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Ulisses Pereira
é o novo 
seleccionador 
nacional 

O treinador aveirense Ulisses
Pereira (na foto), actual respon-
sável técnico da formação sé-
nior masculina do São Bernar -
do, é o novo seleccionador na -
cio nal sénior feminino, suce -
den do no cargo a Sandra Fer-
nandes, que assumiu o coman -
do técnico do Madeira SAD.

O novo seleccionador nacio-
nal, recorde-se, foi bicampeão
nacional no sector feminino
como técnico do Alavarium
(2012/2013 e 2013/2014), épocas
em que também obteve o ga-
lardão de melhor treinador do
ano, por votação dos restantes
treinadores do campeonato.

O acordo com o novo selec -
cio nador é válido por uma épo -
ca, sendo que a Federação reve la
que se mantêm em funções, pe -
lo mesmo período, todos os res -
tantes elementos da equipa téc -
nica das seleções femininas. |

Andebol
Seniores Femininos
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Sorteio 
do campeonato
decorre hoje
em Aveiro

A Federação de Andebol de Por-
tugal vai realizar, hoje, em
Aveiro, o sorteio da 1.ª Divisão
Nacional Feminina, prova de-
signada de Campeonato Mul-
ticare, assim como entregar os
prémios referentes à época de
2014/2015 para a “Melhor Mar-
cadora”, “Melhor Guarda-Re-
des” e “Melhor Jogadora”.

A cerimónia começa às 18 ho-
ras, na sede da Assembleia Mu-
nicipal de Aveiro (na foto). Re-
corde-se que o Alavarium/Love
Tiles é o actual tri-campeão na-
cional. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina
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FUTEBOL
• Treinos do Marítimo, às 10:30 e
às 17:30, em Santo António.
• Treino do Nacional, às 16:30
na Choupana.
• Treinos do União, às 10:00 e às
17:00 no Vale Paraíso.
• Torneio Intermunicípios com a

realização da 3.ª e última jor-
nada da fase de grupos: Fun-
chal-Oeste-Machico (Caniço,
19:00), Norte-Santa Cruz (San-
tana, 19:00), Câmara de Lobos-
Ribeira Brava (Câmara de
Lobos, 19:00) e Oeste-Funchal
Este (Ponta do Sol, 19:00)
ANDEBOL 
• Sorteio do Campeonato Multi-
care de Seniores femininos
2015/16 às 18:00, no edíficio da
antiga capitania do Porto de
Aveiro, atual sede da Assem-
bleia Municipal aveirense. 
VELA
• Último dia do 2.º Curso Inten-
sivo de Vela – Iniciação e aper-

feiçoamento, essencialmente
destinado, aos professores de
educação física e alunos da
UMA, num total de 36 horas de
formação, na baía do Funchal
entre as 08:00 e as 18:00.
TÉNIS DE MESA
• Madeirenses João Reis, Tiago
Li e Gonçalo Gomes, mais o téc-
nico Hélder Melim, participam
nos Campeonatos da Europa de
Jovens, em Bratislava.
MOTOCROSS
• Apresentação da “Prova de
Motocross – Grande Prémio da
Calheta”, às 11h00, no Salão
Nobre da Câmara Municipal da
Calheta.A
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A10XIX Nazaré Cup Beach na Praia da Nazaré
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2015

Meio: Região da Nazaré.com

URL:http://regiaodanazare.com/XIX_Nazare_Cup_Beach_na_Praia_da_Nazare

 
A Associação Externato Dom Fuas Roupinho realiza nos dias 10, 11 e 12 de julho, no campo de jogos
de praia da Nazaré, a XIX edição do Nazaré Cup Beach, 2ª etapa do Circuito Regional de Andebol
Praia.
 
 10-07-2015
 
 De acordo com a organização, cerca de 750 atletas em representação de várias dezenas de equipas,
entre as quais uma holandesa (em confirmação), participam nesta etapa do Circuito Regional, nas
categorias em masters e rookies, masculinos e femininos.
 
 O "Nazaré Cup Beach" é uma iniciativa da Associação Dom Fuas Andebol Clube Nazaré, que conta
com o apoio da Associação de Andebol de Leiria, Câmara Municipal da Nazaré, Junta de Freguesia da
Nazaré, Federação Portuguesa de Andebol e EBT.
 
 Os jogos terão início às 18h00 de sexta-feira, decorrendo pelo fim de semana, e terminando pelas
19h00 de domingo, com a entrega dos prémios.
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Andebol
AC Vermoim acerta renovações 
com 65 atletas para a nova época
O ACV, de Famalicão, comemorou a sua habitual festa de final de época
2015 , com a novidade deste ano a ser as renovações de uma boa parte
dos atletas para 2016. 
Como habitualmente, a confraternização entre atletas e famílias come-
çou num conjunto de jogos em que todos participaram no Pavilhão Muni-
cipal "Terras de Vermoim" e terminou já noite dentro com uma animada
Festa na Casa Associativa de Vermoim.
Foram 65 atletas acertaram a sua renovação com o clube e assim transi-
tam assim para a nova época a que se juntarão certamente muitos mais.
De salientar que o ACV Andebol Clube tem vindo a assegurar desde já e
antes do defeso a renovação com a sua equipa técnica num declarado es-
forço de continuada e renovada aposta deste Clube de Formação.
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ANDEBOL
| Redacção | 

Começar fora de casa, com uma
viagem a Belém. O sorteio ditou
ontem que o ABC/UMinho dá
início à temporada 2015/2016
com uma visita, no que diz res-
peito ao Campeonato Nacional
Andebol da I Divisão, a casa do
Belenenses, em partida inserida
na primeira jornada da competi-
ção, que se disputa no fim-de-se-
mana de 5 e 6 de Setembro.

Na segunda jornada, os braca-
renses estreiam-se em sua casa,
com uma recepção, teoricamen-
te mais fácil, ao Avanca. O pri-
meiro grande duelo dos acade-
mistas frente a outro candidato à
vitória nesta edição do campeo-
nato acontece à quinta jornada,
com uma viagem a casa do Porto.

Por sua vez, a outra formação
minhota presente na prova, a
equipa da AC Fafe, começa a jo-
gar em casa, mas com a difícil
tarefa de receber o Sporting.
Mas a vida complicada dos fa-

fenses continua na segunda jor-
nada, em que se estreiam fora de
portas com uma sempre muito
difícil deslocação a casa do can-
didato Benfica.

No sorteio que se realizou em
Cascais foram também entre-
gues os prémios individuais re-
lativos à temporada 2014/2015 e
que distinguiram Ricardo Can-
deias com o prémio de Melhor
Guarda-Redes, enquanto Pedro
Cruz acumulou os prémios para
o Melhor Jogador e Melhor
Marcador. Recorde-se que as
distinções foram entregues com
base na estatística da temporada
2014/2015.

Na cerimónia, o presidente da
Federação de Andebol de Portu-
gal, Ulisses Pereira, lembrou
que “esta é uma semana de gran-
de alegria para o andebol portu-
guês. Liderámos o processo das
Universíadas, a pedido da FA-
DU, e os resultados conseguidos
muito nos orgulham. Foi a pri-
meira vez que o andebol esteve
presente na competição e, logo

na primeira vez, conseguimos
aquilo que ninguém tinha conse-
guido - uma medalha... e a de
ouro”. O presidente da FAP teve
também palavras de apreço para
os clubes que cederam jogadores
a esta selecção: “queria agrade-
cer também aos clubes que mos-
traram muita disponibilidade e
até incentivaram os seus atletas
a estarem presentes. Este resul-
tado só foi possível graças ao
seu apoio”. 

Ulisses Pereira lembrou tam-
bém que Portugal está à porta de
mais três acontecimentos de des-
taque para o andebol nacional.
“Estamos também na antecâma-
ra de três eventos , a realizar este
Verão. A selecção de sub-21
masculina vai estar no Mundial
do Brasil e temos esperanças
num bom resultado. No sector
feminino, as selecções sub-17 e
sub-19 vao estar nos Europeus
de Espanha e Macedónia. Temos
objectivos ambiciosos sendo que
queremos ultrapassar a fase de
grupos”, referiu.

ABC começa em Belém
AC Fafe recebe Sporting
DITOU O SORTEIO que o ABC/UMinho começa o campeonato 2015/2016
fora de casa, em Belém. AC Fafe tem vida dificultada logo desde o início já
que joga com Sporting e Benfica nas duas primeiras jornadas.

FPA

Momento do sorteio da edição de 2015/2016 do Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão
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Artística
começa
em casa

O auditório da DNA Cascais foi,
ontem, palco da cerimónia do
sorteio da 1.ª Divisão Nacional
de Andebol, a principal com-
petição para o sector mascu-
lino organizada pela Federação
de Andebol de Portugal. 

A Artísitca de Avanca, que es -
tá de regresso à 1.ª Divisão Na-
cional, estreia-se em casa, fren -
te ao Sp. Horta, a 5 de Setem-
bro. O seu último jogo na pri-
meira fase do campeonato,
agendado para 6 de Fevereiro,
também será em casa, frente
ao Madeira SAD.

Paralelamente, realizou-se a
entrega de prémios de estatís-
tica referentes à épo ca 2014/15.
Ricardo Candeias (Sporting)
recebeu o troféu de “Melhor
Guarda-Redes”, enquanto Pe-
dro Cruz (Águas Santas) acu-
mulou a distinção de “Melhor
Jogador e Marcador”. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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O 
ABC visita o Bele-
nenses na primeira 
jornada do campeo-
nato nacional de an-

debol, ditou o sorteio rea-
lizado ontem, em Cascais, 
enquanto o AC Fafe, es-
te ano regressado a este 
patamar, começa o cam-
peonato em casa, frente 
ao Sporting.

O campeão nacional, 
FC Porto, começa com 
uma curta viagem até à 
Maia para medir forças 
com o Águas Santas, e o 
Benfica recebe o ISMAI.

O campeonato arran-
ca no dia 5 de setembro, 
e da primeira jornada fa-
zem parte os encontros:

Benfica-ISMAI
Águas Santas-FC Porto
P. Manuel-Madeira
Belenenses-ABC
Fafe-Sporting
Avanca-Horta
Na segunda jornada, a 

disputar no dia 12 de se-
tembro, o ABC recebe o 
Avanca e o AC Fafe visi-
ta o Benfica. Outros en-
contros desta ronda são: 
ISMAI-FC Porto, Spor-
ting-Belenenses, Horta-
-Passos Manuel e Madei-
ra-Águas Santas.

O primeiro "jogo gran-
de" para o ABC ocorre 
apenas à quinta jornada, 
com a visita ao pavilhão 
do FC Porto.

Andebol

ABC começa em Belém
e AC Fafe recebe Sporting

ABC 
estreia-se em 
casa no dia 12 
de setembro, 

frente
ao Avanca

A primeira fase do 
campeonato estende-se 
até ao dia 6 de fevereiro 
de 2016.

Pedro Cruz
acumulou prémios
Em cerimónia realizada 
ontem, Ricardo Candeias 
(Sporting) recebeu o pré-
mio de melhor guarda-
-redes, enquanto Pedro 
Cruz (Águas Santas) acu-
mulou os prémios para o 
melhor jogador e melhor 
marcador. As distinções 
foram entregues com ba-
se na estatística da época 
2014/2015.

Marcaram presença o 
vereador da Câmara Mu-

Internacional brasileiro

Guimarães confirma Bruno Mendes

O Vitória de Guimarães confir-
mou, ontem, a contratação do 
avançado brasileiro Bruno 
Mendes. De resto, o interna-
cional sub-20 pelo Brasil já 
ontem treinou com os seus 
novos companheiros.

Bruno Mendes, assinou 
contrato por uma temporada, 

preparando-se para viver a sua pri-
meira experiência no futebol europeu.

Jogo-treino

Leixões e Gil Vicente empataram

O Leixões empatou ontem 1-1 com o Gil Vicente, em 
jogo de preparação dos dois clubes da II Liga, dispu-
tado no Estádio do Mar. Os gilistas adiantaram-se no 
marcador aos 21 minutos, numa finalização de André 
Soares, respondendo os locais com um grande go-
lo de Cadinha (42). Entre os 28 jogadores utilizados 
pelo Leixões estiveram Billong, defesa-central fran-
cês, André Lamas, médio brasileiro, e Júnior, avan-
çado camaronês, que se encontram a treinar à expe-
riência, enquanto Banjai, defesa-central guineense, 
não foi utilizado.

nicipal de Cascais, Frede-
rico Pinto de Almeida, o 
presidente da Federação 
de Andebol de Portugal, 
Ulisses Pereira, Luís Ma-
tos Martins, diretor-geral 
da DNA Cascais, Miguel 
Fernandes, diretor exe-
cutivo da FAP, e Ana Ma-
ria Cabral, presidente da 
Associação de Andebol de 
Lisboa; várias individua-
lidades convidadas, o re-
presentante da Hummel, 
entre outros.

Dos clubes partici-
pantes na prova, apenas 
ABC, Madeira, Sporting 
da Horta e Avanca não 
marcaram presença na 
cerimónia. 
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Andebol: Avanca recebe Sporting da Horta na abertura do campeonato da I Divisão.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-07-2015

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a236bba8

 
O Campeonato Nacional de Andebol (I Divisão) já tem o calendário definido. O sorteio realizou-se
ontem. A competição começará no próximo dia 5 de Setembro. A 1.ª jornada é composta pelos
seguintes confrontos: Avanca - Sporting da Horta, Fafe - Sporting, Belenenses - ABC, Passos Manuel -
Madeira SAD, Águas Santas - FC Porto e Benfica - ISMAI.
 
 2015-07-15 14:32
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Atletas de Penafiel alcançaram o pódio nos XI jogos do Eixo Atlântico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-07-2015

Meio: Tâmegasousa.pt Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f20e9436

 
Os atletas do concelho conquistaram lugares no pódio, na categoria de desporto adaptado, nas
modalidades de atletismo e natação, nas classificações individuais e nas classificações absolutas
 
 15/07/2015
 
 O município de Penafiel recebeu, no salão nobre dos paços do concelho, a comitiva de atletas de
Penafiel que participaram nos XI Jogos do Eixo Atlântico que decorreram entre os dias 5 e 10 de julho,
informou fonte da autarquia.
 
 Os atletas do concelho conquistaram lugares no pódio, na categoria de desporto adaptado, nas
modalidades de atletismo e natação, nas classificações individuais e nas classificações absolutas.
 
 Os Jogos do Eixo Atlântico são direcionados a jovens desportistas sub-16 e contaram com quase
2.000 atletas, em representação de 28 municípios (16 portugueses e 12 espanhóis).
 
 Este evento é o maior evento transfronteiriço do desporto juvenil que se realiza na Europa e conta
com mais de 20 anos de história e decorreu, pela primeira vez, em três cidades em simultâneo -
Porto, Matosinhos e Gaia.
 
 A comitiva de Penafiel apresentou 66 participantes, distribuídos pelas modalidades de andebol
masculino, atletismo adaptado masculino, basquetebol masculino, futebol de 7 masculino, natação
adaptada feminina e voleibol feminino.
 
 Esta participação contou ainda com a colaboração do Futebol Clube de Penafiel, da Associação
Desportiva de Penafiel, do CBP 2012 - Basquetebol Clube de Penafiel, do Clube de Andebol de Penafiel
e da APADIMP.
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Penafiel: Atletas Penafidelenses no pódio dos XI Jogos do Eixo Atlântico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-07-2015

Meio: Verdade Online

URL:http://www.averdade.com/pagina/seccao/20/noticia/10821

 
15/07/2015, 14:55
 
 No dia 10 de julho, o município de Penafiel recebeu, no salão nobre dos paços do concelho, a comitiva
de atletas penafidelenses que participaram nos XI Jogos do Eixo Atlântico, de 5 a 10 de julho.
 
 A competição foi direcionada a jovens desportistas sub-16 e contou com quase 2000 atletas em
representação de 28 municípios (16 portugueses e 12 espanhóis).
 
 A comitiva penafidelense apresentou 66 participantes, distribuídos pelas modalidades de andebol
masculino, atletismo adaptado masculino, basquetebol masculino, futebol de 7 masculino, natação
adaptada feminina e voleibol feminino. Esta participação contou ainda com a colaboração do Futebol
Clube de Penafiel, da Associação Desportiva de Penafiel, do CBP 2012 - Basquetebol Clube de Penafiel,
do Clube de Andebol de Penafiel e da APADIMP.
 
 Os XI Jogos do Eixo Atlântico é o maior evento transfronteiriço do desporto juvenil que se realiza na
Europa e conta com mais de 20 anos de história. Decorreu este mês, pela primeira vez, em três
cidades em simultâneo, sendo elas: Porto, Matosinhos e Gaia.
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