão regional
em Juniores
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SEGUNDA PARTE NÂO MERECIA A DERROTA

Subida do andebol
fi ca comprometida

A Albicastrense está mais 
distante do objetivo traçado 
para a presente temporada 
andebolística: a subida à 
2.ª divisão nacional. No 
regresso do andebol às noi-
tes albicastrenses (jogo às 
21H00), a derrota tangen-
cial (25-26) com o Modicus 
de Sandim (Vila Nova de 
Gaia), deixa-a numa situa-
ção muito complicada. 
Era um jogo de confronto di-
reto pelo 2.º lugar (posição 
que garante a promoção), 
com os contendores igua-
lados em pontos à partida 
para esta ronda, a primeira 
da 2.ª volta do quadro com-
petitivo da Zona Norte. A 
ADA, bem apoiada pelo seu 
público, até entrou bem no 
jogo, mas a falta de soluções 
atacantes para suprimir 
o acerto visitante no blo-
queio à meia-distância de 
Tiago Vieitas (Tiago Carmo 
subaproveitado na ponta), 
levou a equipa de Castelo 
Branco com uma desvanta-
gem de cinco pontos para o 
intervalo.
O coração da 2.ª parte não 
merecia a crueldade da der-
rota por um golo. A ADA re-
gressou ao jogo e à discussão 
do resultado, perante um 
antagonista mais forte cole-
tivamente, mas que também 
sentiu a reação albicastren-
se. No último minuto, com 
o marcador empatado, os 

nortenhos benefi ciaram de 
um livre de 7 metros para 
o 25-26. A equipa da casa 
ainda teve dois ensejos para 
igualar, mas não conseguiu. 
Pelo meio ficaram quatro 
livres de 7 metros falhados 
pela ADA. Para um resul-
tado final de um golo de 
diferença…
Entre veementes críticas à 
dupla de arbitragem de Por-
talegre – João Baleiza e Luís 
Maurício - e o registo da 
forte reação no 2.º tempo, 
António Mata reconhece 
que a subida de divisão fi ca 
seriamente comprometida: 
“ficamos em desvantagem 
de pontos e no confronto di-
reto. Não estou a ver o Mo-
dicus, que tem boa equipa, 
desperdiçar esta vantagem. 
Mas não estenderemos a 
toalha”.
O responsável da ADA re-
conhece oscilações na sua 
equipa, “por não poderem 
treinar juntos” – vários jo-
gadores são de fora e só vêm 
ao fim-de-semana – mas 
apreciou o trabalho dos 
segundos trinta minutos. 
Quanto à arbitragem de 
Portalegre, é lacónico: “so-
mos muito prejudicados por 
esta dupla”. 
No sábado, a ADA volta 
a jogar em casa, frente ao 
Monte (Murtosa, Aveiro), 
às 18H00.
AJ 
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ANDEBOL

LAAC forte 
no regional

AS INICIADAS da 
LAAC deslocaram-se a 
Canelas para defrontar a 
equipa local do Arsenal, 
tendo vencido por 43-17. 
O jogo contou para o cam-
peonato regional. Jogaram 
e marcaram pela Laac as 
atletas: Nicole Rodrigues, 
Beatriz Almeida, Beatriz 
Parreira (2), Inês Silva (5), 
Ana Jesus (5), Maria Luís 
(7), Gabriela Silva, Inês 

Pontes (1), Mafalda Mota 
(11) e Inês Mesquita (12). 
As aguadenses recebem o 
Pateira no domingo (18h).

As minis da LAAC ini-
ciam a taça de encerra-
mento da Associação de 
Andebol de Aveiro no 
próximo sábado, deslo-
cando-se a Valongo, para 
defrontar a Casa do Povo, 
em jogo agendado para as 
15 horas.
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