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FC Porto e Sporting lutam por título de andebol
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URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/fc_porto_e_sporting_lutam_por_titulo_de_andebol.html

07.05.2015
Ao longo da época, o equilíbrio marcou presença. FC Porto e Sporting iniciam sábado, no Dragão
Caixa, a disputa do título nacional de andebol, retomando a competição após um interregno de cerca
de um mês desde a realização dos jogos das meias-finais dos 'play-offs'. O FC Porto, detentor do
troféu, que afastou nas meias-finais o Benfica, com o último jogo disputado a 8 de abril, na Luz, e o
Sporting, vice-campeão, que eliminou o ABC, a 15 de abril, há muito que têm encontro marcado para
a decisão do título, que só agora começa. A longa paragem, neste regresso da fórmula dos 'play-offs'
para encontrar o campeão, foi ditada pelas datas previstas para a realização dos quarto e quinto jogos
das meias-finais, se necessários, competições europeias e pela pausa para os trabalhos da seleção,
nos quais estiveram envolvidos jogadores de ambas as equipas. Alfredo Quintana, Gilberto Duarte,
João Ferraz e Hugo Santos, por parte do FC Porto, e Ricardo Candeias, Bosko Bjelanovic, Fábio
Magalhães, Bruno Moreira, Pedro Portela, Rui Silva e Pedro Spínola, do Sporting, foram os jogadores
que estiveram juntos na seleção nacional e que agora vão ser adversários. O hexacampeão tem a
primazia de realizar os dois primeiros jogos em casa, no Dragão Caixa, por ter vencido a fase regular,
e beneficia ainda da vantagem virtual de, caso seja necessário, disputar o quinto e último encontro
perante os seus adeptos. A final da presente temporada reúne os clubes que somam mais títulos na
prova, dado que o FC Porto foi 19 vezes campeão, nove das quais nas últimas 13 épocas, e o Sporting
ganhou o campeonato em 17 ocasiões, a última das quais em 2000/01. Ao longo da época, o equilíbrio
marcou presença constante nos três jogos realizados entre os dois emblemas, todos ganhos pelos
'dragões' pela margem mínima, nomeadamente na Supertaça (29-28), a 20 de dezembro de 2014, em
Águas Santas.
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Centro Multiusos recebeu jogo
do Andebol Clube de Lamego
Andebol
Camp. Nac. Iniciados 1.ª Div.

O Centro Multiusos de Lamego, uma nova infra-estrutura preparada para acolher
grandes eventos desportivos,
culturais e de lazer, recebeu
uma partida de andebol a contar para o Campeonato Nacional de Iniciados da 1ª Divisão.

No recinto de jogo defrontaram-se o Andebol Clube de Lamego e a Associação Desportiva Sanjoanense. Apoiada pela
assistência presente nas bancadas, a equipa da casa venceu
o encontro por 31-23.
A cidade de Lamego dispõe
agora, e pela primeira vez, de
um moderno Centro Multiusos
que constitui um equipamento

Jogo no novo recinto

fundamental no processo de
afirmação regional e nacional
do concelho de Lamego e contribui decisivamente para a dinamização do seu potencial
económico e desportivo. No
próximo dia 16 , a partir das 16
horas, vai decorrer neste local
a final da Taça de Futsal Masculina daAssociação de Futebol
de Viseu. |
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FC Porto e Sporting abrem no sábado o duelo pelo título nacional de andebol
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HOJE às 10:10
FC Porto e Sporting iniciam sábado, no Dragão Caixa, a disputa do título nacional de andebol,
retomando a competição após um interregno de cerca de um mês desde a realização dos jogos das
meias-finais dos 'play-offs'.
O FC Porto, detentor do troféu, que afastou nas meias-finais o Benfica, com o último jogo disputado a
08 de abril, na Luz, e o Sporting, vice-campeão, que eliminou o ABC, a 15 de abril, há muito que têm
encontro marcado para a decisão do título, que só agora começa.
A longa paragem, neste regresso da fórmula dos 'play-offs' para encontrar o campeão, foi ditada
pelas datas previstas para a realização dos quarto e quinto jogos das meias-finais, se necessários,
competições europeias e pela pausa para os trabalhos da seleção, nos quais estiveram envolvidos
jogadores de ambas as equipas.
Alfredo Quintana, Gilberto Duarte, João Ferraz e Hugo Santos, por parte do FC Porto, e Ricardo
Candeias, Bosko Bjelanovic, Fábio Magalhães, Bruno Moreira, Pedro Portela, Rui Silva e Pedro Spínola,
do Sporting, foram os jogadores que estiveram juntos na seleção nacional e que agora vão ser
adversários.
O hexacampeão tem a primazia de realizar os dois primeiros jogos em casa, no Dragão Caixa, por ter
vencido a fase regular, e beneficia ainda da vantagem virtual de, caso seja necessário, disputar o
quinto e último encontro perante os seus adeptos.
A final da presente temporada reúne os clubes que somam mais títulos na prova, dado que o FC Porto
foi 19 vezes campeão, nove das quais nas últimas 13 épocas, e o Sporting ganhou o campeonato em
17ocasiões, a última das quais em 2000/01.
Ao longo da época, o equilíbrio marcou presença constante nos três jogos realizados entre os dois
emblemas, todos ganhos pelos 'dragões' pela margem mínima, nomeadamente na Supertaça (29-28),
a 20 de dezembro de 2014, em Águas Santas.
FC Porto e Sporting cruzaram-se por duas vezes na fase regular do campeonato nacional, tendo os
'dragões' vencido por 24-23 na 10.ª jornada, em Lisboa, e 20-19 na 21.ª, no Dragão Caixa, com um
golo no último segundo e que, na altura, garantiu o primeiro posto.
Depois da vitória na Supertaça, o FC Porto perdeu para o ABC por um golo a final da Taça de
Portugal, por 25-24, a 29 de março, em Loulé, depois de ter afastado nas meias-finais o Benfica, por
28-27. O Sporting foi eliminado pelo ABC, por 33-30.
O 'duelo' entre FC Porto e Sporting principia sábado, pelas 18:30 horas, no Dragão Caixa - num
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encontro que terá assistência exclusiva de sócios portistas -, e prossegue a 13 de maio no mesmo
local, em jogo agendado para as 21:00 horas.
Diário Digital com Lusa
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Juventude Évora: irmão de dragão quer festejar no campo do rival
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Nuno Laurentino é irmão de Hugo Laurentino, guarda-redes de andebol do FC Porto. Também é
guardião, mas de futebol, e está quase a festejar a subida aos Nacionais. Espera que seja domingo, no
campo do Lusitano
há 20 minutos
JUVENTUDE SPORT CLUBE: 1º classificado Divisão Elite AF Évora
Nuno Laurentino. À primeira audição, se a pronuncia for rápida e o raciocínio não estiver tão arisco,
poderá pensar-se no guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto. Mas a verdade é que esse é
Hugo Laurentino. Alguma ligação entre os dois? Sim, há.
São irmãos.
Para esta história interessa-nos, essencialmente, Nuno, também ele guarda-redes, mas de futebol.
Tem 29 anos e está há sete no Juventude Évora, cidade de onde é natural.
Atualmente é professor de Educação Física. Ao contrário do irmão, apesar da ligação forte ao
desporto, pratica-o por paixão e não por profissão.
, conta Nuno Laurentino, em conversa com o Maisfutebol.
Se o início foi o mesmo, o futuro foi muito diferente., comenta Nuno. E este?
Assentou, de vez, no futebol. Formou-se no Lusitano de Évora, o grande rival do Juventude, que
representa atualmente. Também por isso diz ser alguém com propriedade para comentar a rivalidade
entre os dois.
, comenta.
E, depois, acrescenta:
Está perto a festa. O Juventude tem seis pontos de avanço para o Sp. Viana a três jornadas do fim.
Para festejar no campo do velho rival tem de fazer um resultado melhor do que o clube de Viana do
Alentejo na visita ao Perolivense. Se vencerem ambos, ficará a faltar um ponto em dois jogos ao
Juventude.
, explica.
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Nacionais? Este clube não está preparado é para os Distritais!
O Juventude de Évora caiu para os Distritais há dois anos., comenta Nuno Laurentino. Falhou a subida
na época passada (foi terceiro, com o Atl. Reguengos a festejar), mas nem pensa em algo que não
seja regressar aos Nacionais.
, atira Nuno Laurentino, sem hesitar.
Sobre o jogo, o guarda-redes acredita no sucesso., conta.
, acrescenta.
Faltam apoios aos clubes do Alentejo
Desde a descida do Campomaiorense, em 2001, que não há um clube alentejano na Liga. Nuno
Laurentino explica o que falta.
, lamenta.
E acrescenta:
Onde não há rivalidade é na relação de Nuno com o irmão Hugo. Voltamos ao tema de início de
conversa para uma questão em jeito de provocação: quem é o melhor guarda-redes?
A pergunta arranca risos., começa por dizer Nuno. Mas depois admite:
João Tiago FigueiredoPedro Jorge da Cunha
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07 Mai, 2015, 09:27
FC Porto e Sporting iniciam sábado, no Dragão Caixa, a disputa do título nacional de andebol.
As duas equipas retomam a competição após um interregno de cerca de um mês desde a realização
dos jogos das meias-finais dos "play-offs".
O FC Porto, detentor do troféu, que afastou nas meias-finais o Benfica, com o último jogo disputado a
8 de abril, na Luz, e o Sporting, vice-campeão, que eliminou o ABC, a 15 de abril, há muito que têm
encontro marcado para a decisão do título, que só agora começa.
Alfredo Quintana, Gilberto Duarte, João Ferraz e Hugo Santos, por parte do FC Porto, e Ricardo
Candeias, Bosko Bjelanovic, Fábio Magalhães, Bruno Moreira, Pedro Portela, Rui Silva e Pedro Spínola,
do Sporting, foram os jogadores que estiveram juntos na seleção nacional e que agora vão ser
adversários.
O hexacampeão tem a primazia de realizar os dois primeiros jogos em casa, no Dragão Caixa, por ter
vencido a fase regular, e beneficia ainda da vantagem virtual de, caso seja necessário, disputar o
quinto e último encontro perante os seus adeptos.
A final da presente temporada reúne os clubes que somam mais títulos na prova, dado que o FC Porto
foi 19 vezes campeão, nove das quais nas últimas 13 épocas, e o Sporting ganhou o campeonato em
1ocasiões, a última das quais em 2000/01.
O duelo entre FC Porto e Sporting principia sábado, pelas 18h30, no Dragão Caixa -- num encontro
que terá assistência exclusiva de sócios portistas -, e prossegue a 13 de maio no mesmo local, em
jogo agendado para as 21h00.
Mário Aleixo
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07-05-2015 10:03
Decisão do campeonato nacional de andebol arranca no sábado entre 'Dragões' e 'Leões'.
Alexis Borges do FC Porto, disputa um lance com Frankis Marzo do Sporting, durante o jogo da
Supertaça seniores masculinos em Andebol disputado no Pavilhão de Águas Santas, na Maia, 20
Dezembro 2014.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O título de campeão desta época começa a ser disputado no sábado em casa dos 'hexacampeões'. FC
Porto e Sporting vão discutir o título de campeão nacional de andebol. Os 'dragões' recebem no
sábado os 'leões' no Dragão Caixa naquele que será o primeiro jogo da final do campeonato nacional
de andebol.
A equipa de andebo do FC Porto eliminou o Benfica nas meias-finais, em pleno Pavilhão da Luz, e vai
defender o título em casa nos dois primeiros jogos da final. Já o Sporting visita o Dragão Caixa no
próximo sábado depois de ter eliminado o ABC nas meias finais da prova.
O jogo entre FC Porto e Sporting está agendado para dia 9 de maio, às 18h30, no Dragão Caixa,
prosseguindo depois a 13 de maio, no mesmo local, às 21h00.
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A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento há 4 anos a esta parte, o Projeto
Andebol 4All, que muito nos orgulha e que tem vindo a dar passos muito largos no que respeito 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.
As Meias-Finais da Taça de Portugal do Grupo Norte em ACR4 e ACR7, realizam-se no dia 23 de Maio
de 2015, em Cantanhede, conforme calendário supra.
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O Andebol português vai, pela primeira vez, estar presente nas Universíadas. A estreia acontecerá no
próximo mês de Julho, no decorrer da 28ª edição, marcada para a Coreia do Sul.
O Andebol português vai, pela primeira vez, estar presente nas Universíadas, a segunda competição
mais importante do planeta, apenas batida pelos Jogos Olímpicos e onde está prevista a participação
de mais de 9.000 estudantes-atletas, em representação de 170 países.
A seleção nacional universitária de Andebol masculino, atual campeã mundial universitária, vai
marcar presença, pela primeira vez, nas Universíadas de Verão, participando na 28ª edição daquela
competição que vai decorrer de 3 a 13 de Julho, em Gwangju, na Coreia do Sul.
"É um facto inédito que valoriza e prestigia muito o Andebol português e que tem a ver não só com a
qualidade do nosso Andebol, mas também com o desempenho que as seleções universitárias têm tido
nos últimos campeonatos da Europa e do Mundo" , começou por referir o presidente da Federação de
Andebol de Portugal (FAP), Ulisses Pereira.
"Não nos devemos esquecer que as Universíadas são o segund o maior evento desportivo do Mundo,
logo atrás dos Jogos Olímpicos, pelo que esta presença é algo muito importante para a modalidade" ,
esclareceu o presidente da FAP, que exprimiu depois palavras de agradecimento à FADU. "Também
queremos sublinhar um agradecimento à FADU, na pessoa da sua presidente, Filipa Godinho, que
claramente disse à tutela que só avançaria para esta inscrição - que tem custos elevados mas que não
vai trazer encargos acrescidos à Federação - se a Federação de Andebol estivesse diretamente
envolvida, tanto no enquadramento técnico como nos contactos com os clubes. É uma oportunidade
excelente para podermos testar alguns atletas que têm menos hipóteses de vir à seleção." .
Esclareça-se que, nas Universíadas, podem participar atletas com menos de 28 anos e que sejam
estudantes universitários, "nos quais se encontram muitos daqueles que são da nossa seleção A mas
também se encontram muitos outros que têm qualidade e condições para estar nes sa seleção A" ,
referiu o presidente da FAP.
Antes da competição propriamente dita, "vamos ter a possibilidade de fazer um estágio de
preparação para os jogos da Coreia, estágio esse a decorrer em Macau, com o apoio da tutela, e que
servirá para adaptação ao clima e ao fuso horário. É mais uma excelente oportunidade para o andebol
português, que se soma a outras" .
Ulisses Pereira lembra outras presenças próximas de selecionados lusos em grandes competições.
"Vamos ter a nossa equipa de Juniores B masculinos - em quem temos grande esperança num futuro
risonho - a disputar o European Open, na Suécia, no início de Julho; e, em finais de Julho e princípio
de AGosto, as duas seleções femininas dos escalões de Formação nos Campeonatos da Europa: as
sub-17, na Macedónia e as sub-19 em Espanha" .
PORTUGAL NO GRUPO B
No modalidade de Andebol masculino participam 14 países distribuídos por quatro grupos. O sorteio
ditou qu e Portugal integrasse o grupo B, juntamente com a República Checa e o Japão. Coreia do Sul,
Sérvia, México e Estados Unidos constituem o grupo A; Brasil, Hungria, Suíça e Israel fazem parte do
Grupo C e, finalmente, o grupo D é constituído por Rússia, Turquia e Lituânia.
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No dia 27 de Abril realizou-se a Conferência: Team Sports - Health and Performance, organizada no
âmbito do Mestrado em Exercício Físico e Saúde do Instituto Universitário da Maia.
Neste evento, foram apresentados os resultados do projeto de investigação/ intervenção comunitária
Handball4Health, no qual ex-praticantes de andebol (35-55 anos) que tinham deixado a modalidade e
se tinham tornado sedentários realizaram 2 a 3 sessões de treino de 60 minutos andebol de recreação
durante 3 meses.
Os praticantes foram sujeitos a um conjunto de avaliações extensivas no início e no final do projeto,
tendo-se concluído que a prática de andebol de recreação é segura e promotora de melhorias na
performance e na saúde - por exemplo, diminuição da tensão arterial, massa gorda, colesterol total,
aumento da força, da resistência.
O andebol constitui-se assim como uma forma lúdica, alternativa às formas mais tradicionais de
exercício físico associado à saúde como a caminhada e a corrida, de promoção de um estilo de vida
saudável e assim de prevenção contra doenças típicas da sociedade moderna.
Este projeto pioneiro, lidera do pela equipa de investigação composta por Susana Póvoas, André
Seabra, Carlos Resende, Eduardo Filipe Coelho e Peter Krustrup, iniciou-se em Portugal e agora
estende-se à Dinamarca, Noruega e Suécia.
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A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-19 vai ter como adversários na fase de grupos do Europeu
2015, a decorrer em Valência, a anfitriã Espanha, a Noruega e a Bielorrússia, de acordo com o sorteio
realizado ontem. O sorteio para a fase
final do Europeu2015, a decorrer de
23 de julho a 2 de agosto, colocou
Portugal no grupo D. Portugal começa
por defrontar a anfitriã Espanha, seguindo-se depois a Bielorrússia e finalmente a Noruega.
Resultado do sorteio: Grupo A: Dinamarca, Croácia, Montenegro e Sérvia.
Grupo B: Rússia, Macedónia, Alemanha e Lituânia. Grupo C: Suécia, Roménia, Hungria e França. Grupo D:
Portugal, Noruega, Espanha e Bielorrússia.
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A18

ID: 59143035

06-05-2015

Tiragem: 14900

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,56 x 14,71 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A19

ID: 59126693

06-05-2015

Tiragem: 2000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,35 x 20,20 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol //

Festand do Grupo
Desportivo Boticas

Realizou-se na manhã
do dia 1 de maio o 6º Festand da época, com uma
organização do Grupo
Desportivo de Boticas
no Pavilhão Municipal de
Boticas.
Participaram neste Festand, além do Grupo Desportivo de Boticas como
anfitrião, Associação Desportiva Godim, Grupo Desportivo Chaves e Sport
Vila Real e Benfica.
Os 60 atletas participantes realizaram 15 jogos,
nos escalões de bambis e
minis.
Foi uma manhã bastante animada, com muita
competição, sendo todos
os atletas presenteados

com uma lembrança.
No final do Festand foi
assinado um protocolo de
cooperação entre Câmara Municipal de Boticas,
Federação de Andebol de
Portugal e Grupo Desportivo de Boticas, com vista
ao desenvolvimento d
andebol na região.
O próximo encontro
decorrerá no dia 10 de
maio em Chaves, com a 2ª
concentração do Campeonato Regional de Minis
e conta com a participação da Associação Desportiva de Godim (2 equipas), Grupo Desportivo de
Boticas, Grupo Desportivo
Chaves e Sport Vila Real e
Benfica.
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A20

ID: 59126982

SOCIEDADE

05-05-2015

Tiragem: 12000

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,12 x 16,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Setúbal tem uma nova associação

EUGÉNIO
FONSECA

Presidente da Cáritas
Diocesana de Setúbal e
da Cáritas Portuguesa

No passado dia 1 de maio, num dos restaurantes da cidade
de Setúbal, reuniram-se quase duas centenas de setubalenses para conhecerem uma nova Associação que tem por
nome ANDGERAÇÕES. Foi criada por cidadãos que, em tempos idos ou mesmo agora, têm em comum o gosto por uma
das modalidades desportivas que, a seguir ao futebol, já
levou longe o nome de Setúbal, enquadrados na instituição
mais emblemática desta cidade que é o Vitória Futebol Clube.
Estive lá com a minha família. Fomos para conhecer uma
nova iniciativa de participação cidadã – numa sociedade democrática todas são bem-vindas, desde que procurem colaborar para o bem comum – e foi-nos dada a oportunidade
de encontrar colegas de escola ou de bairro que há muitos
anos não nos víamos. Só por isso já teria sido um tempo bem
utilizado. Mas foi, sobretudo, uma oportunidade para recordar os tempos gloriosos do Andebol do Vitória. Muitos foram
os que passaram pelo écran no qual projetaram fotos, aproveitando as novas técnicas áudio-visuais, de quase todos os
que, nas últimas décadas, praticaram ou dirigiram esta prática desportiva e os momentos de maior glória do clube. Alguns, mesmo já com largos anos de vida, estavam também
no almoço. O momento mais alto foi a homenagem, mais que
justa, a um dos mais bem-sucedidos treinadores de andebol:
Manuel Manita. Encheu-nos a alma termos tido a oportunidade de recordar tempos inesquecíveis, mas ela ficou a
transbordar ao ser lida uma mensagem, muito emotiva, do
homenageado, a residir agora fora de Setúbal, que nos levou
a sentir mais fortes e gratas saudades das épocas em que o
Pavilhão Antoine Velge ficava superlotado de adeptos, independentemente, do clube adversário. Quantas tardes e noites também eu me sentei nas bancadas e vibrei com o “amor
à camisola” que envergavam os nossos jogadores. Para que
Setúbal volte a ter, na prática competitiva do andebol, uma
possibilidade de ser mais estimada pelos seus habitantes e
por todos os que a visitem a acompanhar as suas equipas,
surgiu a ANDGERAÇÕES.
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A21

ID: 59125207

29-04-2015

Tiragem: 3000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,31 x 6,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Póvoa Andebol com
resultados distintos
Uma vitória e duas derrotas foram
os resultados alcançados pelas
três equipas do Póvoa Andebol
no fim de semana passado. Assim, os Iniciados Masculinos do
Póvoa Andebol venceram o CA

Penafiel por 28-27, enquanto os
Juvenis Masculinos perderam na
Póvoa frente ao AD Afifense 2234, enquanto Juniores Masculinos
também averbaram uma derrota
com CA Penafiel por 12-28.
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A22

ID: 59124509

27-04-2015

Tiragem: 5000

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,18 x 14,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

S. PAIO DE OLEIROS
VENCE ACADÉMICA
DE COIMBRA

ANDEBOL Na segunda jornada do Campeonato
Regional, prova criada este ano para manter
em acção as equipas da 2.ª e 3.ª divisão que
não se qualificaram para a fase da subida, o
S. Paio de Oleiros venceu em casa da Académica de Coimbra (27-21), num jogo com duas
partes distintas. A equipa do S. Paio de Oleiros, que iniciou o jogo com os seus jogadores
mais novos, entrou forte no jogo perante uma
equipa da Académica de Coimbra recheada de
jovens, mas com o decorrer do jogo os jovens
oleirenses perderam intensidade de jogo e
os estudantes terminaram a primeira parte a
mandar.
Na segunda parte, com a entrada dos jogadores mais experientes na equipa da casa, os
estudantes foram incapazes de contrariar a
cavalgada no resultado, de um 6-13 ao intervalo
o resultado do jogo passou para um 27-21 no
término.
Resultados dos escalões de formação
Juvenis: S. Paio Oleiros 20 - 26 ABC B
Iniciados: Feirense 26 - 35 S. Paio Oleiros
Infantis: AA Avanca 18 - 48 S. Paio Oleiros
Minis: SC Espinho A 14 - 25 S. Paio Oleiros A
S. Paio Oleiros B 9 - 30 ACD Monte A
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A23

ID: 59124502

27-04-2015

Tiragem: 5000

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,10 x 22,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

FEIRENSE
CONFIRMA
PRESENÇA NO
TOP 6 NACIONAL

ANDEBOL O Feirense encerrou com “chave de
ouro” a sua participação no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de juvenis ao vencer, em casa, a
formação do Alto do Moinho (27-23), confirmando
assim a conquista do 3.º lugar na zona 2, que lhe
garante uma posição dentro do Top 6 Nacional,
nesta época em que a formação azul regressou
com brilhantismo ao escalão máximo dos Juvenis,
vencendo todos os adversários com excepção do
líder Benfica, que curiosamente tinha vencido por
margem confortável no Feira Handball Cup 2015.
A partida começou equilibrada e só perto do intervalo a formação da casa conseguiu conquistar
uma vantagem de cinco golos. Depois do intervalo
a equipa que viajou de Corroios até Santa Maria
da Feira, parecia determinada em dar a volta ao
jogo, conseguindo mesmo passar para a liderança
do marcador (15-16), mas a partir dai a formação
azul não permitiu mais veleidades aos visitantes
e construiu um resultado confortável a fazer esquecer aquela derrota da 1.ª volta, conquistando
assim com inteiro mérito e justiça o terceiro lugar
na zona 2, logo a seguir ao líder Benfica (com
presença assegurada na fase final) e ao Sporting
CP (2.º classificado, que ainda vai disputar uma
poule de apuramento à fase final). A norte, na
zona 1, apurou-se directamente o Águas Santas
e o ABC de Braga vai também disputar a poule de
apuramento.
Pelo Feirense alinharam e marcaram: Rui Leite,
Paulo Monteiro, Nuno Reis (7), Guilherme Correia
(1), César Macedo (7), Rui Cunha (4), João Cardoso
(4), Tó-Zé (2), Heitor Silva (1), Miguel Costa, Pedro
capitão, OleksandrPodolskyi, Bruno Nogueira,
Gonçalo Leite (1), Marcelo Cunha e Luís Lourenço.
Treinador: Manuel Gregório
Outros resultados dos escalões de formação
Minis | Campeonato Regional | Jornada 6
Feirense “B” 28-23 Estarreja AC
CP Vacariça 12-23 CD Feirense “A”
Iniciados | Campeonato Regional | Jornada 6
Feirense 26-35 CD S. Paio de Oleiros
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A24

ID: 59126387

24-04-2015

Tiragem: 2000

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Bimensal

Área: 13,67 x 7,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 24

A25

ID: 59111087

24-04-2015

Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,41 x 15,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Página 25

ID: 59111087

24-04-2015

Tiragem: 800

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,65 x 4,35 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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A27

ID: 59041204

24-04-2015

Tiragem: 12000

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 15,68 x 14,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol em Canelas
 Hélder Oliveira

Iniciados Femininos
Fantástico
Arsenal Canelas – 31 / AC
Salreu – 12
Pelo histórico desta época,
nada fazia prever facilidades
para os lados de Canelas. Mas
as meninas de Hugo Lopes
foram mais eficientes na
abordagem ao jogo, levando
de vencida as suas adversárias,
numa jornada épica. A pressão
alta do Arsenal de Canelas
levou ao desnorte da equipa
de Salreu, que não teve arte
nem encontrou soluções para
contrariar as inspiradas
meninas de Canelas. Os
constantes roubos de bola
provocaram diversos contraataques, contribuindo para
este resultado desnivelado.

Juvenis Femininos
Cumprido objetivo
Moimenta Beira – 26 /
Arsenal Canelas – 32
Para a deslocação a
Moimenta, as Juvenis de
Canelas tiveram grandes
dificuldades em formar a
equipa, pelas diversas
contrariedades durante a
semana
de
trabalho,
socorrendo-se às atletas
Iniciadas. Numa primeira parte
difícil, e com muitos erros, o
Arsenal de Canelas chegou ao
intervalo a perder. Após o
descanso, e com as devidas
correções, as canelenses
entraram a todo gás e
rapidamente tomaram conta
do jogo, não dando tempo de
reação às adversárias. Com
uma defesa subida e mais
concentradas, o Canelas
superiorizou-se em todos os
capítulos e deu um passo
importante rumo ao objetivo.

Seniores Femininos
Deceção
Arsenal Canelas – 26 / S. Félix
Marinha - 33
As Seniores de Canelas
perderam a oportunidade de
poderem
vencer
pela
primeira vez nesta fase de
subida, continuando na senda
dos maus resultados e,
lamentavelmente, apesar de
todo o esforço, veem-se
renegadas para o último lugar.
Numa primeira parte de altos
e baixos, as jovens de Canelas
saíram para o descanso com a
vantagem de dois golos que,
contudo, cedo se dissipou no
início da segunda metade.
Nesta etapa, o conjunto de
Canelas transfigurou-se, para
pior, apresentando um
desacerto
de
ideias,
aproveitado pelas adversárias
para se superiorizarem e
justificarem a vitória.
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A28

ID: 59106465

24-04-2015

Tiragem: 4000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 12,86 x 7,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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