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Mundial feminino sub-18: Portugal vence Japão e luta pelo 9.º lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a5d3d949

/

 
A Seleção Nacional de andebol feminino de sub-18 venceu o Japão por 38-32, encontro de
classificação para o 9.º e 16.º lugar do Campeonato do Mundo do escalão que decorre na Macedónia.
Este triunfo mantém a equipa das Quinas, que ao intervalo já vencia por 20-14, na luta por um lugar o
9.º e 12.º posto da competição. O adversário de quinta-feira será o vencedor do embate entre a
Suécia e a França.
A nossa principal preocupação, depois de termos perdido contra a Alemanha, era recuperar a cabeça
das atletas. Tentámos algumas dinâmicas de grupo que favorecem esse aspeto, com a equipa técnica
e as jogadoras todas juntas a pensar que o facto de não termos conseguido o objetivo principal, que
era disputar os oito primeiros lugares, obrigava-nos agora a lutar pelo outro objetivo, que é sermos
primeiros deste grupo e, ao mesmo tempo, mostrarmos que tínhamos direito a estar nos oito
primeiros, disse no final do encontro a selecionadora Sandra Fernandes.
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Portugal venceu o Japão no Mundial Sub-18 - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a5ff72b

/

 
Seleção feminina volta a entrar em ação, esta quinta-feira, para discutir um lugar entre a nona e a
12ª posição, no torneio que está a decorrer na Macedónia
 
 A seleção feminina portuguesa de sub-18 de andebol venceu, na quarta-feira, o Japão, por 38-32, em
jogo de classificação para os 9º/16º lugares do Campeonato do Mundo do escalão, a decorrer na
Macedónia. Com este triunfo, as portuguesas continuam em prova, lutando agora por um lugar entre a
9ª e a 12ª posição, o que farão esta quinta-feira frente ao vencedor do jogo entre a Suécia e França.
 
 Num jogo onde apenas os primeiros 15 minutos foram equilibrados, a formação nacional foi para o
descanso a vencer por 20-14 e o segundo tempo serviu para começar por ampliar a vantagem, ao
mesmo tempo que a selecionadora Sandra Fernandes dava tempo de jogo a todas as atletas.
 
 No final da partida, a selecionadora nacional começou por recordar que, após uma derrota tão ingrata
como contra a Alemanha, qualquer adversário é sempre muito difícil: "A nossa principal preocupação,
depois de termos perdido contra a Alemanha, era recuperar a cabeça das atletas".
 
 "Tentámos algumas dinâmicas de grupo que favorecem esse aspeto, com a equipa técnica e as
jogadoras todas juntas a pensar que o facto de não termos conseguido o objetivo principal, que era
disputar os oito primeiros lugares, obrigava-nos agora a lutar pelo outro objetivo, que é sermos
primeiros deste grupo e, ao mesmo tempo, mostrarmos que tínhamos direito a estar nos oito
primeiros", afirmou.
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Wesley Freitas reforça FC Porto - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c8463b89

/

 
Ponta direita chega à equipa hexacampeã nacional de andebol.
 
 Wesley Freitas, ponta direita de 23 anos, é o mais recente reforço da equipa de andebol do FC Porto.
Internacional A brasileiro, com 29 golos foi o melhor marcador do Pan-Americano deste ano ao serviço
do escrete.
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Cláudio Pedroso: «Temos de ganhar tudo»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a9d16a99

/

 
lateral-direito perspetiva época do benfica
 
 , 31 julho de 201400:39
 
 O internacional do Benfica, Cláudio Pedroso, regressou ontem ao trabalho com os restantes
companheiros, manifestando à BTV motivação para a nova temporada, tendo como objetivo a
conquista do título.
 
 "Sentia alguma saudade de estar com os meus companheiros. Voltámos ao trabalho com o sonho de
sermos campeões nacionais, algo que nos foge há algum tempo. Sinto que está na hora de
quebrarmos esta barreira", considerou o lateral-direito.
 
 Cláudio Pedroso explicou que a pré-temporada é muito importante para o entendimento da equipa e
para os jogadores perceberem as ideias do novo treinador, o espanhol Mariano Ortega.
 
 "O grupo é forte. Temos de ganhar tudo, encarando isto de forma séria, pois jogamos no Benfica e
temos de vencer", adiantou Pedroso, depois do primeiro treino de preparação para a época 2014/15,
que contemplou corrida, alongamentos e exercícios com bola.
 
 A apresentação do plantel realiza-se hoje (16h30) no Pavilhão n.º 2 da Luz, com a presença da
equipa técnica e do vice-presidente Domingos Almeida Lima.
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Mundial Sub-18: Seleção feminina derrota Japão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4c76df34

/

 
PORTUGUESES NA LUTA ENTRE 9 E 12.º POSTO
 
 , 30 julho de 201422:41
 
 A seleção feminina portuguesa de sub-18 de andebol venceu esta quarta-feira o Japão por 38-32, em
jogo de classificação para os 9.º/16.º lugares do Campeonato do Mundo do escalão, que está a
decorrer na Macedónia. Com este triunfo, as portuguesas continuam em prova, lutando agora por um
lugar entre a 9.ª e a 12.ª posição, o que farão na quinta-feira frente ao vencedor do jogo entre a
Suécia e França, que decorre ainda hoje.
 
 Num jogo onde apenas os primeiros 15 minutos foram equilibrados, a formação nacional foi para o
descanso a vencer por 20-14 e o segundo tempo serviu para começar por ampliar a vantagem, ao
mesmo tempo que a selecionadora Sandra Fernandes dava tempo de jogo a todas as atletas.
 
 No final da partida, a selecionadora nacional começou por recordar que, após uma derrota tão ingrata
como contra a Alemanha, qualquer adversário é sempre muito difícil: "A nossa principal preocupação,
depois de termos perdido contra a Alemanha, era recuperar a cabeça das atletas".
 
 "Tentámos algumas dinâmicas de grupo que favorecem esse aspeto, com a equipa técnica e as
jogadoras todas juntas a pensar que o facto de não termos conseguido o objetivo principal, que era
disputar os oito primeiros lugares, obrigava-nos agora a lutar pelo outro objetivo, que é sermos
primeiros deste grupo e, ao mesmo tempo, mostrarmos que tínhamos direito a estar nos oito
primeiros", afirmou.
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Portugal venceu Japão no Mundial Sub-18
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8777b335

/

 
30-07-2014 22:06
 
 Seleção feminina de andebol bateu formação nipónica por 38-32.
 
 Portugal venceu Japão no Mundial de sub-18
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção feminina portuguesa de sub-18 de andebol venceu hoje o Japão por 38-32, em jogo de
classificação para os 9.º/16.º lugares do Campeonato do Mundo do escalão, que está a decorrer na
Macedónia.
 
 Com este triunfo, as portuguesas continuam em prova, lutando agora por um lugar entre a 9.ª e a
12.ª posição, o que farão na quinta-feira frente ao vencedor do jogo entre a Suécia e França, que
decorre ainda hoje.
 
 Num jogo onde apenas os primeiros 15 minutos foram equilibrados, a formação nacional foi para o
descanso a vencer por 20-14 e o segundo tempo serviu para começar por ampliar a vantagem, ao
mesmo tempo que a selecionadora Sandra Fernandes dava tempo de jogo a todas as atletas.
 
 No final da partida, a selecionadora nacional começou por recordar que, após uma derrota tão ingrata
como contra a Alemanha, qualquer adversário é sempre muito difícil: "A nossa principal preocupação,
depois de termos perdido contra a Alemanha, era recuperar a cabeça das atletas".
 
 "Tentámos algumas dinâmicas de grupo que favorecem esse aspeto, com a equipa técnica e as
jogadoras todas juntas a pensar que o facto de não termos conseguido o objetivo principal, que era
disputar os oito primeiros lugares, obrigava-nos agora a lutar pelo outro objetivo, que é sermos
primeiros deste grupo e, ao mesmo tempo, mostrarmos que tínhamos direito a estar nos oito
primeiros", afirmou.
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Seleção feminina de Portugal venceu Japão no Mundial Sub-18 de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cf7e1478

/

 
Quarta feira, 30 de Julho de 2014 |
 
 Redação, 30 jul (Lusa) - A seleção feminina portuguesa de sub-18 de andebol venceu hoje o Japão
por 38-32, em jogo de classificação para os 9.º/16.º lugares do Campeonato do Mundo do escalão,
que está a decorrer na Macedónia.
 
 Com este triunfo, as portuguesas continuam em prova, lutando agora por um lugar entre a 9.ª e a
12.ª posição, o que farão na quinta-feira frente ao vencedor do jogo entre a Suécia e França, que
decorre ainda hoje.
 
 Num jogo onde apenas os primeiros 15 minutos foram equilibrados, a formação nacional foi para o
descanso a vencer por 20-14 e o segundo tempo serviu para começar por ampliar a vantagem, ao
mesmo tempo que a selecionadora Sandra Fernandes dava tempo de jogo a todas as atletas.
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Sport TV Live  	Meio: Sport TV Live - Liga de Verão

 	Duração: 00:01:31

 	Hora de emissão: 20:20:00
 

ID: 55089206

 
30/07/2014

1 1 1

Sporting continua de portas abertas a entradas

http://www.pt.cision.com/s/?l=a1d26e8e

/

 
O Sporting continua de portas abertas a entradas. Declarações de Bruno de Carvalho. A equipa de
andebol do Sporting apresentou-se para a nova temporada.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

A Universidade do Minho sa-
grou-se, ontem, pela segunda
vez consecutiva campeã euro-
peia universitária de andebol ao
vencer, por 25-20, os sérvios da
Novi Sad, na final dos EUSA
Games 2014 — Campeonato da
Europa Universitário, que de-
correu em Roterdão, na Holan-
da. 

Este é o terceiro título europeu
do andebol da UMinho e a séti-
ma final disputada!

Após a inesperada, mas diga-
se, benéfica, derrota na fase de
grupos frente a Novi Sad, os mi-
nhotos entraram hoje em campo
cientes que não poderiam come-
ter os mesmos erros da primeira
partida. Tinham de ser mais
agressivos a defender e mais cí-
nicos no capítulo da finalização.

A partida começou com a equi-
pa da UMinho a fazer dois golos
sem resposta. Novi Sad ripostou
e passou para a frente do marca-
dor, chegando inclusive a ter
uma vantagem de três golos. Os

minhotos, no entanto, não tre-
meram e mostraram o porquê de
serem os campeões em título.
Demonstrando uma incrível ca-
pacidade anímica e com a defesa
a travar as torres sérvias, a UMi-
nho foi para o intervalo a vencer
por 13-12.

O intervalo mostrou-se benéfi-

co para a equipa comandada por
Gabriel Oliveira, em especial
para o seu guarda-redes, Bruno
‘Giga’. O guardião minhoto foi
o homem da partida ao “fechar”
a baliza, permitindo que vaga
após vaga de ataques e contra-
ataques, os minhotos conquis-
tassem uma importante vanta-

gem de quatro golos.
Com a defesa ainda mais

agressiva e sem dar espaços, a
UMinho mostrou que “tamanho
não é documento” e não deu hi-
pótese à segunda linha sérvia.

O resultado final de 25-20 é
justo e coroa uma grande exibi-
ção do coletivo minhoto, que so-

freu, chegou a tremer por mo-
mentos, mas soube-se reerguer
como todos os grandes cam-
peões.

UMinho é bi-campeã 
da Europa de Andebol
CAMPEÕES EUROPEUS. A equipa de andebol da Universidade do Minho revalidou ontem, na Holan-
da, o título de campeã europeia universitária. Minhotos derrotaram na final os sérvios, por 25-20.

NUNO GONÇALVES

Fabio Vidrago e Bruno Giga, atletas da UMinho, festejaram efusivamente a conquista do título europeu de andebol

A equipa da UMinho
conquistou também o
prémio de Fair-Play e o
ponta-direita dos
minhotos, Fábio Vidrago,
foi eleito o MVP da prova
ao que somou ainda o
prémio de melhor
marcador do Europeu!

Em 2015, cabe à UMinho
organizar em sua casa o
Europeu, o que será
também uma grande
oportunidade de alcançar
o feito único de conquistar
três títulos europeus de
forma consecutiva.

No futsal feminino, de
destacar que a Univ. Coim-
bra arrecadou a medalha
de bronze nestes europeus

+ MVP

Para Gabriel Oliveira este
europeu “foi duro e bem
mais difícil de conquistar
que o de 2013, por isso teve
outro sabor”. O técnico da
UMinho realçou “a coragem
e a raça” dos seus atletas
que nunca baixaram os
braços, e que nos momen-
tos de maior tensão sempre
souberam manter a calma,
e tomar decisões inteli-
gentes nas situações de
ataque/defesa organizada
quando a equipa esteve em
situação de inferioridade
numérica.

Pela sétima vez na sua his-
tória, a equipa de andebol
da Universidade do Minho
marcou presença na final 
do Campeonato da Europa
Universitário  e conquistou
o seu terceiro título, o
segundo consecutivo.
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ANDEBOL UNIVERSITÁRIO

UMinho reina 
na Europa
Pág. 22

Página 22



A23

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 8,18 x 20,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 55063886 30-07-2014

Com um investimento de cerca de 1,7 milhões de 
euros, numa área desportiva localizada no Parque 
Urbano da Rabada, a Câmara de Santo Tirso quer 
«projetar o concelho», tornando-se anfitriã de «grandes 
eventos», revelou ontem o presidente da autarquia.

«Podemos projetar Santo Tirso no campo desportivo 
e já estamos a trabalhar no sentido de captar parcei-
ros, capazes de criar as sinergias para a realização 
de grandes eventos nacionais. Se ao objetivo de criar 
condições para o movimento associativo, população 
escolar e comunidade municipal, pudermos aliar uma 
dinâmica desportiva de cariz nacional, estamos a 
projetar o Município», disse Joaquim Couto.

O autarca realizou ontem uma visita às obras que 
estão a decorrer no Parque Urbano da Rabada, as quais 
incluem campos/ringues polidesportivos, ou seja, que 
podem ser adaptados para jogos de basquetebol, futsal, 
ténis, andebol, futsal e voleibol de praias preparados 
para receber competições oficiais.

Acresce a estas modalidades um campo de futebol, 
que, lê-se na informação disponibilizada pela Câmara, 
«ocupará a maior parte do terreno, tendo o pavimento 
em relva sintética certificada pela FIFA, com marcações 
para competições de nível nacional em futebol de onze 
e futebol de sete».

De acordo com informação da autarquia de Santo 
Tirso, a empreitada no Parque Urbano da Rabada 
deverá estar concluída no final de outubro.

Redação/Lusa

Para receber «grandes eventos»

Santo Tirso
investe 1,7 milhões
em área desportiva

DR
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Universidade do Minho
campeã da Europa em andebol

Equipa da Universidade do Minho no pódio

A UMinho sagrou-se, 
ontem, pela segunda vez 
consecutiva campeã eu-
ropeia universitária de an-
debol ao vencer por 25-20 
a sua congénere sérvia de 
Novi Sad. Este é o tercei-
ro título europeu do ande-
bol da UMinho e a sétima 
final disputada.

Após a inesperada, mas 
diga-se, benéfica, derrota 
na fase de grupos frente 
a Novi Sad, os minhotos 

DR 

Pela 2.ª 
vez consecuti-va, a Universidade do Minho sagrou-se campeã da Europa em andebol

DESPORTO UNIVERSITÁRIO

entraram ontem em cam-
po cientes que não pode-
riam cometer os mes-
mos erros da pri-
meira partida. 
Tinham de ser 
mais agressi-
vos a defen-
der e mais cí-
nicos no ca-
pítulo da finali-
zação.

A partida começou com 
a Universidade do Minho a 

fazer dois golos sem res-
posta. Novi Sad ripostou 

e passou para a frente 
do marcador, che-

gando inclusive 
a ter uma van-
tagem de três 
golos.

Os minhotos 
não tremeram e 

mostraram o por-
quê de serem os cam-

peões em título. Demons-
trando uma incrível ca-
pacidade anímica e com 
a defesa a travar as tor-
res sérvias, a UMinho foi 
para o intervalo a vencer 
por 13-12.

Guarda-redes
Bruno Giga foi
“o homem do jogo”

O intervalo mostrou-se 
benéfico para a equipa 
de Gabriel Oliveira, em 
especial para o seu guar-
da-redes, Bruno “Giga”. 
O guardião minhoto foi o 
homem da partida ao “fe-
char” a baliza, permitindo 
que vaga após vaga de ata-
ques e contra-ataques, os 
minhotos conquistassem 
uma importante vantagem 
de quatro golos.

Com a defesa ainda mais 
agressiva e sem dar espa-
ços, a UMinho mostrou que 

“tamanho não é documen-
to” e não deu hipótese à 
segunda linha sérvia.

O resultado final de 
25-20 é justo e coroa uma 
grande exibição do cole-
tivo minhoto, que sofreu, 
chegou a tremer por mo-
mentos, mas soube-se reer-
guer como todos os gran-
des campeões.

Gabriel Oliveira:
«foi mais dificil
do que em 2013»

Para Gabriel Oliveira 
este europeu «foi duro e 
bem mais difícil de con-
quistar que o de 2013, por 
isso teve outro sabor».

O técnico da Universida-
de do Minho realçou «a co-
ragem e a raça» dos seus 
atletas que nunca baixa-
ram os braços, e que nos 
momentos de maior tensão 

sempre souberam manter 
a calma, e tomar decisões 
inteligentes nas situações 
de ataque/defesa organi-
zada quando a equipa es-
teve em situação de infe-
rioridade numérica.

A UMinho conquistou 
também o prémio de fair-
-play e o ponta-direita dos 
minhotos, Fábio Vidrago, 
foi eleito o MVP da pro-
va ao que somou ainda o 
prémio de melhor marca-
dor do Europeu.

Em 2015, cabe à UMinho 
organizar em sua casa o 
Europeu, o que será tam-
bém uma grande oportu-
nidade de alcançar o fei-
to único de conquistar três 
títulos europeus de forma 
consecutiva.

Fábio Vidrago, melhor jogador do torneio e melhor marcador

DR 
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Equipa de andebol do Sporting apresentou-se com olhos no título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2921f4a9

/

 
Lisboa, 30 jul (Lusa) -- A equipa de andebol do Sporting apresentou-se hoje com quatro reforços e
com a ambição de ser campeã nacional na época 2014/15, contando com o apoio do presidente, Bruno
de Carvalho.
 
 No primeiro treino, que contou também com a presença de de Vicente Moura, vice-presidente para as
modalidades, foram dados a conhecer os quatro reforços do plantel treinado por Federico Santos:
extremo direito Nuno Pinto (ex-Belenenses), o central Bosko Bjelanovic (ex-Aguas Santas), o pivot
Diogo Godinho (ex-Vitoria de Setúbal) e o lateral Pedro Spinola (ex-FC Porto).
 
 O treinador Frederico Santos traçou os objetivos para a época, mostrando que o principal objetivo é
"ser campeão e ir o mais longe possível nas competições europeias", mostrando total confiança no seu
grupo de trabalho.
 
 |19:34 Quarta feira, 30 de julho de 2014
 
 

Página 25



A26

Seleção feminina de Portugal venceu Japão no Mundial Sub-18 de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=587b8567

/

 
Redação, 30 jul (Lusa) - A seleção feminina portuguesa de sub-18 de andebol venceu hoje o Japão por
38-32, em jogo de classificação para os 9.º/16.º lugares do Campeonato do Mundo do escalão, que
está a decorrer na Macedónia.
 
 Com este triunfo, as portuguesas continuam em prova, lutando agora por um lugar entre a 9.ª e a
12.ª posição, o que farão na quinta-feira frente ao vencedor do jogo entre a Suécia e França, que
decorre ainda hoje.
 
 Num jogo onde apenas os primeiros 15 minutos foram equilibrados, a formação nacional foi para o
descanso a vencer por 20-14 e o segundo tempo serviu para começar por ampliar a vantagem, ao
mesmo tempo que a selecionadora Sandra Fernandes dava tempo de jogo a todas as atletas.
 
 |21:55 Quarta, 30 de Julho de 2014
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Sporting apresentou-se com quatro caras novas - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2014

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c5caf728

/

 
A equipa de andebol do Sporting apresentou-se na tarde desta quarta-feira no Multidesportivo de
Alvalade, com a presença do presidente Bruno de Carvalho e do vice-presidente para as modalidades,
Vicente Moura.
 
 O Sporting treinou esta tarde pela primeira vez e apresentou os quatro reforços para a época
2014/15: o extremo direito Nuno Pinto (ex-Belenenses), o central Bosko Bjelanovic (ex-Águas
Santas), o pivô Diogo Godinho (ex-Vitória de Setúbal) e o lateral direito Pedro Spínola (ex-FC Porto).
 
 "Temos mais atletas e com mais qualidade. Com o trabalho que vamos desenvolver, acreditamos que
conseguiremos aumentar a capacidade competitiva e atingir os nossos objetivos. Em termos
nacionais, queremos conquistar o título, vencer a Taça de Portugal como, aliás, temos feito, e a
Supertaça", definiu o treinador dos leões, Frederico Santos.
 
 Já Bruno Gonçalves, recém-promovido a capitão, falou sobre as alterações no plantel: "Este ano
temos mais opções, principalmente com uma primeira linha mais forte. Contratámos dois
internacionais portugueses e com a experiência que nos trazem, esperamos conseguir os nossos
objetivos".
 
 Para Vicente Moura, o caminho está traçado. "A equipa deste ano é praticamente a mesma da
temporada passada, tendo sido reforçada com alguns regressos e novos atletas. Este grupo faz-nos
pensar que iremos ganhar em todas as competições nacionais. Quanto à Europa, queremos ir o mais
longe possível", rematou.
 
 O jogo de apresentação aos sócios está marcado para o dia 20 de agosto, às 20h00, frente ao Passos
Manuel, no pavilhão do Casal Vistoso.
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Sporting apresenta-se com título como objetivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72df5fd

/

 
EQUIPA LEONINA COM 4 REFORÇOS PARA 2014/15
 
 , 30 julho de 201419:44
 
 A equipa de andebol do Sporting apresentou-se esta quarta-feira com quatro reforços e com a
ambição de ser campeã nacional na época 2014/15, contando com o apoio do presidente, Bruno de
Carvalho.
 
 No primeiro treino, que contou também com a presença de de Vicente Moura, vice-presidente para as
modalidades, foram dados a conhecer os quatro reforços do plantel treinado por Federico Santos:
extremo direito Nuno Pinto (ex-Belenenses), o central Bosko Bjelanovic (ex-Aguas Santas), o pivot
Diogo Godinho (ex-Vitoria de Setúbal) e o lateral Pedro Spinola (ex-FC Porto).
 
 O treinador Frederico Santos traçou os objetivos para a época, mostrando que o principal objetivo é
"ser campeão e ir o mais longe possível nas competições europeias", mostrando total confiança no seu
grupo de trabalho.
 
 Quanto aos jogadores, o porta-voz do grupo foi Bruno Moreira, recém-promovido a capitão de equipa
e que vai cumprir a sétima temporada nos "leões", colocando a Taça de Portugal e a Supertaça
conquistadas pela equipa no ano passado como "a motivação para a conquista do campeonato".
 
 A equipa de andebol do Sporting apresenta-se aos sócios no dia 20 de agosto, às 20 horas, frente ao
Passos Manuel, no pavilhão do Casal Vistoso.
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Sporting apresenta-se com título como objetivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cdeae9bd

/

 
Desporto Sporting apresenta-se com título como objetivo 30-07-2014 A equipa de andebol do
Sporting apresentou-se esta quarta-feira com quatro reforços... Por Record A equipa de andebol do
Sporting apresentou-se esta quarta-feira com quatro reforços e com a ambição de ser campeã
nacional na época 2014/15, contando com o apoio do presidente, Bruno de Carvalho.No primeiro
treino, que contou também com a presença de de Vicente Moura, vice-presidente para as
modalidades, foram dados a conhecer os quatro reforços do plantel treinado por Federico Santos:
extremo direito Nuno Pinto (ex-Belenenses), o central Bosko Bjelanovic (ex-Aguas Santas), o pivot
Diogo Godinho (ex-Vitoria de Setúbal) e o lateral Pedro Spinola (ex-FC Porto).O treinador Frederico
Santos traçou os objetivos para a época, mostrando que o principal objetivo é "ser campeão e ir o
mais longe possível nas competições europeias", mostrando total confiança no seu grupo de
trabalho.Quanto aos jogadores, o porta-voz do grupo foi Bruno Moreira, recém-promovido a capitão
de equipa e que vai cumprir a sétima temporada nos "leões", colocando a Taça de Portugal e a
Supertaça conquistadas pela equipa no ano passado como "a motivação para a conquista do
campeonato".A equipa de andebol do Sporting apresenta-se aos sócios no dia 20 de agosto, às 20
horas, frente ao Passos Manuel, no pavilhão do Casal Vistoso.
 
 30-07-2014
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Sporting apresentou-se com os olhos no título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bf9454b1

/

 
30-07-2014 19:34
 
 Leões contam com quatro reforços para atacar o título de campeão.
 
 Diogo Godinho é um dos reforços do Sporting para a próxima época.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa de andebol do Sporting apresentou-se hoje com quatro reforços e com a ambição de ser
campeã nacional na época 2014/15, contando com o apoio do presidente, Bruno de Carvalho.
 
 No primeiro treino, que contou também com a presença de de Vicente Moura, vice-presidente para as
modalidades, foram dados a conhecer os quatro reforços do plantel treinado por Federico Santos:
extremo direito Nuno Pinto (ex-Belenenses), o central Bosko Bjelanovic (ex-Aguas Santas), o pivot
Diogo Godinho (ex-Vitoria de Setúbal) e o lateral Pedro Spinola (ex-FC Porto).
 
 O treinador Frederico Santos traçou os objetivos para a época, mostrando que o principal objetivo é
"ser campeão e ir o mais longe possível nas competições europeias", mostrando total confiança no seu
grupo de trabalho.
 
 Quanto aos jogadores, o porta-voz do grupo foi Bruno Moreira, recém-promovido a capitão de equipa
e que vai cumprir a sétima temporada nos "leões", colocando a Taça de Portugal e a Supertaça
conquistadas pela equipa no ano passado como "a motivação para a conquista do campeonato".
 
 A equipa de andebol do Sporting apresenta-se aos sócios no dia 20 de agosto, às 20:00, frente ao
Passos Manuel, no pavilhão do Casal Vistoso.
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Equipa de andebol do Sporting apresentou-se com olhos no título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2014

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cd6c26c8

/

 
Quarta feira, 30 de Julho de 2014 |
 
 Lisboa, 30 jul (Lusa) -- A equipa de andebol do Sporting apresentou-se hoje com quatro reforços e
com a ambição de ser campeã nacional na época 2014/15, contando com o apoio do presidente, Bruno
de Carvalho.
 
 No primeiro treino, que contou também com a presença de de Vicente Moura, vice-presidente para as
modalidades, foram dados a conhecer os quatro reforços do plantel treinado por Federico Santos:
extremo direito Nuno Pinto (ex-Belenenses), o central Bosko Bjelanovic (ex-Aguas Santas), o pivot
Diogo Godinho (ex-Vitoria de Setúbal) e o lateral Pedro Spinola (ex-FC Porto).
 
 O treinador Frederico Santos traçou os objetivos para a época, mostrando que o principal objetivo é
"ser campeão e ir o mais longe possível nas competições europeias", mostrando total confiança no seu
grupo de trabalho.
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Nacionais
começam a 20 
de setembro
Os campeonatos nacionais de 
andebol feminino vão começar 
no dia 20 de setembro (sábado), 
segundo divulgou a Federação 
de Andebol de Portugal. Estão 
em causa a primeira fase para os 
escalões de juniores (nascidas 
em 96/97), juvenis (98/99), ini-
ciadas (00(01) e infantis (02/03).
Em masculinos, os campeonatos 
de juniores e de juvenis também 
se iniciam a 20 de setembro, ou 
no dia seguinte, um domingo, 
não estando ainda defi nido a 
data de início para iniciados.
Na época passada, o municí-
pio de Águeda teve três clubes 
nos nacionais femininos (CP 
Valongo do Vouga, LAAC e 
CD Pateira) e dois nos nacionais 
masculinos (CD Pateira e AAC). 
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 ANDEBOL

Sandra Santiago foi a melhor marcadora 
de Portugal contra Angola

A aguedense Sandra San-
ti ago, com seis golos, foi a 
melhor marcadora da sele-
ção nacional feminina de 
sub18 frente a Angola, no 
primeiro jogo do campeo-
nato mundial da categoria, 
que se disputa na Macedó-
nia. Portugal venceu por 33-
28, com 17-10 ao intervalo.

“Foi um jogo muito atí pi-
co com número elevado de 
falhas técnicas por parte de 
Portugal”, começou por re-
ferir a selecionadora nacio-
nal, Sandra Fernandes. “Na 

segunda parte o cansaço da 
equipa foi mais evidente, 
já que descansámos pouco 
desde a nossa chegada à 

Macedónia”.
A seleção nacional joga 

em Ohrid, integrada no 
grupo D, defrontando ain-
da a China, França, Croácia 
e Montenegro. A primeira 
fase do mundial joga-se até 
dia 26 (sábado), sendo que 
os jogos dos oitavos de fi nal 
estão marcados para a pró-
xima segunda-feira.

Na 1ª jornada, além da 
vitória de Portugal sobre 
Angola, Montenegro venceu 
a França (28-23) e a Croácia 
derrotou a China (22-17). 

Sandra Santiago
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Juvenis do CD Feirense
de regresso à I Divisão Nacional
A época 2013/2014 ficará para sem-
pre na história da secção de Andebol 
do CD Feirense. Depois dos inicia-
dos conquistarem um inédito terceiro 
lugar, no campeonato nacional, os 
juvenis CD Feirense, liderados por 
Manuel Gregório, garantem o tão 
desejado regresso ao campeonato 
nacional da I divisão.
Foi sem dúvida um merecido pré-
mio para este grupo, que tantas 
vitórias tem dado ao CD Feirense. 
Naturalmente que não foi nada fácil 
alcançar este objectivo, tanto mais 
que a subida de divisão apenas 
estava assegurada para a equipa 

vencedora de cada uma das quatro 
séries do campeonato nacional da II 
divisão. No entanto o CD Feirense, 
classificando-se em segundo lugar 
na sua série, onde esteve até à ul-
tima jornada na disputa acesa pelo 
primeiro lugar, acaba por beneficiar 
da desistência da equipa de Resen-
de, o CDR Juventude de Anreade.
Este regresso ao campeonato nacio-
nal da I divisão de Juvenis, coloca o 
CD Feirense no lote de cinco clubes 
de Aveiro, que integram o escalão 
máximo deste escalão, juntamente 
com SC Espinho, Estarreja AC, CD 
S. Bernardo e Alavarium ACA.

Andebol
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