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Andebol
2.ª Divisão Nacional

Artística à beira da subida
Importante A vitória em Fafe permitiu à equipa de Avanca encurtar a distância
para o líder e poder festejar a promoção em casa no próximo sábado

A equipa sénior masculina da
Artística de Avanca continua na
luta pela subida ao mais alto es-
calão do Andebol nacional, de-
pois de ter vencido, no último
sábado, no recinto do AC Fafe,
encurtando assim a distância
para um ponto deste adversá-
rio, que lidera com 19 pontos.

A vitória por um golo de dife-
rença (17-16) na deslocação a
Fafe foi determinante para as
aspirações dos avancanenses,
que ficam a depender apenas
de si quanto ao objectivo da su-
bida de divisão, que pode ser
assegurada no próximo fim-de-
semana. Para isso, terá que ga-
nhar os dois jogos em casa, esta
quarta-feira e no sábado, diante
do Boa Hora e do Benfica B.

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

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

de Avanca foi mais forte (7-9),
acabando por garantir uma vi-
tória “arrancada a ferros”mas
justa, em que Nuno Carvalho
e Diogo Oliveira, com cinco go-
los cada, apontaram mais de
metade dos golos da equipa.

A formação orientada por
Carlos Martingo soma agora
18 pontos, mais um que o Ar-
senal Devesa, equipa que, se
perder em casa diante do AC
Fafe, poderá permitir à Artística
de Avanca festejar a promoção
diante do seu público no Pavi-
lhão Adelino Dias Costa. Na
quar ta-feira, defronta o Boa
Hora, a partir das 18 horas, na
oitava jornada da Fase Final do
Campeonato Nacional da 2.ª
Divisão, jogando no sábado, à
mes ma hora e novamente na
condição de visitado, frente à
equi pa B do Benfica. |

Diogo Oliveira foi um dos melhores marcadores frente ao Fafe

D.R.
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Meninas do Alavarium
são campeãs nacionais
Título A equipa do clube aveirense foi mais forte na fase final disputada 
este fim-de-semana em Alpendorada

A formação de Juvenis Femi-
ninos do Alavarium – Andebol
Clube de Aveiro sagrou-se, on-
tem, campeã nacional, ao ter-
minar em primeiro lugar a fase
final do campeonato da cate-
goria, que decorreu de forma
concentrada desde sexta-feira
em Alpendorada. O jovem con-
junto aveirense, orientado por
Juan Marques, terminou a
competição invicta, somando
oito pontos fruto de duas vitó-
rias e um empate.

As meninas do Alavarium ar-
rancaram a fase final com uma
igualdade a 26 golos frente à
equipa anfitriã, mas na ronda
seguinte rectificou esse resul-
tado menos positivo com uma
vitória concludente (37-24) so-
bre o Alcanena. Com o empate
do Valongo do Vouga (23-23)
também diante do Alpendo-
rada, no sábado, a decisão do
título foi discutida na derradeira
jornada de ontem no jogo entre
as duas equipas da região.

Empatadas, com cinco pon-
tos, à entrada para a última

ronda, ao Valongo do Vouga -
que havia ganho (28-23) ao Al-
canena na primeira jornada - e
ao Alavarium apenas a vitória
interessava, apesar de a equipa
aveirense ter melhor “goal ave-
rage”. Isto porque uma vitória
do Alpendorada sobre o Alca-
nena, ainda que por números
expressivos, podia deixar as três
equipas empatadas e fazer con-
tas na diferença de golos para
saber quem seria campeão.

Valongo do Vouga
em segundo lugar

Assim, o Alavarium com uma
primeira parte arrebatadora (18-
6) praticamente sentenciou a
partida e questão do título, ape-
sar de a formação de Valongo
do Vouga ter ganho o segundo
período (16-12), insuficiente para
poder chegar ao tão desejado
ceptro. Mas destaque a presta-
ção da sua atleta, Nádia Gon-
çalves, que marcou mais de me-
tade dos golos da equipas e foi
a melhor marcadora da fase fi-
nal (24), seguida de Carolina
Monteiro (24), do Alavarium.

O Valongo do Vouga teve
como prémio de consolação a

Carlos Pires (masculinos), me-
dalharam a formação terceira
classificada e o presidente da
Cruz Vermelha Portuguesa, De-
legação do Marco de Canave-
ses, Mário Brás, entregou as
medalhas à equipa que ficou
em quarto lugar. |

É título que qualquer treina-
dor de um escalão de forma-
ção gosta de conquistar. É
muito importante não só para
o clube, como para a minha
carreira. É o resultado do tra-
balho que tenho desenvol-
vido, mas a equipa também
está de parabéns, porque me-
receu este prémio. É um
grupo muito homogéneo,
com grande qualidade e mui-
tas soluções, que resultam
também da formação que
tem sido feita no clube”.

Juan Marques
Treinador do Alavarium

REACÇÕES

RESULTADOS

1.ª Jornada
Alpendorada-Alavarium             26-26
Valongo Vouga-Alcanena          28-23

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

3.ª Jornada
Valongo Vouga-Alavarium        22-30
Alcanena-Alpendorada                43-25

Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P

Alavarium                   3       2    1      0     93-72       8

Valongo Vouga      3       1    1      1     73-76       6

Alcanena                     3       1    0      2     90-90       5

Alpendorada            3       0    2      1     74-92       5

subida ao segundo lugar do pó-
dio, com seis pontos (uma vitó-
ria, um empate e uma derrota),
tendo Alcanena sido o terceiro
classificado, com cinco pontos
(uma vitória e duas derrotas),
desempenho que não lhe per-
mitiu renovar o título nacional.
Em quarto lugar, classificou-se
a formação o Alpendorada,
igualmente com cinco pontos
(dois empates e uma derrota).

No final do último jogo, com
a natural e esperada festa das
vencedoras, procedeu-se à ce-
rimónia de entrega de prémios.
As Juvenis do Alavarium rece-
beram o troféu e medalhas de
campeãs nacionais das mãos do
presidente da Câmara do Marco
de Canavezes, Manuel Moreira,
e do presidente da Associação
de Andebol do Porto, Paulo
Martins. Domingos Neves, pre-
sidente da União de Freguesias
de Alpendorada, Várzes a Tor-
rão, fez entrega das medalhas
às segundas classificadas. 

Os seleccionadores nacionais
do escalão Ana Seabra (femi-
ninos), que vai treinar a equipa
de Juvenis Masculinos do São
Bernardo na próxima época, e

Andebol
Juvenis Femininos

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

FPA

Página 2



  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,14 x 1,72 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 59625152 08-06-2015

Juvenis femininas do Alavarium 
são campeãs nacionais P22
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Bruna Santos

Quartos em miniatura feitos
em madeira, bijutaria de capim
dourado e cestas com folhas de
jornal. Do outro lado, tasqui-
nhas 'vestidas' a rigor, acepipes
da região, música, produtores
locais e muita animação. Foi
este o cenário encontrado pelos
autarcas no primeiro dia da
FIABA - Feira de Artesanato e
Gastronomia da Batalha, que
começou quinta-feira e termi-
nou ontem, e que contou, na
sua inauguração, com a pre-
sença do ministro adjunto e do
Desenvolvimento Regional,
Poiares Maduro. A ocasião foi
aproveitada pelo presidente da
câmara da Batalha, Paulo Ba-

tista Santos, para elogiar não só
a "capacidade" que o ministro
teve "em concluir com êxito as
negociações dos 27 mil milhões
de euros" de fundos comuni-
tários, que o País procura agora
"materializar em projectos",
como também para reforçar o
papel das autarquias locais, "o
principal motor de desenvol-
vimento do nosso País", disse. 

Na inauguração estiveram
igualmente presentes a presi-
dente da câmara de Alvaiázere,
Célia Marques, e o autarca de
Leiria e dirigente da Associação
de Desenvolvimento da Alta
Estremadura (ADAE), Raul
Castro, que lançou a FIABA en-
quanto presidente da câmara
da Batalha, já lá vão 25 anos. 

"A FIABA foi assumida desde
logo como uma Feira Interna-
cional e foi assim que se con-
solidou ao longo de todos estes
anos", referiu. "Este é o País real.
Ver estas demonstrações, todo
este trabalho, dos dirigentes as-
sociativos, dos grupos ligados
à cultura, tudo isto é o País real
que urge apoiar e preservar",
acrescentou o edil, dirigindo-
-se a Poiares Maduro. 

Artesanato e gastronomia
como ‘ex-líbris’ do evento
Ute Barten é o homem por de-
trás das bijuterias douradas fei-
tas de capim dourado. O nome
pode não soar familiar, até por-
que esta espécie de palha é
produzidanuma região do Bra-

sil, mas é de lá que a esposa de
Ute Barten traz as ideias para o
seu artesanato. A novidade são
os presépios feitos de capim
dourado, cada um durante
qua tro horas, e segundo ele
"únicos no mundo".  "Tem acei-
tação, embora tenhamos que
considerar a crise. (...) Corremos
Portugal inteiro. Já no ano pas-
sado aqui estivemos e foi muito
bom", disse.

Das bijuterias passamos para
os cestos e candeeiros. Graça
Vieira recebeu um 'tablet' pelo
Natal como prenda dos filhos
e a internet deu-lhe a oportu-
nidade de iniciar um novo ne-
gócio, já lá vão cinco meses. Faz
cestos para frutas, ovos, chás,
quadros e candeeiros, utili-

zando folhas de papel de jornal,
que vai recolhendo nos cafés
da localidade. "Um candeeiro
demora um serão dos grandes
a fazer. Fora pôr a cola, o ver-
niz,...", disse a artesã, residente
naquele concelho. "As peças
são baratas porque no artesa-
nato não nos podemos pagar
do tempo de mão-de-obra”,
acrescentou.

Já no 'Bazar do Liró', o arte-
sanato é em miniatura mas não
há diferenças para a realidade.
São casinhas de bonecas, quar-
tos com cómoda e mesa de ca-
beceira, onde tudo, até mesmo
os lençóis, foi pensado ao por-
menor. "As avós são as nossas
principais clientes, compram
para poderem oferecer aos ne-

tos", referiu Maria Mendes, res-
ponsável por bordar os lençóis
das camas à mão. "Participá-
mos, por brincadeira, numa
feira há três anos e nunca mais
parámos. É o primeiro ano aqui
e temos boas perspectivas, o
espaço é bonito", acrescentou..

Caracóis, orelha de porco, fa-
vas, javali, salada de polvo fo-
ram dos petiscos mais popu-
lares entre as 17 tasquinhas,
mas na ‘Batalha Andebol Clube’
são os grelhados mistos o que
mais sai. “Esta é uma festa mui -
to importante na nossa estru-
tura. Somos um clube federado,
temos muitos gastos”, disse ao
nosso jornal Rui Pinheiro, vice-
-presidente do clube e que par-
ticipa na FIABA desde a pri-

FIABA: 25 anos a apoiar o associativismo 
CertameTerminou ontem a XXV edição da Feira de Artesanato e Gastronomia da Batalha, um certame que é também o pon

FOTOS: LUÍS FILIPE COITO

Reportagem

1

1Paulo Batista
Santos, Poiares Ma-
duro, Raul Castro e
Célia Marques na
inauguração da
FIABA 
2 Produtor de
queijos e enchidos 

3Certame incluiu
várias diversões 

4 Animação musi-
cal 

5 Artesãos traba-
lharam ao vivo du-
rante quatro dias 

2 3

4

5
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Reportagem

e a cultura na Batalha
to de encontro de associações, artesãos e produtores na vila heróica da Batalha

meira edição. Os anos ensina-
ram-lhe a medir as quantida-
des de comida necessárias para
os quatro dias e a câmara deu
uma ‘mãozinha’, ao criar “in-
fra-estruturas adequadas, co -
mo água e saneamento”. “Te-
mos sempre de serviço 30 pes-
soas, em regime voluntário, a
trabalhar e dispostas a vir. Não
é só o negócio, é também o
convívio”, frisou.

‘Hortas da Vila’ já estão ao 
dispôr dos batalhenses
'Hortas daVila' é o mais recente
projecto agrícola na Batalha,
apresentado quinta-feira, e que
resulta de uma parceria entre
a ADAE, a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Volun-

tários do concelho da Batalha
e a câmara da Batalha,no âm-
bito do Programa Proder, ge-
rido pela ADAE.

O projecto consiste na orga-
nização de um espaço de ta-
lhões para cultivo, anterior-
mente desocupado, proprie-
dade dos Bombeiros e com os
quais a ADAE estabeleceu um
protocolo de articulação para
a sua utilização, sendo uma
mais-valia para o território,
para as pessoas, para a econo-
mia local e para o ambiente.

“Pretende-se que os habitan-
tes locais com gosto pela agri-
cultura cultivem estes espaços,
previamente preparados pela
ADAE, que também dará apoio
técnico e orientação para o de-

senvolvimento das culturas
agrícolas”, refere fonte da as-
sociação. A par das hortas sus-
tentáveis, que incluem painéis
fotovoltaicos e um poço para
captação de água, a ADAE tam-
bém vai desenvolver um

campo de demonstração de
hortícolas, árvores autóctones,
ervas aromáticas e plantas co-
mestíveis, iniciativa com uma
vertente pedagógica.

A ideia passa também por va-
lorizar a profissão agrícola, sen -

do esse um dos “factores dife-
renciadores” do projecto, disse
o autarca da Batalha, aquando
da inauguração das 'Hortas da
Vila'. Na ocasião, Paulo Batista
Santos destacou também “o
princípio da distribuição e o
princípio da utilização susten-
tável” como outros dos aspec-
tos positivos, sublinhando que
“foi a ADAE o motor que per-
mitiu lançar o projecto inova-
dor na região”. Já Raul Castro,
afirmou que o projecto “é um
sinal dos novos tempos: par-
cerias” e contou que, inicial-
mente, “as pessoas 'torceram'
o nariz à ideia”. “Sabe bem um
pouco de exercício no final do
dia de trabalho, é a oportuni-
dade de ter uma 'hortinha' e

pelo gozo que dá ver nascer os
próprios produtos cultivados”,
acrescentou o também presi-
dente da câmara de Leiria.  As
'Hortas da Vila' já têm ocupan-
tes mas “hão-de haver mais e
de todos os extractos sociais”,
frisou Raul Castro. 

Para os interessados, o regu-
lamento de utilização está dis-
ponível no site da câmara da
Batalha e da ADAE, podendo
os interessados inscrever-se
junto da câmara ou junto da
ADAE, para lhes ser “atribuído
um talhão de terra para cultivo.

Os utilizadores apenas têm
que garantir o cultivo do es-
paço, mantendo-o em bom es-
tado de utilização, sendo que
não existem custos. |

6 Visita inaugural
decorreu quinta-
feira

7Gastronomia es-
teve a cargo das as-
sociações
concelhias 

8 ‘Hortas da vila’
foram inauguradas
quinta-feira, na Ba-
talha 

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

0 Vários artesãos
marcaram pre-
sença no evento 

6 7

8 9

‘Hortas da Vila’ foram inauguradas quinta-feira

10
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FIABA apoia
associativismo
e cultura há 25 anos
Batalha | P12-13
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fase final do campeonato de juniores 

ABC triunfa em casa e é líder  

O ABC ascendeu ontem ao primeiro lugar da fase final 
do campeonato de juniores. Os bracarenses, em jogo 
a contar para a penúltima jornada, receberam e bate-
ram o Benfica por 30-26 e beneficiaram do desaire do 
Sporting, que perdeu frente ao Águas Santas.

Assim, e graças a estes dois resultados, a formação 
academista está agora no topo da classificação, com 21 
pontos, mais um que o rival verde e branco. Na tercei-
ra posição segue o São Bernardo, com os mesmos 20 
pontos que o Sporting. 

Página 7



A8

  Tiragem: 32245

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 9,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59625217 08-06-2015

Página 8



A9   
SIC Notícias - Imagens

de Marca

 	Duração: 00:04:14

 	OCS: SIC Notícias - Imagens de Marca

 
ID: 59622814

 
07-06-2015 10:44

Pura

http://www.pt.cision.com/s/?l=4514fc94

 
Afirma-se como a líder no segmento das águas em Angola. A Pura chegou ao mercado em 2009 e
sempre teve sede de vencer através da qualidade e da inovação. É pelo quinto ano consecutivo, a
marca de água angolana mais premiada internacionalmente ao arrecadar mais uma medalha no
Monde Selection. Comentários de Estevão Daniel, administrador Refriango; Manuel Puic Samba, resp.
Tratamento Água Refriango; Cláudio Costa, esp. Desenvolvimento/Qualidade Refriango; Pedro
Godinho, pres. Federação Angolana Andebol.
 
 
 
Repetições: SIC Notícias - Imagens de Marca , 2015-06-07 16:46
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Andebol - juvenis
ABC de Braga vence Benfica 
e está a um passo do título nacional
O ABC de Braga está a um passo do título nacional de juvenis, depois do
triunfo de ontem diante do Benfica. A equipa bracarense venceu por
31-24 e pode festejar o título de campeão na próxima quarta-feira, na re-
cepção ao Águas Santas. 
“Se ganharmos por dois somos campeões. Foi um passo importante que
demos. Na primeira parte não entrámos muito bem no jogo, não defen-
demos, mas na segunda metade conseguimos corrigir alguns erros e no
ataque as coisas correram melhor. Está tudo em aberto para quarta-fei-
ra”, sublinhou o treinador, Filipe Magalhães. 
Jogo decisivo que pode dar o título nacional de juvenis é quarta-feira, dia
10, a partir das 15 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite. 
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Andebol: Juvenis

ABC venceu Benfica e está na frente

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

Juniores recebem hoje Benfica

Em juniores, também para a fase final, o ABC recebe o 
Benfica a partir das 15h00 de hoje, em partida da pe-
núltima jornada da competição. Os bracarenses são se-
gundos classificados, com menos dois pontos que o lí-
der Sporting, que hoje recebe o Águas Santas.
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A17FC Porto quer treinador do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=953468

 
Frederico Santos pode rumar ao Dragão Não é só no futebol que o defeso está animado. Também o
andebol promete agitar o mercado de transferência se no que aos treinadores diz respeito. O nosso
jornal sabe que Frederico Santos pode ser hipótese para orientar o FC Porto, ele que há vários anos
está na estrutura técnica do Sporting, ajudando a equipa leonina a estar este ano na luta pelo título
nacional até ao último segundo. Perdeu precisamente para os azuis e brancos. Ora, Frederico Santos
pode então substituir Ljubomir Obradovic que- o contrato do sérvio com os dragões terminou esta
época. O FC Porto está ainda interessado em recuperar Tiago Rocha (Wisla Plock/Polónia) e Wilson
Daves (Nantes/França), caso tenha entrada direta na Liga dos Campeões.
 
 , 7 junho de 201502:57
 
A.R. Vítor Chi
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FC Porto quer treinador do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-06-2015

Meio: Sábado Online

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

 
Não é só no futebol que o defeso está animado. Também o andebol promete agitar o mercado de
transferências... 02:57 . Record Por A.R. - Record Não é só no futebol que o defeso está animado.
Também o andebol promete agitar o mercado de transferência se no que aos treinadores diz
respeito.O nosso jornal sabe que Frederico Santos pode ser hipótese para orientar o FC Porto, ele que
há vários anos está na estrutura técnica do Sporting, ajudando a equipa leonina a estar este ano na
luta pelo título nacional até ao último segundo. Perdeu precisamente para os azuis e brancos. Ora,
Frederico Santos pode então substituir Ljubomir Obradovic que estará, por sua vez, a caminho de
Alvalade - o contrato do sérvio com os dragões terminou esta época.O FC Porto está ainda interessado
em recuperar Tiago Rocha (Wisla Plock/Polónia) e Wilson Daves (Nantes/França), caso tenha entrada
direta na Liga dos Campeões.
 
 02:57 . Record
 
 

Página 18



A19

Loulé recebe Final Four da Taça de Portugal em ACR4
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2015

Meio: Algarve Notícias Online

URL:: 

http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo.php?op=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&id=8549c93806

5011dc634e597bacb611de

 
Tavira, 6 Jun (Rádio Horizonte Algarve)
 
 A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento há 4 anos a esta parte, o Projeto
Andebol 4All.
 
 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
 
 96.9Fm..
 
 A iniciativa é motivo de orgulho para a Federação, uma vez que permite dar passos muito largos no
que respeita ao incremento do desporto para todos em geral e do Andebol Adaptado em particular.
 
 Estão a ser desenvolvidas atividades no âmbito do Andebol para Cidadãos Privados de Liberdade
(Andebol no meio prisional), no âmbito do Andebol para a Deficiência Intelectual, no âmbito do
Andebol para Surdos (através do Desporto Escolar) e no âmbito do Andebol para a Deficiência Motora
(Andebol em Cadeira de Rodas - ACR).
 
 Neste último Projeto, esta época programaram-se um conjunto de atividades (competições),
Campeonato Nacional de ACR7 e ACR4, Taças de Portugal de ACR7 e ACR4 e ainda a participação de
todos os Clubes/Instituições filiados em dois Torneios de grande dimensão, o GarciCup e o Maia Cup.
 
 E neste sábado, Loulé recebe a Final Four da Taça de Portugal em ACR4.
 
 NOTA: cartaz em anexo
 
 Ademar Dias
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Andebol
ABC/UMinho
apresentou
protesto à EHF
Depois de tudo o que aconteceu na
final da Taça Challenge, em que o
ABC/UMinho foi claramente preju-
dicado pela arbitragem da partida,
os academistas decidiram enviar
um protesto à EHF, em que repu-
diam veementemente a arbitragem
da partida e todos os erros grossei-
ros cometidos pelos árbitros mace-
dónios, para além de terem envia-
do também o vídeo do jogo para
que os responsáveis da EHF possam
analisar e tomar alguma posição.
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ABC com jogos decisivos em juniores e juvenis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2015

Meio: Correio do Minho Online

URL:: http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=87101

 
2015-06-06
 
 autor
 
 Com a época quase no seu término, as decisões dos vencedores dos campeonatos nacionais estão à
porta. A escola de campeões mantém-se na luta no escalão de Juvenis e Juniores, que têm este fim de
semana dois importantes desafios.
 
 Este sábado às 15h00 é a vez da equipa Juvenil do ABC entrar em campo em jogo de dificuldade
elevada com o SL Benfica. Na primeira volta o ABC foi à Luz vencer por 25-28, um jogo onde a equipa
de Filipe Magalhães assumiu os destinos da partida desde o primeiro minuto. Para o jogo decisivo de
quarta-feira, o treinador Filipe Magalhães espera "grandes dificuldades" uma vez que esta equipa do
Benfica está a apenas de 1 ponto dos lideres ABC e Águas Santas. Apesar das dificuldades o grupo de
trabalho olha para o jogo com optimismo e só pensa na vitória. O ABC está na máxima força para esta
partida de elevada importância.
 
   No Domingo é a vez dos Juniores receberem o Benfica em jogo decisivo do Campeonato Nacional de
Juniores. Só a vitória interessa ao ABC, pois em caso de derrota está afastado matematicamente da
conquista do Campeonato. Gabriel Oliveira parte para este jogo sem poder contar com Rui Rolo,
Ricardo Costa e Claudio Silva e apesar das contrariedades parte para esta partida com a convicção de
que ainda é possível conquistar o campeonato Nacional, para tal todos os olhos estão virados para
Alvalade, onde o Sporting recebe o Águas Santas naquele que pode ditar o vencedor do Campeonato
Nacional de Juniores, uma vez que em caso de derrota do Sporting, o ABC passa para a frente do
campeonato nacional a apenas uma jornada da conclusão do campeonato.
 
 O Flávio Sá Leite é mais uma vez o palco dos grandes jogos de andebol, todos os academistas estão
convocados para apoiar as nossas equipas.
 
Redacção
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Infantis de S. Miguel do Mato no nacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2015

Meio: Cyber Jornal.net

URL:: http://www.cyberjornal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1566:infantis-de-s-miguel-

do-mato-no-nacional-de-andebol&catid=26:modalidades&Itemid=29

 
Publicado em 06-06-2015
 
 Infantis de S. Miguel do Mato no nacional de andebol Detalhes Publicado em 06-06-2015 Tweet
 
 
 A equipa de andebol de infantis femininos da Associação de S. Miguel do Mato vai participar no
Encontro Nacional que se realizará de 18 a 21 de junho, em Leiria.
 Esta é a maior e mais importante competição de andebol a nível nacional no escalão entre os 11 e os
13 anos.
 
 
 
 
 
 
 
 Irão participar 24 clubes de 13 associações regionais, sendo que a comitiva de S. Miguel do Mato será
composta por 13 atletas e 3 treinadores e dirigentes.
 A equipa estará representada nesta prova nacional na máxima força, tendo já os seus treinadores e
dirigentes preparado todas as condições para que os atletas possam participar e dignificar o nome da
associação e do concelho de Vouzela.
 
 
 CMV/cyberjornal, 6 Junho 2015
 Tweet
Para inserir um comentário você precisa estar cadastrado!
 JComments
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 Pedro Vieira da Silva

O
ABC/UMinho en-
viou, ontem, uma 
extensa carta diri-
gida a Michael Wie-

derer, secretário-geral da 
EHF, em que admite, fa-
ce à arbitragem agreste 
de que foi alvo na final 
da Taça Challenge, com 
o Odorhei, na Roménia, 
não se inscrever «na refe-
rida prova» em 2015/2016, 
visto que «a verdade des-
portiva anda distante!», 
acusa o clube minhoto.

Os responsáveis do 
ABC começam por lem-
brar, logo a abrir, que rea-
lizaram «uma profunda 
reflexão» e o vídeo do jo-
go serviu, apenas, para 
«reforçar» o «sentimen-
to de revolta e frustra-
ção, acentuando a ideia 
de que teríamos de nos 
transcender e multiplicar 
para podermos alcançar 
outro resultado».

O clube minhoto re-

gista, ainda, as «seguin-
tes coincidências»: «Pela 
terceira vez, em três anos 
consecutivos, esta dupla 
de arbitragem dirigiu jo-
gos do Odorhei, na Romé-
nia, para a Taça Challen-
ge», sendo que a equipa 
romena venceu sempre.

No Odorhei jogam 
«três atletas (Goram Kuz-
manoski, Mitko Stoilov e 
Lazo Majnov) da mesma 
nacionalidade da dupla 
de arbitragem», recordan-
do, ainda, que a Macedó-
nia é «um país vizinho da 
Roménia!»

«Na época 2004/2005, 
na final da Challenge, rea-
lizada na Suíça, em 2005, 
diante do Wacker Thun, 
o ABC manifestou o seu 
repúdio pela arbitragem 
desse jogo. Um dos ár-
bitros da altura é o atual 
presidente do Conselho 
de Arbitragem da EHF e, 
por coincidência, de na-
cionalidade macedónia!», 
destacam.

Arbitragem da final com Odorhei em causa. queixa na EHF

ABC admite não se inscrever 
na Taça Challenge em 2015/16

O ABC entende que 
existam, em jogos de 
grande intensidade, «er-
ros pontuais», mas não po-
dem desculpar «os graves 
erros consecutivamente 
cometidos contra o ABC/
/UMinho».

«Ora, o que se passou 
foi que a arbitragem da 
dupla Krkacev e Kolevski 
foi cheia de erros eviden-
tes que só prejudicaram 
e em muito a nossa equi-
pa; os erros foram incon-
táveis, grosseiros e sempre 
no mesmo sentido!; a di-
ferença de critério utiliza-
da no juízo de jogadas de 
uma ou de outra equipa 
foi em claro prejuízo do 
ABC; a atitude dos árbi-
tros demonstrou, no en-
tender dos adeptos do an-
debol (dos delegados EHF 
e dos próprios adeptos 
romenos), um claro des-
respeito para com os nos-
sos atletas, clube e adep-
tos o que se pode traduzir 
por uma enorme falta de 

respeito para com o an-
debol português. Isto le-
va-nos a equacionar a ins-
crição, na próxima época, 
na referida prova já que a 
verdade desportiva anda 
distante!», junta a turma 
academista, que anexou 
um vídeo, que já circu-
la há algum tempo nas 
redes sociais, dizendo à 
EHF que «uma imagem 
vale mais do que mil pa-
lavras», pode ler-se.

«Desconhecemos os 
motivos que levaram esta 
dupla de arbitragem a ter 
o comportamento atrás 
referido. Esforçámo-nos 
por crer, embora depois 
de visualizar o vídeo não o 
consigamos, que todos os 
erros foram casuais, pois 
em caso contrário seria 
uma ação premeditada 
o que desvaloriza ainda 
mais a modalidade. Jul-
gamos, no entanto, exis-
tir matéria para promover 
um rigoroso inquérito à 
atuação dos árbitros Saso 

Krkacev e Gjoko Kolevski, 
a bem da verdade despor-
tiva, do andebol e da cre-
dibilidade das suas insti-
tuições. Acreditamos que 
saberão V. Exas. tomar as 
medidas necessárias para 
que em todas as competi-
ções sob a vossa égide es-
te tipo de atuações não se 

repitam e possam as ar-
bitragens representar ao 
mais alto nível a ambição 
que pretendemos passar 
aos mais jovens de afir-
marem “praticamos an-
debol, jogamos um jo-
go limpo”», é assim que 
finaliza a carta enviada, 
ontem, à EHF.

ABC com muitas queixas no jogo da Roménia
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ABC/UMINHO ENVIA 
CARTA À EHF
O ABC/UMinho enviou, 
ontem, uma carta à EHF, 
com muitas queixas sobre a 
arbitragem da fi nal da Taça 
Challenge
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ABC admite 
não se inscrever
na Taça Challenge

DESPORTO P.25
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Andebol – Hoje e amanhã 

Juvenis/juniores do ABC recebem Benfica

O fim de semana promete. A catedral do andebol, na 
capital do Minho, recebe, hoje e amanhã, dois jogos 
importantes. E ambos entre ABC e Benfica.

Hoje, pelas 15h00, é a vez da equipa juvenil do 
ABC entrar em campo numa partida com o Benfica. 
Na primeira volta, os minhotos foram vencer a Lis-
boa por 28-25.

Amanhã, é a vez dos juniores receberem o Benfica. 
Só a vitória interessa ao ABC, pois, em caso de der-
rota, está afastado matematicamente da conquista do 
ceptro nacional.

Seleção recebida em ambiente de euforia
O primeiro treino da seleção nacional de andebol, 
que ontem se concentrou em Santo Tirso e que inte-
gra quatro jogadores do ABC/UMinho (Nuno Grilo, 
Pedro Seabra, Fábio Antunes e Ricardo Pesqueira), co-
nheceu uma movimentação muito especial.

Depois da sessão de trabalho, os andebolistas lusos 
protagonizaram um momento de divulgação da mo-
dalidade, confraternizando com muitas centenas de 
jovens das escolas do concelho de Santo Tirso que as-
sistiram ao treino. Foram muitas as manifestações de 
apreço durante o treino e, no final, decorreu uma ses-
são de autógrafos, com distribuição de postais.

 

André Gomes joga pelos juvenis e pela equipa júnior
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Benfica contrata pivô croata - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4610963

 
Dragan Vrgoc tem 24 anos, mede 2.04 metros e chegará à Luz com um contrato válido por uma
época, com outra de opção
 
 O Benfica já tem sucessor para o pivô José Costa. Trata-se de Dragan Vrgoc, um croata de 24 anos,
que joga no Metalurg, da Macedónia e apresenta uma compleição física impressionante: 2,04 metros e
120 quilos.
 
 Este é o terceiro reforço para o plantel que continuará às ordens de Mariano Ortega, depois de
assegurados também o lateral-esquerdo brasileiro Uelington da Silva e o guarda-redes macedónio
Nikola Mitrevski.
 
 Leia mais na edição impressa de O JOGO deste sábado
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Pela primeira vez, a Associação de Andebol
da Madeira abriu a votação dos melhores do
ano, época 2014/15, a toda a comunidade do
andebol. Através de um link online, todos os
agentes desportivos inscritos na presente
época na Federação de Andebol de Portugal
pela AAM ou pelos seus clubes filiados (atletas
a partir de Infantis, treinadores, dirigentes, ár-
bitros e elementos ligados à saúde) podem
votar nos nomeados em cada uma das cate-
gorias, atavés de http://goo.gl/forms/vRIyls-

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

Henrique Dias (ACDF). Atleta formação femi-
nino: Beatriz Sousa (CS Madeira),  Leonor Ro-
drigues (CDBP) ou  Liya Mingaleeva (CS Ma-
deira); Atleta revelação masculino: Eduardo
Pinto (AM Madeira SAD), João Francisco Mar-
tins (AM Madeira SAD) ou José Ramalho San-
tos (CS Marítimo); Atleta revelação feminino:
Anaís Gouveia (Madeira SAD),  Cláudia Vieira
(CS Madeira) ou Érica Tavares (Madeira SAD);
Árbitro: Catarina Brazão,  Duarte Santos ou Fá-
bio Ferreira.

Votação para melhores do ano no andebol
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Sporting tenta Ljubomir Obradovic
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior_premium.aspx?content_id=953296

 
treinador do heptacampeão fc porto poderá substituir frederico santos
 
 , 6 junho de 201504:19
 
A.R./A.A.F. Filipe Farinha
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Rolando Freitas sente jogadores empenhados em servir a seleção nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23014-rolando-freitas-sente-jogadores-

empenhados-em-servir-a-selecao-nacional

 
Está completo, disponível e empenhado o grupo de 18 jogadores escolhidos pela equipa técnica
liderada por Rolando Freitas para a dupla campanha frente à Hungria e Rússia.
 A seleção nacional de andebol cumpriu hoje o primeiro dia de trabalho após a concentração, que
ocorreu ontem, em Santo Tirso.O estágio arrancou com a totalidade do grupo de 18 jogadores
escolhidos por Rolando Freitas, situação que o deixa satisfeito.
 "Estou muito satisfeito com a forma como os jogadores se apresentaram, de corpo e alma na seleção.
Sabemos que este momento coincide com o final da temporada mas, com todo o respeito pelo que
representa estar ao serviço de um clube, em que se joga pelos adeptos e pela região, aqui jogamos
pela seleção nacional, por todo o país. E, como em qualquer país a seleção é o momento alto de cada
jogador. Hoje, estarmos aqui de corpo e alma na seleção é para nós um motivo de grande honra e de
grande satisfação pelos jogadores estarem aqui nessa situação" , referiu o selecionador nacional.
 Rolando Freitas não tem dúvidas que este estado de espírito é transversal a todos os elementos que
compõem a comitiva nacional, e que estão concentrados em Santo Tirso, mesmo após um final de
época competitivamente carregado para a generalidade dos jogadores.
 "A seleção é uma continuidade, é uma extensão do trabalho dos clubes. Neste momento, e em
termos internacionais, é o ponto mais alto que podemos ter. Uma qualificação da seleção nacional não
diz respeito única e esclusivamente à seleção nacional, como um coletivo. Diz respeito a todo o
Andebol" , refere o seleccionador nacional.
 Rolando Freitas vai mais longe e recorda que "não podemos pensar apenas na seleção quando
precisamos dela mas sempre, em todos os momentos em que podemos ajudar e podemos dar o nosso
pequeno contributo, que esperamos seja grande, para que a seleção cresça, para que o Andebol
cresça e para que possámos ter uma final de época interessante" .
 A equipa de todos nós volta a trabalhar amanhã, em duas sessões de treino, a realizar no pavilhão
municipal de Santo Tirso.
 - CALENDÁRIO DO GRUPO 5 -
 - 1.ª jornada:
 29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
 28.04.2015 - Rússia : Ucrânia (adiado para 10/6)
 - 2.ª jornada:
 02.11.2014 - PORTUGAL : Rússia, 29-34 (12-18)
 02.11.2014 - Ucrânia : Hungria, 20-33 (9-15)
 - 3.ª jornada:
 30.04.2015, 16h00 - Ucrânia : PORTUGAL, 26-32 (12-17)
 30.04.2015 - Rússia : Hungria, 23-27 (8-15)
 - 4.ª jornada:
 02.05.2015 - Hungria : Rússia, 29-25 (15-11)
 03.05.2015 - PORTUGAL : Ucrânia, 34-24 (19-12)
 - 5.ª jornada:
 10.06.2015 - 20.15 h. - Santo Tirso - PORTUGAL : Hungria (Sport Tv)
 11.06.2015 - Ucrânia : Rússia
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 - 6.ª jornada:
 13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
 14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL
 CLASSIFICAÇàO:
 1.º Hungria, 8 pontos (4 jogos)
 2.º PORTUGAL, 4 pts. (4 jogos)
 3.º Rússia, 2 pts (3 jogos)
 4.º Ucrânia, 0 pts (2 jogos)
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Treino em Santo Tirso animado com sessão de autógrafos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23015-treino-em-santo-tirso-animado-com-sessao-

de-autografos

 
Joaquim Couto, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, e o Vereador do Desporto, José Pedro
Machado, também estiveram no Municipal a assistir ao treino da seleção.
 O primeiro treino da seleção nacional de andebol, que ontem se concentrou em Santo Tirso, conheceu
uma movimentação muito especial. É que depois da sessão de trabalho que decorreu sem qualquer
contrariedade sob a orientação da equipa técnica lusa, os jogadores portugueses protagonizaram um
momento de divulgação da modalidade confraternizando com muitas ceirnças e jovens das escolas do
concelho de Santo Tirso que assistiram ao treino.
 Foram muitas as manifestações de apreço durante o treino e, no final, decorreu uma sessão de
autógrafos, com distribuição dos tradicionais postais individuais dos jogadores e do coletivo da equipa.
 Um momento que, como sempre, proporciona grande animação entre os presentes, ávidos de
conhecerem os seus ídolos mais de perto, não dispoensando o tradicional autógraf.
 PRESIDENTE E VEREADOR PRESENTES
 O treino da manhã teve igualmente a presença de Joaquim Couto e José Pedro Machado, respet
ivamente presidente e vereador do desporto da autarquia de Santo Tirso que contactaram com a
equipa técnica da formação nacional a quem desejaram os votos de maior sucesso para o jogo desta
quarta-feira, frente à Hungria.
 - CALENDÁRIO DO GRUPO 5 -
 - 1.ª jornada:
 29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
 28.04.2015 - Rússia : Ucrânia (adiado para 10/6)
 - 2.ª jornada:
 02.11.2014 - PORTUGAL : Rússia, 29-34 (12-18)
 02.11.2014 - Ucrânia : Hungria, 20-33 (9-15)
 - 3.ª jornada:
 30.04.2015, 16h00 - Ucrânia : PORTUGAL, 26-32 (12-17)
 30.04.2015 - Rússia : Hungria, 23-27 (8-15)
 - 4.ª jornada:
 02.05.2015 - Hungria : Rússia, 29-25 (15-11)
 03.05.2015 - PORTUGAL : Ucrânia, 34-24 (19-12)
 - 5.ª jornada:
 10.06.2015 - 20.15 h. - Santo Tirso - PORTUGAL : Hungria (Sport Tv)
 11.06.2015 - Ucrânia : Rússia
 - 6.ª jornada:
 13.06.2015 - Hun gria : Ucrânia
 14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL
 CLASSIFICAÇàO:
 1.º Hungria, 8 pontos (4 jogos)
 2.º PORTUGAL, 4 pts. (4 jogos)
 3.º Rússia, 2 pts (3 jogos)
 4.º Ucrânia, 0 pts (2 jogos)
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APD Leiria conquista Taça de Portugal
A equipa de andebol em cadeira de rodas da APD Leiria
conquistou em Viseu, no passado sábado, a Taça de Por-
tugal ao vencer por 11-10 a APD Braga, depois de ter es-
tado a perder ao intervalo por 8-2.
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FUTEBOL
Campeonato Nacional de Seniores
Play-off de manutenção (1.ª mão)
Hoje CD Gouveia-Tirsense (19h30)

AF Viseu
Juniores-Fase de Subida
10.ª Jornada
Amanhã UD Sampedrense-Lusitano Futebol Clube,
Associação Desportiva de Sátão-Clube Atlético de
Molelos e Académico de Viseu-Grupo Desportivo de
Oliveira de Frades (Estádio Municipal do Fontelo)

Juniores-Fase de Encerramento
10.ª Jornada
Amanhã Sport Clube de Tarouca-Mortágua Futebol
Clube, Sporting Clube de Lamego-Academia 'O
Crasto' e Grupo Desportivo de Mangualde-Sport Vi-
seu e Benfica.

Futebol Feminino
Taça Nacional de Juniores 
Femininos - 1.ª Fase
Domingo Participação dos clubes Viseu 2001, Seia
Futebol Clube e Clube de Albergaria.

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional Futsal
Fase Subida-Zona Norte
Última Jornada
Amanhã Gualtar Meltino-Desportivo da Ordem, Pira-
tas de Creixomil (Guimarães)-Arsenal Parada e Viseu
2001 Associação Desportiva e Cultural-Centro Social
de São João. 

Taça Nacional de Seniores 
Femininos - Série B
4.ª Jornada
Domingo Lusitano Futebol Clube-Nun´Álvares e
Porto D’Ave-Always Young.

Taça Nacional de Juniores 
masculinos - Série B
6.ª Jornada
Domingo Boavista Futebol Clube-Centro Social e
Cultural de Sever e Sporting Clube de Braga-Sport
Clube Beira Mar.

ANDEBOL
Campeonato Regional de Seniores
Masculinos
10.ª Jornada
Amanhã CD S. Bernardo-Ílhavo Andebol Clube, Aca-
démica de Coimbra-SC Beira Mar e Associação Des-
portiva Sanjoanense-Académico de Viseu.

Torneio do futuro Sub-15 Masc
Domingo Associação Recretaiva Cultural de Oliveiri-
nha-ACER Tondela (15h00),  Associação de Solidarie-
dade Social Cultural e Recreativa de Gumirães A-As-
sociação de Solidariedade Social Cultural e Recrea-

tiva de Gumirães B (15h30), ACER Tondela-ASSCR
Gumirães A (16h00),     ASSCR Gumirães B - ARCOli-
veirinha (16h30), ACERTondela-ASSCR Gumiraes B
(17h00) e ARC Oliveirinha-ASSCR Gumirães A
(17h30) - jogos disputados no Pavilhão Municipal de
Carregal do Sal.

BASQUETEBOL
Torneio do futuro Sub-15 
masculinos
Domingo Associação de Solidariedade Social Cultural
e Recreativa de Gumirães A-ASSCR Gumirães B (Pa-
vilhão Cidade de Viseu, 15h00), Associação Recrea-
tiva e Cultural de  Oliveirinha-Associação Cultural Re-
creattiva de Tondela (15h30), ASSCR Gumirães B-
ARC Oliveirinha (16h00), ACER Tondela-ASSCR Gu-
mirães A (16h30), ASSCR Gumirães B-ACER Tondela
(17h00) e ASSCR Gumirães A-ARC Oliveirinha
(17h30).

Agenda desportiva
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CONVÍVIOO Campo José Al-
ves Madeira, no Complexo
Desportivo do Fontelo, anexo
às instalações do Instituto Por-
tuguês de Juventude vai rece-
ber amanhã a fase final distrital
dos Encontros Inter-conce-
lhios. 

São 12 equipas de alunos do
1.º ciclo do Ensino Básico que
inicialmente envolveu 21 con-
celhos do distrito de Viseu du-
rante o ano, movimentando a
actividade nas respectivas es-
colas dos seus concelhos onde

aprenderam e deram os pri-
meiros passos do andebol. 

Tratou-se de um projecto
que enquadrou professores de
educação física não só, bem
apoiados pelas câmaras mu-
nicipais, agrupamentos de es-
colas e clubes. Depois da par-
ticipação nos Encontros inter-
concelhios, a dúzia de equipas
concretizam a sua aprendiza-
gem na Concentração Distrital,
em Viseu.

É o culminar de um ano de
sã convivência saudável entre
130 crianças que vão mostrar
em jogos de andebol as regras
para a vida através do des-

porto, dando colorido, alegria
e muita vontade de mostrarem
as aptidões à modalidade,
mantendo determinação em
crescerem de forma feliz. |

Andebol
Andebol 4kids

Projecto “Andebol4Kids” chega
amanhã ao fim com a fase final

Modalidade agrada às crianças

DR
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Andebol: Juniores

ABC venceu Sporting
e reentrou na luta

O ABC recebeu e venceu o Sporting por 20-18, 
em encontro da antepenúltima jornada da fase 
final do campeonato nacional de juniores em an-
debol e reduziu para dois pontos a distância que 
o separa do conjunto leonino, que lidera o Gru-
po A. Com duas jornadas para disputar, o Spor-
ting lidera, com 20 pontos, seguido do ABC (18), 
S. Bernardo (17), Benfica (17), Águas Santas (16) e 
Gaia (8). No próximo domingo o ABC recebe o 
Benfica, o S. Bernardo faz o mesmo ao Gaia e o 
Águas Santas visita o Sporting. A prova encerra 
no dia 14 de junho com os encontros: Benfica-
-Bernardo, Águas Santas-ABC e Gaia-Sporting.

Juvenis do ABC na frente

Na fase final de juvenis, o ABC recebeu e bateu 
o Perestrelo por 36-28 e lidera a tabela classifi-
cativa, com sete pontos, os mesmos que o Águas 
Santas, que nesta ronda empatou (23-23) no pa-
vilhão do Benfica. Na classificação seguem-se o 
Benfica, com seis pontos, e o Perestrelo com 4.

Amanhã, o ABC recebe o Benfica (15h00) e o 
Perestrelo visita o Águas Santas.
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Radio Portalegre - Torneio de Andebol Cidade de Portalegre sábado no Pavilhão
Municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2015

Meio: Rádio Portalegre.pt

URL:: http://www.radioportalegre.pt/index.php/8-radio/4019-torneio-de-andebol-cidade-de-portalegre-sabado-

no-pavilhao-municipal.html?tmpl=component&print=1&page=

 
Radio Portalegre - Torneio de Andebol Cidade de Portalegre sábado no Pavilhão Municipal Torneio de
Andebol Cidade de Portalegre sábado no Pavilhão Municipal Detalhes Publicado em 05-06-2015 Mais
de 50 atletas dos escalões de Minis e Benjamins, em representação de quatro equipas, vão participar
na segunda edição do Torneio de Andebol Cidade de Portalegre. O evento é promovido pelo Ginásio
Andebol de Portalegre e vai decorrer, sábado, a partir das 10:00, no Pavilhão Municipal de Portalegre.
De acordo com Fernando Rebola, porta voz da organização, o objetivo do torneio é o de proporcionar
mais atividade aos jovens atletas, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, que ao longo
da temporada tem menos competição. Participam no evento o Ginásio Andebol de Portalegre, o Sport
Lisboa e Benfica, a Associação Desportiva Albicastrense e a Casa do Benfica do Entroncamento. Os
jogos têm a duração de 30 minutos, com arbitragem assegurada pela Associação de Andebol de
Portalegre. Gabriel Nunes/Carla Aguiã
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Os resultados do último 
fim-de-semana de jogos 
do CAAE Baltar foram: Ju-
venis femininas:  CAAE 
Baltar 22–32 N.D.S. JOA-
NA. Infantis femininas: 
CAAE Baltar 21-20 Maciei-
ra Andebol Club. Infantis 
masculinos: Macieira An-

debol Club 28-19 CAAE 
Baltar. Iniciados masculi-
nos: AA São Mamede 37-
24 CAAE Baltar. Mi-
nis de 5 femininas: CAAE 
Baltar 19-9 FC Pedras
-Rubras. Minis masculi-
nos: Estrela Vigorosa Sport 
37-28 CAAE Baltar. Minis 

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

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

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