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ANDEBOL ADAPTADO Prova complementar de iniciados masculinos
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Clube Naval Setubalense
marca presença
Aequipa de andebol adap-

tado do Clube Naval Se-
tubalense/Appacdm vai

participar na prova comple-
mentar de iniciados masculi-
nos da Associação de Andebol
de Setúbal.
Foi apresentado no passado

dia 25, na sede naquela As-
sociação, na Torre da Mari-
nha (Seixal), o projecto de in-
clusão através do andebol - da
participação da equipa de an-
debol adaptado do Clube Naval
Setubalense/Appacdm na pro-
va complementar para inicia-
dos masculinos.
Esta apresentação contou

com a presença de diversas en-
tidades ligadas à modalidade,
nomeadamente a vice-presi-
dente da Federação Portugue-
sa de Andebol, Juliana Sousa;
presidente da Associação de An-
debol de Setúbal, Joaquim Quei-
róza; o coordenador do projec-
to “Andebol 4 All”; presidente da
União de Freguesias de Paio Pi-
res, Arrentela e Seixal, Rui Oli-

veira; a directora regional do
IPDJ – Lisboa, Eduarda Mar-
ques; o adjunto do vereador do
Desporto da CM Seixal, Edgar
Costa; José Pereira, chefe de di-
visão do Desporto da CM Se-
túbal; Luís Silva, vice-presiden-
te da ANDDI;  o Secretário-Ge-
ral do Clube Naval Setubalense,
Filipe Chagas; o Presidente da
APPACDM/Setúbal, José Maria
Salazar e o treinador de ande-

bol do Clube Naval Setubalen-
se, Danilo Ferreira.
Os representantes das enti-

dades presentes felicitaram a
Federação pelo extraordinário
projecto de inclusão através do
andebol. O desporto deve ser
para todos e a Federação - e,
sobretudo, a AA Setúbal, que
está a organizar este projecto
inédito – promovendo a inclu-
são e permitir que a mesma

seja uma realidade.
Seguiu-se o sorteio da prova

complementar de iniciados
masculinos, na qual a equipa
de andebol adaptado do Clube
Naval Setubalense/Appacdm
vai participar, juntamente com
outras nove equipas perten-
centes a Associação de Ande-
bol de Setúbal.

ÂNGELO GOMES
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A4 FC Porto garante presença na Final 4 da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83c198a7

 
Gilberto Duarte celebra um golo pelo FC Porto
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 A última vaga para a Final Four da Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos vai ser preenchida
pelo F.C. Porto que esta noite venceu o Maia ISMAI por 36-28.
 
 A turma portista, a jogar no Dragão Caixa, confirmou o favoritismo pese a rsistência que, um pouco
por todo o jogo, a formação de Ricardo Costa protagonizou.
 
 A primeira parte foi de algum equilíbrio até aos 18 minutos, quando o FC Porto conseguiu uma
vantagem de quatro golos ((9-5). A partir daí, e pensando no calendário sobrecarregado que espera a
sua equipa, Ljubomir Obradovic foi rodando todo o plantel e chegou ao intervalo a vencer por 15-8.
 
 Reagiu bem o Maia ISMAI que por várias vezes no decorrer do segundo tempo aproximou-se até aos
três golos de diferença.
 
 Os minutos finais foram de maior produção da equipa da casa que acabou por vencer por confortável
36-28 num jogo que ficou marcado pelo regresso à competição do guarda-redes do FC Porto, Hugo
Laurentino, depois de um longo afastamento, por lesão.
 
 Recorde-se que a Final Four da Taça de Portugal Fidelidade Seniores Masculinos, disputa-se a 28 e 29
de Março, em Loulé.
 
 O sorteio das meias-finais realiza-se esta quinta-feira, dia 5 de Março, pelas no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Loulé.
 
 04-03-2015 23:08A equipa de Ljubomir Obradovic junta-se assim a S.L. Benfica, Sporting CP e
Liberty Seguros ABC/UMinho, formando o quarteto que vai disputar a  final-four  em Loule.
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A5 FC Porto na "final 4" da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63b98cbb

 
23:03 . Record Por Record O FC Porto foi a última equipa a garantir um lugar na "Final 4" da Taça de
Portugal, ao bater em casa o Maia-ISMAI por 36-28. Os dragões não tiveram problemas de maior para
alcançar o triunfo, pois lideraram a contenda desde o quarto minuto de jogo.Yoel Morales, com seis
golos, foi o melhor marcador do FC Porto na partida, com Rúben Sousa a responder do lado contrário
com sete remates certeiros.Os campeões nacionais juntam-se assim a Sporting (detentor do troféu),
ABC e Benfica na derradeira fase da competição (que terá lugar em Loulé a 28 e 29 de março), cujo
sorteio se realizará já amanhã, quinta-feira.
 
 23:03 . Record
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A6 FC Porto nas meias-finais da Taça - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio: Jogo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a67fda1

 
Dragões receberam e bateram o ISMAI por 36-28 e juntam-se a ABC, Benfica e Sporting nas meias-
finais da Taça de Portugal
 
 O FC Porto recebeu e bateu esta quarta-feira o ISMAI, por 36-28, conseguindo assim apurar-se para
as meias finais da Taça de Portugal.
 
 Os dragões juntam-se a ABC, Benfica e Sporting, que no sábado já tinham garantido a qualificação
para as meias finais, com a curiosidade de os quatro primeiros da 1ª fase do Campeonato Nacional da
I Divisão disputarem a fase final concentrada cujo sorteio será realizado esta quinta-feira em Loulé.
 
 Sábado, 28 de fevereiro
 
 - Águas Santas, 33-30.
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A7 FC Porto apura-se para a "final four" da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1b2c9d05

 
04-03-2015 22:42
 
 Os dragões bateram o ISMAI por 36-28, e vão ocupar a vaga que restava para a "final four" da Taça
de Portugal da modalidade.
 
 O FC Porto junta-se a Benfica, Sporting e ABC, equipas que já estavam apurados para a final a
quatro, agendada para 28 e 29 de Março em Loulé.
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A8 Passatempo Liga dos Campeões: FC Porto vs FC Basel 1893
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio: Viva!Porto.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1795be4

 
Queres ir ao Estádio do Dragão assistir ao jogo FC Porto vs FC Basel 1893, no dia 10 de março? Temos
5 bilhetes duplos para oferecer! FC Porto vs FC Basel 1893 Liga dos Campeões Estádio do Dragão,
19h45 Terça-feira, 10 de março de 2015 Para te habilitares a ser um dos premiados, faz 'Gosto' na
página de facebook da VIVA! e no passatempo. Depois, partilha-o no teu próprio mural e, de seguida,
volta à página de facebook da revista e identifica 5 dos teus amigos no post do passatempo. Certifica-
te de que efetuaste corretamente a marcação dos nomes, que deverão aparecer a azul. Os vencedores
serão escolhidos aleatoriamente, na sequência de um sorteio realizado pelo júri da VIVA!. O
passatempo termina no dia 9 de março (segunda-feira), às 17h20, e a lista de premiados será
anunciada no mesmo dia, até às 18h00, no site e no facebook da revista. Os premiados podem
levantar os bilhetes na redação da revista VIVA! (Rua do Almada nº 152 - 2º - Porto) na terça-feira,
dia 10 de março (09h00-12h30 e 14h00-18h00), mediante a apresentação de um documento de
identificação válido. Nota: Os premiados deverão enviar uma mensagem privada, para o facebook da
revista, com a indicação do nome completo e número de documento de identificação até às 08h45 do
dia 10 de março.
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A9 Ricardo Costa é o novo selecionador de Cabo Verde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fdc1491

 
Ricardo Costa, que representou a seleção nacional de andebol em mais de 200 jogos, vai acumular o
cargo de selecionador com o de treinador do ISMAI. O atual treinador da equipa de andebol
portuguesa ISMAI, Ricardo Costa, vai acumular as funções com as de selecionador de Cabo Verde,
noticiou a imprensa cabo-verdiana. Segundo a imprensa, que cita José Eduardo, presidente da
Federação Cabo-Verdiana de Andebol (FCA), Ricardo Costa, de 39 anos, chega hoje a Cabo Verde para
assinar o contrato. O antigo ponta-direita de FC Porto, Águas Santas e Ademar Léon (Espanha) é
também o quarto jogador mais internacional de sempre do andebol português, com 206
internacionalizações. José Eduardo salientou que a disponibilidade de Ricardo Costa foi "importante no
processo" e que o nome surgiu através de contactos mantidos com o professor português José
Magalhães na busca de um técnico para o selecionado cabo-verdiano. "Foi-nos dado o nome do
professor Ricardo Costa, que está a ter um bom desempenho no ISMAI", referiu o dirigente federativo
cabo-verdiano, adiantando que o objetivo da FCA é tornar Cabo Verde uma das melhores seleções
africanas de andebol a partir de 2020. Para já, Cabo Verde está a preparar-se para a eliminatória de
acesso aos Jogos Africanos, que decorrerão em setembro no Congo. A ideia, concluiu o dirigente, é
aproveitar também alguns jogadores cabo-verdianos que atuam nos principais campeonatos de
Portugal, como Flávio Fortes e Paulo Moreno (Benfica), Leandro Semedo (FC Porto) ou Fábio Semedo
(Sporting).
 
por Lusa
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A10

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 16,87 x 14,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58217748 05-03-2015

Treinador e atletas do ABC com jovens alunos do Externato Infante D. Henrique

Carlos Resende, treina-
dor da equipa sénior de an-
debol do ABC/UMinho, foi 
um dos convidados da se-
mana da Educação Física 

da Alfacoop, com o ande-
bol a ser o desporto esco-
lhido para o segundo dia 
desta semana de prática 
desportiva. 

Carlos Resende acolheu 
o repto para ensinar um 
pouco mais aos jovens 
atletas do Externato In-
fante D. Henrique e divul-

ABC visitou Externato
Infante D. Henrique

gar o andebol nesta escola. 
Bruno Dias, Fábio Vidrago 
e Nuno Grilo foram con-
vocados para completar a 
comitiva do ABC/UMinho 
que se deslocou a Ruilhe.

Foi para um pavilhão 
com cerca de 200 alunos 
que Carlos Resende expli-
cou a importância de ser 
bom aluno e bom atleta. 
Além da pequena pales-
tra, a comitiva do ABC in-
tegrou os exercícios que a 
equipa de Desporto Esco-
la da Alfacoop realizou. 

Durante uma hora, o 
treinador e atletas do ABC  
procuraram transmitir aos 
jovens atletas algum do 
seu conhecimento acerca 
da modalidade.

DR

ALUNOS TIVERAM “AULA” DE ANDEBOL
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A11FC Porto na "final 4" da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4153ab9

 
DRAGÕES BATERAM MAIA EM CASA POR 36-28 O FC Porto foi a última equipa a garantir um lugar na
"Final 4" da Taça de Portugal, ao bater em casa o Maia-ISMAI por 36-28. Os dragões não tiveram
problemas de maior para alcançar o triunfo, pois lideraram a contenda desde o quarto minuto de jogo.
Yoel Morales, com seis golos, foi o melhor marcador do FC Porto na partida, com Rúben Sousa a
responder do lado contrário com sete remates certeiros. Os campeões nacionais juntam-se assim a
Sporting (detentor do troféu), ABC e Benfica na derradeira fase da competição (que terá lugar em
Loulé a 28 e 29 de março), cujo sorteio se realizará já amanhã, quinta-feira.
 
 , 4 março de 201523:03
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A12Viterbo conta com Ofori
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=570cab81

 
06:36 . Record Por R.C. - Record O regresso de Ofori aos treinos, após um período de ausência
motivada por uma entorse no tornozelo, foi a nota de destaque da sessão de treino realizada ontem
na Academia, que marcou o início da preparação da equipa tendo em vista a deslocação a Moreira de
Cónegos.Com a recuperação do ganês, de 21 anos, José Viterbo ganha mais uma opção para o lado
esquerdo da defesa, onde Oualembo foi, no último jogo, titular. Antes de se lesionar, Ofori foi utilizado
em 16 jogos - treze do campeonato e três da Taça da Liga -, números que traduzem uma temporada
em crescendo do jogador que esteve cedido ao Beira-Mar em 2013/14, mas que antevê agora mais
dificuldades em atingir a titularidade devido à chegada de Makonda e Ricardo Esgaio. Ao contrário do
que acontece com Ofori, Fernando Alexandre deve voltar a ficar de fora. O médio continua a recuperar
de uma microrrotura.
 
 06:36 . Record
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A13Rui Silva ruma ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36536a1b

 
Rui Silva é uma das principais figuras do Sporting É uma das notícias do momento. O jovem
internacional português Rui Silva, deverá estar de saída do Sporting, como o modalides.com.pt havia
avançado. Sem acordo para renovar pelo Sporting, o central de ainda 21 anos estará de saída e
disponível para embarcar numa nova aventura. Agora, surgem já as primeiras notícias sobre o
desenrolar do futuro de um dos mais talentosos andebolistas nacionais. E, de acordo, com o jornal
diário "A Bola", Rui Silva será jogador do FC Porto na próxima época. O interesse dos "dragões" já é
antigo. Há quatro épocas atrás, o Sporting ganhou a corrida precisamente ao FC Porto, na contratação
de Rui Silva. Na altura, central do Xico Andebol, de apenas 17 anos, mas já despertava o interesse de
Barcelona, FC Porto e ABC de Braga. O Sporting terá oferecido as melhores condições ao atleta que
trocou Guimarães natal por Lisboa. Quatro épocas depois, a separação com o Sporting parece
iminente. E será o FC Porto o destino do atleta, que parece ter já garantido a contratação do
promissor central, precisamente, uma das posições com que o FC Porto está a ter mais dificuldades.
Após a saída de Wilson Davyes (para o Nantes, França), Ljubomir Obradovic tem apostado entre Nuno
Roque e o jovem Miguel Martins para a posição, na difícil missão de fazer esquecer o anterior central.
Rui Silva, um excelente rematador e com uma fantástica leitura de jogo, parece ser a opção ideal para
o plantel azul-e-branco. Para o atleta de 21 anos, segundo avança o jornal "A Bola", esta decisão pelo
FC Porto será um passo em frente para a ambição do central em transferir-se, futuramente, para um
grande Europeu.
 
 4 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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A14Andebol: FC Porto inicia ´play-offs´ frente ao Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca0907ac

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 05-03-2015 às 09:02
 
 O hexacampeão FC Porto inicia frente ao Passos Manuel a defesa do título de andebol, que esta época
recupera o formato de 'play-offs' para apurar o campeão, podendo encontrar o Benfica nas meias-
finais.
 
 A última vez que o título nacional de andebol foi atribuído através da fórmula de 'play-off' remonta à
época de 2008/09 e terminou com a vitória dos 'dragões' na 'negra' sobre o Benfica (3-2), naquele
que foi o primeiro dos seus seis títulos consecutivos.
 
 O FC Porto terminou a fase regular da presente edição do Nacional no primeiro posto, com 20 vitórias
e apenas duas derrotas em 22 jogos, à frente do trio formado por Sporting, ABC e Benfica, e por isso
cruzam nos 'quartos', à melhor de três jogos, com o Passos Manuel, oitavo.
 
 Com o primeiro jogo marcado para 07 de março, o emparcelamento ditou ainda que o Sporting
(segundo) disputa o acesso às meias-finais com o Sporting da Horta (sétmio), o ABC (terceiro) com o
Madeira SAD (sexto) e o Benfica (quarto) com o Águas Santas (quinto), estando o primeiro embate
marcado para 07 de março.
 
 O início do 'duelo' entre o Passos Manuel e o FC Porto foi, no entanto, adiado para 11 de março,
devido ao encontro dos portistas com os sérvios do Vojvodina, da quarta jornada do Grupo C da Taça
EHF, marcada para sábado.
 
 Os regulamentos federativos determinam ainda que as equipas mais bem classificadas comecem a
discussão dos quartos de final dos 'play-offs' a jogar na condição de visitantes e, caso seja necessário,
como anfitriões no terceiro jogo.
 
 Nas meias-finais, o vencedor da eliminatória entre o FC Porto e o Passos Manuel irá cruzar com o
Benfica ou o Águas Santas, deixando antever uma possível reedição da luta a dois da última época.
 
 O favoritismo na eliminatória entre FC Porto e Passos Manuel pende favoravelmente para os
'dragões', que, na fase regular, venceram os dois encontros disputados, pela diferença de 10 golos
(23-33 e 37-27).
 
 Também o vice-campeão Benfica parte como favorito para o confronto com o Águas Santas, formação
que derrotou por duas vezes na fase regular, por 30-25 na Maia e 27-20 na Luz.
 
 O vencedor da eliminatória que opõe o Sporting ao Sporting da Horta cruzará nas meias-finais - a
disputar à melhor de cinco jogos - com o ABC ou o Madeira SAD.
 
 Na fase regular, o Sporting somou uma vitória (35-29) e um empate (27-27) frente ao Sporting da
Horta, enquanto o ABC contou por vitórias os dois encontros disputados com o Madeira SAD (21-31
fora e 35-31 em casa).
 
 No Grupo B, Ismai, Belenenses, Santo Tirso e Xico Andebol vão lutar pela manutenção no primeiro
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escalão, num campeonato a quatro, iniciando esta fase com metade dos pontos. No final, os dois
últimos classificados descerão de divisão.
 
 Siga-nos no, noe no.
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A16FC Porto inicia "play-offs" frente ao Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c5e54ae

 
Os "dragões" iniciam a defesa do título contra o Passos Manuel.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O hexacampeão FC Porto inicia frente ao Passos Manuel a defesa do título de andebol, que esta época
recupera o formato de 'play-offs' para apurar o campeão, podendo encontrar o Benfica nas meias-
finais.
 
 A última vez que o título nacional de andebol foi atribuído através da fórmula de 'play-off' remonta à
época de 2008/09 e terminou com a vitória dos 'dragões' na 'negra' sobre o Benfica (3-2), naquele
que foi o primeiro dos seus seis títulos consecutivos.
 
 O FC Porto terminou a fase regular da presente edição do Nacional no primeiro posto, com 20 vitórias
e apenas duas derrotas em 22 jogos, à frente do trio formado por Sporting, ABC e Benfica, e por isso
cruzam nos 'quartos', à melhor de três jogos, com o Passos Manuel, oitavo.
 
 Com o primeiro jogo marcado para 07 de março, o emparcelamento ditou ainda que o Sporting
(segundo) disputa o acesso às meias-finais com o Sporting da Horta (sétmio), o ABC (terceiro) com o
Madeira SAD (sexto) e o Benfica (quarto) com o Águas Santas (quinto), estando o primeiro embate
marcado para 07 de março.
 
 O início do 'duelo' entre o Passos Manuel e o FC Porto foi, no entanto, adiado para 11 de março,
devido ao encontro dos portistas com os sérvios do Vojvodina, da quarta jornada do Grupo C da Taça
EHF, marcada para sábado.
 
 Os regulamentos federativos determinam ainda que as equipas mais bem classificadas comecem a
discussão dos quartos de final dos 'play-offs' a jogar na condição de visitantes e, caso seja necessário,
como anfitriões no terceiro jogo.
 
 Nas meias-finais, o vencedor da eliminatória entre o FC Porto e o Passos Manuel irá cruzar com o
Benfica ou o Águas Santas, deixando antever uma possível reedição da luta a dois da última época.
 
 O favoritismo na eliminatória entre FC Porto e Passos Manuel pende favoravelmente para os
'dragões', que, na fase regular, venceram os dois encontros disputados, pela diferença de 10 golos
(23-33 e 37-27).
 
 Também o vice-campeão Benfica parte como favorito para o confronto com o Águas Santas, formação
que derrotou por duas vezes na fase regular, por 30-25 na Maia e 27-20 na Luz.
 
 O vencedor da eliminatória que opõe o Sporting ao Sporting da Horta cruzará nas meias-finais - a
disputar à melhor de cinco jogos - com o ABC ou o Madeira SAD.
 
 Na fase regular, o Sporting somou uma vitória (35-29) e um empate (27-27) frente ao Sporting da
Horta, enquanto o ABC contou por vitórias os dois encontros disputados com o Madeira SAD (21-31
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fora e 35-31 em casa).
 
 No Grupo B, Ismai, Belenenses, Santo Tirso e Xico Andebol vão lutar pela manutenção no primeiro
escalão, num campeonato a quatro, iniciando esta fase com metade dos pontos. No final, os dois
últimos classificados descerão de divisão.
 
 05-03-2015 08:52Os hexacampeões podem encontrar o Benfica nas meias-finais.
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A18FC Porto inicia ´play-offs´ frente ao Passos Manuel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a2d85d85

 
05.03.2015
 
 Título de andebol em causa. O hexacampeão FC Porto inicia frente ao Passos Manuel a defesa do
título de andebol, que esta época recupera o formato de 'play-offs' para apurar o campeão, podendo
encontrar o Benfica nas meias-finais. A última vez que o título nacional de andebol foi atribuído
através da fórmula de 'play-off' remonta à época de 2008/09 e terminou, com a vitória dos 'dragões'
na 'negra' sobre o Benfica (3-2), naquele que foi o primeiro dos seus seis títulos consecutivos. O FC
Porto terminou a fase regular da presente edição do Nacional no primeiro posto, com 20 vitórias e
apenas duas derrotas em 22 jogos, à frente do trio formado por Sporting, ABC e Benfica, e por isso
cruzam nos 'quartos', à melhor de três jogos, com o Passos Manuel, oitavo. Com o primeiro jogo
marcado para 7 de março, o emparcelamento ditou ainda que o Sporting (segundo) disputa o acesso
às meias-finais com o Sporting da Horta (sétmio), o ABC (terceiro) com o Madeira SAD (sexto) e o
Benfica (quarto) com o Águas Santas (quinto), estando o primeiro embate marcado para 7 de março.
O início do 'duelo' entre o Passos Manuel e o FC Porto foi, no entanto, adiado para 11 de março,
devido ao encontro dos portistas com os sérvios do Vojvodina, da quarta jornada do Grupo C da Taça
EHF, marcada para sábado. Os regulamentos federativos determinam ainda que as equipas mais bem
classificadas comecem a discussão dos quartos de final dos 'play-offs' a jogar na condição de
visitantes e, caso seja necessário, como anfitriões no terceiro jogo. Nas meias-finais, o vencedor da
eliminatória entre o FC Porto e o Passos Manuel irá cruzar com o Benfica ou o Águas Santas, deixando
antever uma possível reedição da luta a dois da última época.
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A19Taça de Portugal: FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d951df92

 
sorteio realizado esta quinta-feira O campeão nacional FC Porto defronta o Benfica, e o Sporting, o
detentor da Taça de Portugal, tem pela frente o ABC, nas meias-finais da competição, cujo sorteio se
realizou esta quinta-feira em Loulé. As meias-finais da Taça de Portugal disputam-se a 28 de março
em Loulé, e a final, que opõe os vencedores, a 29. FC Porto e Benfica venceram esta época os jogos
em casa que se defrontarem na fase regular, com os dragões a ganharem em casa por 28-24 e a
perderem na Luz por 29-27. Na outra meia-final o ABC encontra o vencedor da Taça nas últimas três
edições, sendo que os leões venceram os dois jogos da fase regular, 31-29 em casa e 33-32 fora. O
FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do Sporting.
 
 , 5 março de 201513:49
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A20Benfica defronta FC Porto nas meias-finais da Taça 13:27 - 05-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a6c2de

 
05-03-2015
 
 O sorteio realizado nesta quinta-feira em Loulé ditou um embate entre o FC Porto, atual campeão, e
Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal. A outra partida desta fase opõe o Sporting ao ABC.
Nos encontros desta época entre o emblema do Porto e o clube da Luz, os "dragões" venceram em
casa por 28-24 mas perderam em Lisboa por 29-27. Já o vencedor das três últimas edições da Taça, o
Sporting, bateu o ABC em ambos os jogos da fase regular, por 31-29 em casa e 33-32 fora.
As meias-finais da prova realizam-se a 28 de março em Loulé, tendo a final lugar no dia seguinte.
 
 Redação
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A21FC porto vence o ADA Maia e está na "final four" da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Porto Canal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a4d25eb

 
O FC Porto garantiu esta quarta-feira o acesso à final four da Taça de Portugal, após bater, no Dragão
Caixa, a ADA Maia, décima classificada do Andebol 1, por 36-28.
 
 Os Dragões começaram a ganahar logo aos quatro minutos e não mais largaram a liderança no
marcador, frente a um adversário muito lutador. O encontro, em que Ljubomir Obradovic pôde rodar
quase toda a equipa (Gilberto Duarte foi o único jogador de campo que não marcou), serviu ainda
para o guarda-redes Hugo Laurentino regressar à competição: após uma paragem de três meses, por
lesão, defendeu a baliza durante toda a segunda parte.
 
 A ADA Maia apresentou uma defesa muito agressiva e subida no terreno (muitas vezes na zona dos
15 metros), o que causou algumas dificuldades iniciais aos Dragões, que apenas conseguiram uma
vantagem superior a dois golos aos 15 minutos. A formação maiata - que tem no plantel muitos
jogadores que já passaram pelo FC Porto, para além do treinador Ricardo Costa - adoptou sempre
uma atitude corajosa, perante um adversário tecnicamente superior, apresentando uma estratégia
bem definida. No entanto, essa evidente superioridade - a nível ofensivo e de poder físico - desaguou
no que se esperava: os azuis e brancos foram-se distanciando no marcador.
 
 A primeira parte teve fases muito confusas - a ADA ISMAI cometeu 13 falhas técnicas, os Dragões
nove -, mas os portistas cavaram uma vantagem de sete golos ao intervalo (15-8), contando com a
inspiração de Nuno Roque e de Yoel Morales, que nem estiveram no sete inicial mas terminaram a
primeira parte com três golos. Aliás, desde cedo que Ljubomir Obradovic começou a rodar a equipa -
que ainda no domingo jogou na Sérvia -, sendo que apenas o guarda-redes André Magalhães não saiu
do banco azul e branco.
 
 Na segunda parte, os forasteiros recuperaram paulatinamente no marcador e chegaram a ter apenas
dois golos de desvantagem, aos 46 minutos (24-22). Não se tratou certamente da mais enérgica e
convincente exibição dos hexacampeões nesta temporada, mas a equipa soube reagir a essa
aproximação com um parcial de 3-0 (golos de Wesley Freitas e dois de Yoel Morales), reconstruindo
assim uma almofada razoável. Até final, os azuis e brancos foram capazes de controlar o resultado e
garantir a vitória sem sobressaltos.
 
 Obradovic continua assim à procura de conquistar uma prova que foge aos Dragões desde 2006/07,
ainda o treinador era Carlos Resende. Desde então, o FC Porto já esteve em quatro finais e perdeu
todas, duas frente ao ABC, outras duas com o Sporting. Estes dois adversários, para além do Benfica,
estarão na final four que se vai realizar em Loulé, a 28 e 29 de Março. O sorteio das meias-finais é já
esta quinta-feira, às 12h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé.
 
 FICHA DE JOGO
 
 FC PORTO-ADA MAIA, 36-28
 
 Taça de Portugal de andebol, quartos-de-final
 
 4 de Março de 2015
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 Dragão Caixa, no Porto
 
 Árbitros: Nuno Marques e João Correia
 
 FC PORTO: Alfredo Quintana (g.r.), Gilberto Duarte, João Ferraz (2), Daymaro Salina (1), Michal
Kasal (3), Ricardo Moreira (3) e Hugo Santos (3)
 
 Jogaram ainda: Hugo Laurentino (g.r.), Nuno Roque (4), Yoel Cuni Morales (6), Wesley Freitas (2),
Alexis Borges (4), Miguel Martins (3), Mick Schubert (2) e Babo (3)
 
 Treinador: Ljubomir Obradovic
 
 ADA MAIA: David Sousa (g.r.), Rúben Sousa (7), Sérgio Caniço (3), Pedro Maia (2), Elias António,
Sérgio Martins (6) e Miguel Sarmento (5)
 
 Jogaram ainda: Rui Oliveira (g.r.), Nuno Carvalhais (1), Ricardo Guimarães, André Rei, Mário Silva,
Tiago Silva, Francisco Leitão (2), Rui Vasques e Tiago Heber (2)
 
 Treinador: Ricardo Costa
 
 Ao intervalo: 15-8
 
 05-03-2015 11:59 |Porto Canal com fcporto.pt
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A23FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas "meias" da Taça
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio:
Sapo Online - Sapo Desporto

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f6f4a0b5

 
FC Porto e Benfica venceram esta época os jogos em casa que se disputaram na fase regular.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O campeão de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça, tem pela
frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou hoje em Loulé.
 
 As meias-finais da Taça de Portugal disputam-se a 28 de março em Loulé, e a final, que opõe os
vencedores, a 29.
 
 FC Porto e Benfica venceram esta época os jogos em casa que se disputaram na fase regular, com os
'dragões' a ganharem em casa por 28-24 e a perderem na Luz por 29-27.
 
 Na outra meia-final o ABC encontra o vencedor da Taça nas últimas três edições, sendo que os 'leões'
venceram os dois jogos da fase regular, 31-29 em casa e 33-32 fora.
 
 O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do
Sporting.
 
 05-03-2015 13:12As meias-finais da Taça de Portugal em andebol disputam-se a 28 de março em
Loulé.
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A24   
Renascença - Bola

Branca

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: Renascença - Bola Branca

 
ID: 58226039

 
04-03-2015 10:57

Taça de Portugal em Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=1f4b18bd

 
No Andebol o FC Porto vai ocupar a vaga que estava para a Final Four da Taça de Portugal.
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A25FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais da Taça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a6d2d19

 
HOJE às 14:01
 
 O campeão de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça, tem pela
frente o ABC, nas meias-finais da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou hoje em Loulé.
 
 As meias-finais da Taça de Portugal disputam-se a 28 de março em Loulé, e a final, que opõe os
vencedores, a 29.
 
 FC Porto e Benfica venceram esta época os jogos em casa que se defrontarem na fase regular, com
os 'dragões' a ganharem em casa por 28-24 e a perderem na Luz por 29-27.
 
 Na outra meia-final o ABC encontra o vencedor da Taça nas últimas três edições, sendo que os 'leões'
venceram os dois jogos da fase regular, 31-29 em casa e 33-32 fora.
 
 O FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do
Sporting.
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A26   
Antena 1 - Portugal em

Direto

 	Duração: 00:03:22

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 58226444

 
05-03-2015 01:49

Três municípios do Vale do Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Mêda vão fazer em
conjunto a promoção das iniciativas que organizam

http://www.pt.cision.com/s/?l=5d2acdc0

 
Os três municípios do Vale do Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Mêda, todos no distrito da
Guarda, vão fazer em conjunto a promoção das iniciativas que organizam. A ideia começou com a
organização de uma prova de andebol. Comentários de Rui Ventura, Pres. CM de Pinhel, Anselmo
Sousa, chefe de município da Mêda e do Presidente da CM de Figueira de Castelo Rodrigo.
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A27   
Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 58225957

 
05-03-2015 12:47

Andebol: sorteio da Final 4

http://www.pt.cision.com/s/?l=4f4a80f6

 
Andebol: sorteio da Final 4.
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A28FC Porto-Benfica e ABC-Sporting nas meias-finais da Taça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-03-2015

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f5f00c2d

 
O campeão nacional de andebol, o FC Porto, defronta o Benfica, e o Sporting, o detentor da Taça de
Portugal, tem pela frente o ABC, nas meias-finais do troféu, cujo sorteio se realizou nesta quinta-feira
em Loulé. As meias-finais da Taça de Portugal disputam-se a 28 de Março em Loulé, e a final, que
opõe os vencedores da eliminatória, a 29. FC Porto e Benfica venceram nesta época os jogos em casa,
quando se defrontarem na fase regular, com os "dragões" a ganharem em casa por 28-24 e a
perderem na Luz por 29-27. Na outra meia-final, o ABC encontra o vencedor da Taça nas últimas três
edições, sendo que os "leões" venceram os dois jogos da fase regular, 31-29 em casa e 33-32 fora. O
FC Porto é hexacampeão nacional e terminou a fase regular em primeiro lugar, à frente do Sporting.
 
 05/03/2015 - 14:06O vencedor da competição vai ser encontrado no dia 29 de Março, em Loulé.
 
Lusa
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A29

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,60 x 28,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58202374 04-03-2015

RESULTADOS/CLASSIFICAÇÕES

INFANTIS FEMININOS
Resultados 7.ª jornada: Madeira A - Académica,
V-FC.
Classificação: Madeira A (18 pts), Bartolomeu Pe-
restrelo (16), Madeira SAD (11), Madeira B (11), In-
fante (6), Camacha (0) e Académico (0).

INFANTIS MASCULINOS - 1.ª DIVISÃO
Resultados 1.ª jornada, 2.ª fase: Bartolomeu Pe-
restrelo - Marítimo, 25-14; Académico - Infante,
18-20.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (12 pts), In-
fante (9), Académico (6) e Marítimo (5).

INFANTIS MASCULINOS - 2.ª DIVISÃO
Resultados 7.ª jornada: Madeira SAD - CDE San-
tana, V-FC.
Classificação: Madeira SAD (12 pts), CE Levada
(6) e CDE Santana (2)

INICIADOS FEMININOS
Resultados 7.ª jornada: Infante - Madeira A, 11-
54; Bartolomeu Perestrelo - Madeira B, 31-15; Ca-
macha - Académico, 19-22.
Classificação: Madeira A (21 pts), Académico (17),
Bartolomeu Perestrelo (17), Camacha (13), Infante
(9) e Madeira B (7).

INICIADOS MASCULINOS
Resultados 7.ª jornada: Académico - Bartolomeu
Perestrelo B, 26-20; Marítimo - Bartolomeu Peres-
trelo A, 16-20; Madeira SAD - Infante, 41-16.
Classificação:  Bartolomeu Perestrelo A (20 pts),
Madeira SAD (20), Académico (15), Marítimo (13),
Infante (8) e  Bartolomeu Perestrelo B (7).

JUVENIS MASCULINOS
Resultados 6.ª/7.ª jornada:  CDE Santa Cruz - Ma-
rítimo, 20-20; Madeira SAD - Bartolomeu Peres-
trelo, 18-30.
Classificação: Bartolomeu Perestrelo (12 pts), Ma-
deira SAD (10), Académico (8), CE Santa Cruz (5) e
Marítimo (5).

JUVENIS/JUNIORES FEMININOS
Resultados 6.ª jornada: Madeira B - Madeira jun.,
15-38
Classificação: Madeira jun. (12 pts), Madeira A (2),
Madeira B (2) e Bartolomeu Perestrelo (0).

JUVENIS/JUNIORES MASCULINOS
Resultados 7.ª jornada: Marítimo - CDESanta
CRuz, 46-23; Académico - Madeira SAD, 24-16.
Classificação: Madeira SAD jun. (16 pts), Marítimo
jun. (13), Bartolomeu Perestrelo juv. (6), Madeira
SAD juv. (3), Marítimo juv. (2), CE Santa Cruz (2) e
Académico juv. (2).

O sábado iniciou-se com mais um mo-
mento de formação para técnicos cuja
importância e a pertinência foi perfeita-
mente demonstrada durante toda a ma-
nhã na Escola Horácio Bento. 
Os temas do Bullying no Desporto, Nu-

trição e Primeiros Socorros foram alvos de
análise e discussão com os preletores
convidados que protagonizaram um mo-
mento de grande interesse face à conju-
tura atual do Desporto Regional, regis-
tando-se as excelentes intervenções de
Fernando Melim, Carina Teixeira e Lau-
rindo Pestana.
Para o próximo domingo, dia 8 de

março, está programada a realização do
5.º módulo do XXV Clinic da AAM intitu-
lado: “A colaboração Treinador/Árbitro
como promotora da evolução da moda-
lidade”.
Esta importante e pertinente preleção

será da responsabilidade de José António
Silva (ex-treinador do AM Madeira SAD)

e decorrerá no Auditório do Hotel Baía
Azul das 9 às 13 horas.
Na competição, propriamente dita, no

fim de semana terminaram as primeiras
fases da maioria dos campeonatos regio-
nais e estão definidas as equipas que irão
disputar o título mais cobiçado da época.
No jogo mais apetecido da jornada,

com muito público a assistir no fim da
tarde de sábado no Pavilhão do Funchal,
AM Madeira SAD e CD Bartolomeu Pe-
restrelo disputavam a última jornada da
primeira fase, em juvenis masculinos. De-
pois de uma primeira parte pautada pelo
equilíbrio, a equipa da Bartolomeu Pe-
restrelo arrancou para uma vitória clara
perante um adversário que não foi capaz
de manter a solidez que demonstrou nos
primeiros 30 minutos. Com este resul-
tado os estudantes distanciaram-se dos
principais adversários e parecem emba-
lados para a conquista do Campeonato.
No mesmo escalão destaque para o

empate entre o CE Santa Cruz e o CS Ma-
rítimo a 20 bolas na disputa pelo 4.º lugar,
que assim se mantém na posse dos san-
tacruzenses.
Ainda no sábado, disputaram-se os jo-

gos de infantis masculinos. Segue na li-
derança, confortável, o CD Bartolomeu
Perestrelo, seguido do CD Infante que, ao
vencer o Académico num bom jogo de
Andebol, distanciou-se no 2.º lugar. 
No domingo, mais uma vez disputa-

ram-se vários jogos no escalão mais no-
bre desta associação, os minis, com cerca
de 160 crianças em ação nos Pavilhões da
Bartolomeu Perestrelo e da Escola da Le-
vada.
Nos mais velhos, o destaque vai para o

escalão de iniciados, o único onde ainda
decorre a 2.ª volta da primeira fase. Nos
femininos o líder é o CS Madeira A, en-
quanto nos masculinos continua tudo na
mesma com AM Madeira SAD e CD Bar-
tolomeu Perestrelo ex-equo na liderança.

José António Silva 
vem ao XXV Clinic da AAM

D
R

Jogo entre Bartolomeu e Marítimo, em infantis masculinos, prendeu as atenções.

O ANDEBOL MADEIRENSE ESTÁ EM
GRANDE E MAIS UMA VEZ O FIM DE
SEMANA QUE PASSOU FOI PROVA
VIVA DISSO MESMO. DENTRO DAS
QUATRO LINHAS, DISPUTOU-SE
MAIS UMA JORNADA DOS RESPETI-
VOS CAMPEONATOS REGIONAIS E
AINDA UMA CONCENTRAÇÃO DE
MINIS. FORA DOS PAVILHÕES,
PROSSEGUIU O XXV CLINIC DA AAM.
NESTE PARTICULAR, PARA O PRÓ-
XIMO DOMINGO ESTÁ APRAZADO O
5.º MÓDULO, COM A PRESENÇA DE
JOSÉ ANTÓNIO SILVA, EX-TREINA-
DOR DO MADEIRA SAD.

XXV Clinic AAM prosseguiu no passado sábado. Momento de convívio na concentração dos minis.
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A30

  Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,00 x 14,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58186198 20-02-2015

g O Sporting Club da Horta (SCH) foi
ao terreno do Águas Santas/Milaneza per-
der por 29-25. Em jogo da 21.ª e penúlti-
ma jornada da fase regular do campeona-
to de Andebol Fidelidade 1, que decorreu
dia 14 de fevereiro. Os faialenses, já com
a presença no playoff assegurada, não
conseguiram mais do que equilibrar o
jogo em largos períodos.

O início do jogo foi marcado pelo equi-
líbrio entre as duas equipas que já sabiam
que se iriam manter no convívio dos gran-
des para a próxima época, constando do
marcador um empate a 8 aos 17 minutos
de jogo. Ao intervalo o Águas Santas/Mi-
laneza vencia por 15-11.

Na entrada para a segunda parte o SCH
entrou forte e conseguiu empatar o jogo a
19 com 10 minutos jogados no segundo
tempo. Entre empates sucessivos as equi-
pas chegaram aos 53 minutos de jogo com
um empate 24-24. A quebra de rendimen-
to do SCH no final do jogo mostrou-se
decisiva na definição do resultado, que
pendeu para a equipa nortenha por 29-25.

No jogo grande desta jornada o pavi-

lhão Dragão Caixa recebeu um jogo
muito equilibrado entre FC Porto (FCP) e
Sporting Clube de Portugal (SCP). O
encontro que opôs o primeiro e segundo
classificado mostrou por parte de ambas
as equipas solidez defensiva e muita capa-
cidade de disputa, mas no final do jogo só
o FCP sorriu, com a vitória tangencial por
20-19 frente aos leões.

Na partida em que se encontraram o
Maia-ISMAI e o Passos Manuel o resulta-
do esperado concretizou-se. O jogo entre
equipas muito equiparadas e desejosas de
um resultado que não a derrota, permitin-
do-lhes manter esperanças no oitavo
lugar, deu empate a 28-28 e adiou para a
última jornada da fase regular a certeza de
quem ocupará a última vaga no top 8.

Esta jornada foi de boa memória para o
Xico Andebol, equipa que ao fim de 21
jogos conseguiu a sua primeira vitória no
campeonato. Foi o Santo Tirso que deu
esta a alegria ao lanterna vermelha, indo
ao terreno do Xico Andebol perder por
31-28. 

O Delta/Belenenses foi a Braga jogar

com o  ABC/UMinho à procura de pontos
que o catapultassem para o último lugar
que garantisse o acesso ao playoff mas o
melhor que conseguiu foi uma dura derro-
ta. Os bracarenses venceram por uns cla-
ros 39-25 aos azuis de Lisboa, deixando
assim o Belenenses a depender de tercei-
ros para chegar ao oitavo posto.

A partida que opôs os insulares do
Madeira SAD ao SL Benfica foi adiada
para dia 18 de fevereiro, em horário pos-
terior ao fecho da nossa edição.

A tabela classificativa apresenta neste
momento um FCP com o primeiro lugar
nesta fase mais do que garantido, com 61
pontos, a 6 do SCP que o secunda e a 7 do
ABC/UMinho que é terceiro.

Faltando-lhe um jogo, e fora do pódio,
está o SL Benfica com 49 pontos, seguin-
do-se em quinto o Águas Santas com 43,
e o Madeira SAD, também com uma par-
tida em falta, totaliza 40 pontos e ocupa o
sexto lugar. Com os mesmos 40 pontos
mas mais um jogo o SCH é sétimo, o
Passos Manuel ocupa neste momento o
oitavo lugar com 37 pontos. 

Se o campeonato terminasse à 21ª jor-
nada o Maia-ISMAI, seria nono com 36
pontos, o Delta/Beleneses, décimo com
36 pontos também, o Santo Tirso e o Xico
Andebol, com 25 e 24 pontos nos últimos
lugares respetivamente, seriam o lote de
equipas a ocupar as quatro vagas do grupo
B que decidirá a descida de divisão.

O campeonato prossegue para a 22.ª e
última jornada na próximo dia 21 com os
faialenses do SCH a defrontarem no
Pavilhão da Horta o terceiro classificado,
o ABC/UMinho.

O Santo Tirso- Águas Santas/Milaneza,
SCP-Xico Andebol, SL Benfica- FCP,

Delta/Belenenses- Maia-ISMAI, Passos
Manuel-Madeira SAD são os restantes
jogos que encerram a fase regular.

VITóRIA EM SANTO TIRSO
GARANTIU LUGAR NOS 
OITO PRIMEIROS

No dia 11 de fevereiro, em jogo atrasa-
do da 20ª jornada, o SCH foi a Santo Tirso
vencer os locais por 20-28. Foi esta
vitória que assegurou a presença dos
faialenses no playoff em que participam
os oito primeiros classificados da fase
regular do campeonato Andebol Fide-
lidade 1.                                            AG

ANDEBOL - CAMPEONATO FIDELIDADE 1

Já com o playoff garantido SCH perde com Águas Santas/Milaneza
DR
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  Tiragem: 76553

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos
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  Cores: Cor

  Área: 17,64 x 23,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58217037 05-03-2015
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  Tiragem: 32331

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 22,09 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58216799 05-03-2015
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  Tiragem: 79170

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral
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  Área: 15,56 x 9,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58215277 05-03-2015
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  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 3,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58215284 05-03-2015
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Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,74 x 21,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58182726 26-02-2015

ndebolA
Minis Femininos
Sanjoanense, 13 - Vacariça, 10

Mais uma vitória das mais jovens atletas da Sanjoanense 
num terreno muito complicado. As jovens guerreiras ficam 
com duas partidas para disputar, sendo que em caso de 
vitória se sagram campeãs distritais. Nada disto seria 
possível sem o apoio incansável dos pais, patrocinadores 
e técnicos desta equipa.

Um agradecimento especial ao patrocinador Fivelmoda.
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A38

  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 6,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58182305 20-02-2015
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Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,95 x 20,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58182734 26-02-2015

ndebolA
Infantis Femininos
Sanjoanense, 8 - Monte, 16

Mais um jogo no processo de evolução desta equipa.  
Este jogo permitiu ganhar mais experiência e ritmo de jogo.

Um agradecimento aos pais, que mais uma vez apoiaram 
a equipa.
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Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,62 x 10,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58182723 26-02-2015

ndebolA
Bambis 

3.º encontro regional

A AD Sanjoanense participou com duas equipas no 3.º 
encontro regional, realizado em Santa Maria da Feira.

Foi uma participação divertida e que mostrou que os 

alvinegros vendem “caro” cada jogo.
Mas neste escalão mais importante que a classificação, 

que foi excelente, está o convívio e a alegria com que os 
jovens atletas encaram o jogo.

O futuro do andebol está aqui.
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Regional (O)   Tiragem: 6250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,05 x 32,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58182740 26-02-2015

ndebolA
Seniores Masculinos
Campeonato Nacional 2.ª Divisão
Sanjoanense/Mário Rui Lda, 34
Santana, 24
Sanjoanense vence 
jogo de sentido único

No passado sábado, a Sanjoanense defrontou o Santana, 
atual último classificado, e desde o 1.º minuto de jogo que 
impôs a sua força.

Sempre mais forte, quer na defesa, quer no ataque, a 
Sanjoanense não deu qualquer hipótese ao adversário.

Durante o jogo, a Sanjoanense proporcionou vários mo-
mentos de elevada qualidade técnica, fazendo as delícias 
de quem assistiu ao jogo.

Não há muito mais a dizer tal foi a supremacia da Sanjoa-
nense, que só não se traduziu num resultado mais dilatado 
dada a elevada rotação do plantel durante o jogo.

Com este resultado, a Sanjoanense ocupa o 5.º lugar 
da classificação.
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A42

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 16,00 x 26,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58216600 05-03-2015
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Gazeta da Beira   Tiragem: 1600

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 15,19 x 16,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58209846 26-02-2015

O andebol  em 
Vouzela tem 
sido  desen-
volvido pela 
Associação de 

S. Miguel do Mato nos 
últimos 4 anos e já conta 
com 4 equipas, uma de 
infantis masculinos, in-
fantis femininas, minis e 
uma de bambis num total 
de 32 atletas. Na próxima 
época existe a expectativa 
de manter estes escalões e 
aumentar mais dois, inicia-
dos masculinos e iniciadas 
femininas. Para isso terá 
de se aumentar a base de 
recrutamento de novos 
atletas com foco principal 
nos atletas de Vouzela que 
ainda não praticam nenhu-
ma atividade desportiva. 
Assim, a Associação de 
S. Miguel do Mato vai dar 
início a um novo ciclo de 
recrutamento de atletas 
para a Escola de Andebol. A 
iniciativa, “Andebol aos sá-
bados”, irá começar no dia 
28 de fevereiro, no pavilhão 
Municipal de Vouzela, às 

16 horas e continuará com 
treinos todos os sábados 
até final da época. Tem 
como principais objetivos 
recrutar atletas mais novos 
(dos 6 aos 10 anos), aumen-
tar o  numero de atletas a 
praticar atividade física 
regular e dar início a um 
novo ciclo de formação de 
base da Escola de Andebol.

Porquê “Andebol 
em Vouzela aos 
sábados”?

Em Vouzela, porque já 
foi tradição a modalidade 
de andebol e porque os 
adultos que noutros tempos 
jogavam, agora têm filhos 
e certamente gostariam de 
os ver a aprender a jogar 
Andebol e percebem a 
importância que comecem 
desde pequenos. E aos sá-
bados para permitir que as 
crianças mais novas possam 
treinar sem que os pais se 
preocupem com os horários 
semanais da escola.

Os t reinos e jogos 
de todas as equipas da 
Associação de S. Miguel 
do Mato são realizados 

no pavilhão Municipal de 
Vouzela.

Queremos que Vouzela 
volte a ser uma referência 

Andebol em Vouzela aos Sábados
Prof. Jorge Marques

no andebol quer no distrito 
de Viseu como em todo 
o país!

DESPORTO
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Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 14,74 x 13,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58203501 19-02-2015
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Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,39 x 9,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58219501 19-02-2015

ANDEBOL
INFANTIS ACV
NO PRIMEIRO

LUGAR
A equipa de masculinos infantis do ACV ascendeu ao pri-
meiro lugar da competição depois da vitória em casa frente
ao Clube de Andebol Barrosas de Felgueiras. Destaque
para os 9 golos de João Oliveira, que reforça a sua posição
na lista de melhores marcadores.
A equipa de minis recebeu, a convite, as famalicenses da
A2D num jogo amigável que terminou empatado a 12
golos. Em período de paragem nas competições, as
equipas júnior/sénior e a de iniciados femininos também
efectuaram jogos amigáveis. A formação de júnior/sénior
perdeu frente as Maiastars e venceu o Andebol Clube de
Fafe. As iniciadas venceram a formação fafense por 20-
18, num jogo muito disputado.
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