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A2 Castelo Branco com dois eventos nacionais de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-07-2015

Meio: Diário Digital Castelo Branco Online

URL:http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=5&id=34416

 
José Manuel R. Alves | 2015-07-19 17:19:00 Castelo Branco vai ser, nos dias 29 e 30 deste próximo
mês, a Capital do Andebol com a realização de dois eventos que certamente irão atrair inúmeras
pessoas. Numa organização da Federação de Andebol de Portugal e a Câmara Municipal de Castelo
Branco terá lugar no dia 29 de agosto, pelas 21 horas, no Cine-Teatro Avenida, A V Gala do Andebol.
No dia 30, o Pavilhão Municipal da cidade, recebe as equipas do FC Porto e o ABC/UMinho para
disputarem a final da Supertaça Fidelidade Seniores Masculinos, jogo marcado para as 15 horas. Neste
dia, às 12 horas, joga-se no mesmo recinto desportivo, a final da Supertaça Multicare Seniores
Femininos entre as equipas do Alavarium Love Tiles e Madeira SAD. Luís Correia, presidente da
Câmara Municipal destaca a importância deste evento nacional, considerando ser uma "honra" para a
cidade acolher dois eventos de elevado nível desportivo, prova de que, "temos excelente condições
nas mais variadas vertentes, para receber dignamente estes ilustres visitantes" refere o autarca. Ildeu
Correia, vice-presidente da Associação de Andebol de Castelo Branco, considera relevante para a
modalidade que estes eventos sejam realizados na cidade albicastrense, constituindo uma excelente
propaganda do andebol. Por sua vez, Augusto Silva, vice-presidente da Federação de Andebol de
Portugal, manifestou a sua enorme satisfação pelo acolhimento da autarquia nesta iniciativa, que
pretende sobretudo descentralizar acontecimentos desta natureza, para o interior do país.
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A5

Equipa de Andebol dos 20 km já está nos Quartos de Final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2015

Meio: Almeirinense Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6f411ad8

 
A equipa de juvenis feminina dos 20 km de Almeirim está a participar no Torneio Internacional de
Barcelona e já garantiu presença nos quartos de final.
 
No primeiro jogo, as atletas de Artur Roldan venceram por 18-3 e o segundo, a equipa almeirinense
perdeu 9-8. Este segundo jogo realizou-se ao ar livre e num ringue de cimento, algo a que as
jogadoras dos 20 km não estão habituadas. Este domingo, a equipa dos 20 km venceu, de novo uma
equipa francesa, por 15-5.
 
(em atualização)
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A7

Mundial Sub-21 Brasil 2015: «O primeiro jogo é fundamental» - Luís Monteiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2015

Meio: Bola Online

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=560864

 
A Seleção Nacional de juniores masculinos viaja amanhã para o Brasil onde, entre 20 de julho e 2 de
agosto, participa no Campeonato do Mundo Sub-21. O convite de última hora para substituir o
representante da Oceânia, apanhou de surpresa o grupo liderado por Luís Monteiro mas apesar do
pouco tempo de preparação, os portugueses estão prontos para sonhar, numa primeira etapa, com o
main round para onde seguem os quatro primeiros classificados de cada grupo. Depois do estágio em
Guimarães, que incluiu uma deslocação a Leon onde Portugal realizou dois jogos frente à Espanha,
com uma vitória (28-25) e uma derrota (30-25), a equipa nacional concentrou-se no Centro de
Estágio de Rio Maior. O primeiro jogo dos portugueses realiza-se segunda-feira, frente à Roménia, em
Uberlândia, sede do Grupo B. Quatro horas separam o estado de Minas Gerais de Portugal continental,
o que empurrará irremediavelmente os jogos para horários noturnos. Recorde-se que na fase de
qualificação europeia Portugal integrou o grupo 7, com a Espanha e Ucrânia. Vitória sobre a Ucrânia
(37-32) e derrota frente à Espanha (28-22) valeram a Portugal o segundo lugar do grupo que não
dava apuramento direto para o Mundial do Brasil.  Estamos muito satisfeitos por termos esta
oportunidade de estar no Mundial. Claro que isso trouxe uma dificuldade acrescida que foi entrar num
grupo muito forte. Temos, teoricamente, quatro seleções mais fortes do que nós - Espanha (3.ª no
Europeu e vice campeã mundial); Roménia, que afastou Croácia e Eslovénia, duas referências neste
escalão; a Sérvia que no ano passado nos venceu por 26-18; e o Qatar que já tem mais dois
montenegrinos naturalizados e é treinado por Valero Rivera, vice campeão mundial de seniores. Não
englobo aqui Angola, treinada pelo meu amigo Filipe Cruz, porque ainda não temos muito
conhecimento sobre esta equipa que teve, inteligentemente, a oportunidade de jogar o campeonato
angolano de seniores como se fosse uma equipa , considerou o selecionador nacional, Luís Monteiro.
Apesar destas contingências, com um período curto de preparação, fomos jogar dois particulares com
Espanha, muito mais adiantada na preparação, e revelámos um grau competitivo muito elevado.
Jogámos com o cabeça de serie número 1 do grupo, perdemos um jogo e ganhámos outro. O que nos
abre boas perspetivas para o que podemos fazer neste Mundial. Procuramos estar na luta pelo mais
round, o acesso aos oitavos-de-final , assume.  Já joguei várias competições desta natureza. No
Mundial da Macedónia fiquei em 15.º e joguei a final no European Open. A experiência diz que
devemos pensar passo a passo. Quando criamos muitas expectativas, essas saem goradas. Temos de
nos focar muito no jogo da Roménia e no da Sérvia. Sabemos que o primeiro jogo é fundamental para
atingir um bom resultado. Uma vitória com a Roménia no primeiro jogo tem um caracter fundamental
para encararmos de outra forma o resto do Mundial  Convocados Mundial sub-21 Guarda-redes: Pedro
Carvalho (Xico Andebol) e João Moniz (Águas Santas) Ponta esquerda: Diogo Branquinho (ABC) e
Ricardo Mourão (Avanca) Ponta direita: Carlos Martins (ABC) e Davide Carvalho (Benfica) Pivot:
Francisco Leitão (ISMAI) e Luís Frade (Águas Santas) Lateral esquerdo: Belmiro Alves (Águas Santas),
Alexandre Cavalcanti (Benfica) e Edmilson Araújo (Sporting) Central: Nuno Carvalhais (ISMAI), Diogo
Oliveira (Avanca) e Miguel Martins (FC Porto) Lateral direito: Miguel Batista (Avanca) e Diogo Silva (FC
Porto) Calendário Mundial sub-21 - Grupo B Segunda-feira Espanha - Qatar às 20.15h* Roménia -
PORTUGAL às 22.30 h Sérvia - Angola às 00.45h Quarta-feira Qatar - Roménia às 20.15h Angola -
Espanha às 22.30h PORTUGAL - Sérvia às 00.45h Quinta-feira Qatar - Angola às 20.15h Roménia -
Sérvia às 22.30h Espanha - PORTUGAL às 00.45h Sábado Roménia - Angola às 19.30h Sérvia -
Espanha às 21.45h PORTUGAL -Qatar às 00.00h Domingo Angola - PORTUGAL às 20.15h Sérvia -
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Qatar às 22.30h Espanha - Roménia às 00.45 h . Horas portuguesas
 
 18-07-2015
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Castelo Branco com dois eventos nacionais de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2015

Meio: Diário Digital Castelo Branco Online

URL:http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=5&id=34414

 
José Manuel R. Alves | 2015-07-19 17:18:00 Castelo Branco vai ser, nos dias 29 e 30 deste mês, a
Capital do Andebol com a realização de dois eventos que certamente irão atrair inúmeras pessoas.
Numa organização da Federação de Andebol de Portugal e a Câmara Municipal de Castelo Branco terá
lugar no dia 29 de agosto, pelas 21 horas, no Cine-Teatro Avenida, A V Gala do Andebol. No dia 30, o
Pavilhão Municipal da cidade, recebe as equipas do FC Porto e o ABC/UMinho para disputarem a final
da Supertaça Fidelidade Seniores Masculinos, jogo marcado para as 15 horas. Neste dia, às 12 horas,
joga-se no mesmo recinto desportivo, a final da Supertaça Multicare Seniores Femininos entre as
equipas do Alavarium Love Tiles e Madeira SAD. Luís Correia, presidente da Câmara Municipal destaca
a importância deste evento nacional, considerando ser uma "honra" para a cidade acolher dois eventos
de elevado nível desportivo, prova de que, "temos excelente condições nas mais variadas vertentes,
para receber dignamente estes ilustres visitantes" refere o autarca. Ildeu Correia, vice-presidente da
Associação de Andebol de Castelo Branco, considera relevante para a modalidade que estes eventos
sejam realizados na cidade albicastrense, constituindo uma excelente propaganda do andebol. Por sua
vez, Augusto Silva, vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, manifestou a sua enorme
satisfação pelo acolhimento da autarquia nesta iniciativa, que pretende sobretudo descentralizar
acontecimentos desta natureza, para o interior do país.
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A10

Guarda-redes do Xico Andebol convocado para o Mundial Sub-21, no Brasil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2015

Meio: Guimarães TV - Guimarães TV Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b6c8806f

 
A selecção nacional de andebol de sub-21 partiu para o Brasil onde participa no Campeonato do
Mundo Sub-21 Brasil 2015, de 20 a de julho a 2 de agosto. Entre os convocados de Portugal está o
guarda-redes do Xico Andebol, Pedro Carvalho.A comitiva lusa, que efetuou o estágio de preparação
em Guimarães, partiu este domingo para Terras de Vera Cruz. No Mundial do Brasil, Portugal integra o
Grupo B, juntamente com a Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar e Angola.O primeiro jogo está agendado
para segunda-feira, dia 20 de Julho, frente à Roménia. Seguem-se a Sérvia (dia 22); Espanha (dia
23), Catar (dia 25) e, para fecho da fase de grupos, Angola (26 de Julho).Na fase de qualificação
europeia, Portugal integrou o grupo 7, com a Espanha e Ucrânia. A equipa lusa registou uma vitória
sobre a Ucrânia (37-32) e uma derrota frente à Espanha (28-22).Valeram a Portugal o segundo lugar
do grupo, que não dava apuramento directo para o Mundial do Brasil. A desistência do representante
da Oceania - aliada ao facto de ser o melhor segundo europeu não apurado - valeram a Portugal o
passaporte para o Brasil.
 
 

Página 10



A11

  Tiragem: 31842

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60224500 19-07-2015

Página 11



A12

Andebol: JAC de Alcanena desiste do campeonato nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2015

Meio: Jornal Torrejano.pt

URL:http://www.jornaltorrejano.pt/desporto/noticia/?n-e96b5545

 
2015-07-19
 
 Momentos antes do sorteio do próximo campeonato nacional da 1.ª divisão de andebol feminino, o
Juventude, Amizade e Convívio (JAC) de Alcanena anunciou a sua desitência, notícia que apanhou de
surpresa os responásaveis da Federação Portuguesa de Andebol que vão tentar encontrar uma equipa
que subsitua o clube de Alcanena que, nos últimos anos, tem lutado pelos lugares cimeiros do
campeonato, tem ido às competições europeias e tem cedido atletas às seleções nacionais.
O sorteio foi realizado na última quinta-feira, dia 16 de Julho, em Aveiro e a comunicação dos
responsáveis do JAC foi feita por volta das 17 horas, uma hora antes de se iniciar o sorteio, que
decorreu no edifício da antiga capitania do Porto de Aveiro, actual sede da Assembleia Municipal de
Aveiro.
A saída de algumas atletas terá retrirado energia aos responsáveis pelo clube para reestruturarem a
equipa. Recorde-se que, à partida, tinham saído duas atletas, Patrícia Rodrigues, para uma liga
profissional, na Alemanha e Neuza Valente, outras das jóias da coroa, viajou para Pombal, para a
equipa do Colégio João de Barros.
Outras atletas já estariam com os pés noutros clubes e as restantes terão, à partida, facildiade em
intregrar-se na equipas de andebol, assim a vidas lhes permita. É o caso de Vanessa Oliveira, Adriana
Lage, Adriana Silva, Raquel Sarmento ou Ana Rita Henriques, jogadoras formadas no JAC.
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Já começou o Maia Handball Cup 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2015

Meio: Notícias Maia Online

URL:http://www.noticiasmaia.com/ja-comecou-o-maia-handball-cup-2015/

 
19 de Julho de 2015
 
 O Maia Handball Cup 2015 , competição a disputar nos pavilhões da cidade da Maia (12 pavilhões
desportivos cobertos, oito campos de relva sintética e 10 polidesportivos cobertos) arrancou hoje.
 
 O torneio, aberto a equipas femininas e masculinas, de todas as idades, clubes, escolas, colégios,
universidades, grupos de amigos, selecções e de outras instituições de todo o mundo que gostem e
desejem jogar Andebol. Este ano irá contar com 82 equipas e cerca de 1.600 jogadores.
 
 A cerimónia de abertura decorreu hoje no pavilhão municipal da Maia, com a presença do vice-
presidente da autarquia local Eng. Silva Tiago, de Manuel Moreira presidente da AA Braga em
representação da Federação de Andebol de Portugal, e Alzira Pacheco presidente do Maia Cup. A
cerimónia contou com o desfile das equipas participantes e com momentos de animação.
 
 O Maia Handball Cup 2015 inclui, ainda a 8ª acção de formação para técnicos e dirigentes, "Seminário
de Conhecimento Técnico", que arrancou ontem, prolongando-se até amanhã.
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Andebol
Selecção de sub-21 leva ao ‘Mundial’
três jogadores de clubes minhotos

A selecção nacional de andebol de sub-21 está de partida para o Brasil
onde participa no Campeonato do Mundo Sub-21 Brasil 2015, de 20 a de
Julho a 2 de Agosto. No convocados de Portugal estão três jogadores de
clubes minhotos, os pontas do ABC, Carlos Martins e Diogo Branquinho,
e o guarda-redes do Xico Andebol, Pedro Carvalho. A comitiva lusa parte
amanhã pelas 9.30 horas para Terras de Vera Cruz.
No Mundial do Brasil, Portugal integra o Grupo B, juntamente com a
Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar e Angola. O primeiro jogo está agenda-
do para segunda-feira, dia 20 de Julho, frente à Roménia. Seguem-se a
Sérvia (dia 22); Espanha (dia 23), Catar (dia 25) e, para fecho da fase de
grupos, Angola (26 de Julho). Recorde-se que na fase de qualificação eu-
ropeia Portugal integrou o grupo 7, com a Espanha e Ucrânia. A equipa
lusa registou uma vitória sobre a Ucrânia (37-32) e uma derrota frente à
Espanha (28-22). Valeram a Portugal o segundo lugar do grupo, que não
dava apuramento directo para o Mundial do Brasil. A desistência do re-
presentante da Oceania - aliada ao facto de ser o melhor segundo euro-
peu não apurado - valeram a Portugal o passaporte para o Brasil. 

DR

Carlos Martins e Diogo Branquinho (ABC) e Pedro (Xico) estão nos convocados
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E 107

INÊS MARIA 
 MENESES

1. QUANDO É QUE PERDESTE O MEDO?
Tenho medo de tanta coisa. Sem medo não sobrevives. 
Não podes é ter medo do medo.

2. OS TEUS PAIS AINDA TE TELEFONAM 
PARA TE LEMBRAR QUE O HUMOR TEM 
LIMITES?
Não. Mas eu também não atendo números anónimos.

3. ESTÁS SEMPRE EM ALERTA. ISSO VEM 
DA INFÂNCIA?
Vem. “Nunca esperes nada, prepara-te para tudo”, 
foi a primeira frase que decorei. Tem a ver com estar 
preparado. Sinais de alerta. Perdemos a capacidade 
de cheirar o perigo com a chatice da evolução 
da espécie. Tens de estar atento aos sinais. Uma 
trabalheira, não compensa o polegar oponível.

4. AQUILO QUE AS MULHERES MAIS 
APRECIAM NUM HOMEM NÃO 
SÃO OS ABDOMINAIS NEM O 
CAVALHEIRISMO, MAS O HUMOR. TENS 
NOTADO ISSO?
A vida diz-me que não chega.

JOÃO 
QUADROS
“TENS DE 
ESTAR ATENTO 
AOS SINAIS”

5. O TEU LUGAR NO TWITTER SERVE PARA 
ATEAR FOGOS E MAIS O QUÊ?
Sou muito solitário, é a minha forma de contactar o 
mundo para dizer que não aprecio que estenda a roupa 
àquela hora.

6. A QUE É QUE POUPARIAS OS TEUS FILHOS 
SE PUDESSES?
Pouparia a tudo, ficavam com 4 anos para sempre... A ter 
de escolher só uma coisa: a perderem a dignidade.

7. GOSTAR DOS MONTY PYTHON É UM 
CLICHÉ?
Não sei. Eu gosto.

8. O QUE É QUE NÃO TEM PIADA?
Domingos de chuva com andebol na RTP2.

9. DESCONFIAS QUE ÉS MELHOR A FAZER 
HUMOR OU AMOR?
Importante é não confundir.

10. QUANDO É QUE TE COMOVES?
Muitas vezes, mas quase sempre com coisas pequeninas.

T
IA

G
O

 M
IR

A
N

D
A

João Quadros está 
na ala mais radical 

do humor português. 
Gosta da zaragata 

virtual e raramente 
dá o braço a torcer

1 0  P E R G U N TA S  A . . .

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1097880 - sandra.antunes@cision.com - 213.13.186.11 (18-07-15 04:19)
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A seleção portuguesa de andebol de sub-21, que vai dispu-
tar o Mundial da categoria no Brasil, parte para a competi-
ção com expectativas moderadas, após ter ficado num
grupo com Espanha, Roménia, Sérvia, Catar e Angola. Por-
tugal inicia a participação no Mundial sub-21 frente à Ro-
ménia, a 20 de julho, seguindo-se a Sérvia, a 22, a Espanha,
a 23, o Catar, a 25, e Angola, a 26. O Mundial de sub-21 em
andebol, que vai decorrer entre 20 de julho e 02 de agosto,
tem a Rússia como recordista de presenças no pódio, com
um total de 10 medalhas, mas a Suécia é a atual campeã.

Portugal no Mundial de sub-21
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FÉRIAS OCUPADAS
Carcavelos
Surfar nas Férias do Verão?
Carcavelos Surf School (Av. Marginal – Praia 
de Carcavelos). T. 962850497
2.ª a 6.ª, das 9h às 18h. Até 25/9. M/6. 35€ 
(dia); 150€ (semana) + 40€ (opção almoço)
Passar os dias na praia, brincar na areia e 
aprender a surfar é a proposta desta escola 
com mais de uma década. 

Lisboa
Férias Desportivas
Estádio Universitário de Lisboa (Av. Professor 
Egas Moniz). T. 217960184
2.ª a 6.ª, das 8h30 às 18h30. Até 31/7. Dos 6 
aos 14 anos. 110€/semana (inclui refeições)
O desporto é rei nas férias do estádio 
universitário e as modalidades a 
experimentar mais do que muitas. Para além 
das actividades desportivas, que podem 
incluir andebol, karaté, judo, capoeira, ténis, 
basquetebol, futsal ou atletismo (sendo 
adequadas às faixas etárias), há também 
dança, jogos aquáticos, gincanas na floresta, 
escalada e todo o tipo de jogos lúdicos.

Santa Maria da Feira
Safari na Praia 
Visionarium - Centro de Ciência do 
Europarque (Lugar de Espargo). T. 256370605
Todos os dias, das 9h às 18h. De 19/7 a 
16/8. Dos 6 aos 12 anos. Inscrições (c/ 
antecedência de 5 dias): 256300004 / 
info.visionarium@insizium. 15€ 
Aqui, a expressão “meter o pé na poça” é 
um convite à diversão. Acompanhados por 
monitores especializados em actividades 
ligadas à ciência, os pequenos exploradores 
são chamados a conceber um medidor do 
grau de exposição solar, construir um relógio 
de sol, descobrir a biodiversidade existente 
nas poças de maré, conhecer os animais que 
habitam e visitam as praias, transformar água 
salgada em doce e edificar castelos de areia, 
enquanto vão recolhendo pequenos tesouros 
que vão encontrando pelo caminho.

Vila Nova de Gaia
Verão no Parque Biológico
Parque Biológico de Gaia (Avintes). 
T. 227878120
De 2.ª a 6.ª, das 9h às 18h. Até 28/8. Dos 6 
aos 14 anos. 18€ (dia)
Neste parque biológico, as oficinas de Verão 
são passadas ao ar livre e estão totalmente 
ligadas à descoberta da natureza e ao 
contacto com os animais. Ali, em oficinas 
temáticas diárias, é possível alimentar lontras 
ou raposas, cuidar da horta, preparar a 
alimentação dos animais ou participar em 
jogos e descobertas, através de caças ao 
tesouro e peddy-papers pelo trilho do Parque.

lazer@publico.pt
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Andebol de Praia está ao rubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=399131cd

 
Com a Fase Final à porta - 31 de Julho a 2 de Agosto na Arena desportiva da Praia da Rocha, em
Portimão - e definidos os apuramentos de cada Circuito Regional, o Andebol de Praia está ao rubro.
 Esta vertente da modalidade afirma-se cada vez mais. Cumpridas três etapas em Aveiro e duas em
Leiria, Porto e Setúbal, este fim de semana joga-se no norte, no sul e nas ilhas - Praia do Faial
(Madeira), Paredes de Vitória (Leiria), Edifício Transparente (Porto), Marbelo - Espinho (Aveiro), Seixal
(Setúbal) e em Lagoa (Algarve).
 São seis torneios, seis praias e mais de 400 jogos, com um lema em comum: "Rumo a Portimão!"
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Portugal de malas feitas para o Mundial de Sub21 - Brasil 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=60eaeece

 
A seleção orientada por Luís Monteio integra o grupo B, juntamente com a Espanha, Roménia, Sérvia,
Catar e Angola. Segundo o seleccionador nacional, "estamos perante um grupo fortíssimo"
 
 A seleção nacional de Sub21 está de partida para o Brasil onde, entre 20 de Julho e 2 de Agosto,
participa no Campeonato do Mundo Sub-21 - Brasil 2015. A comitiva lusa (ver anexo) parte para
Terras de Vera Cruz no próximo domingo, pelas 9.30 horas, rumo à Uberlândia, com escala em Belo
Horizonte.
 Depois do estágio em Guimarães, que incluiu uma deslocação a Leon onde Portugal realizou dois
jogos frente à Espanha, com uma vitória (28-25) e uma derrota (30-25), a equipa lusa regressou a
estágio na quarta-feira passada, concentrando-se no Centro de Estágio de Rio Maior onde prossegue,
até ao dia da partida, o plano de preparação traçado pela equipa técnica liderada por Luís Monteiro.
 No Mundial do Brasil, Portugal integra o Grupo B, juntamente com a Espanha, Roménia, Sérvia, Catar
e Angola, com o primeiro jogo agendado para o dia 20 de Julho, frente à Roménia. Seguem-se a
Sérvia (dia 22); Espanha (dia 23), Catar (dia 25) e, para fecho da fase de grupos, Angola (26 de
Julho).
 Recorde-se que na fase de qualificação europeia Portugal integrou o grupo 7, com a Espanha e
Ucrânia. Vitória sobre a Ucrânia (37-32) e derrota frente à Espanha (28-22) valeram a Portugal o
segundo lugar do grupo que não dava apuramento direto para o Mundial do Brasil. A desistência do
representante da Oceania - aliada ao facto de ser o melhor segundo europeu não apurado - valeram a
Portugal o passaporte para o Brasil.
 LUÍS MONTEIRO (seleccionador nacional):
 "Estamos perante um grupo fortíssimo"
 Antes da partida para o Brasil, pedimos ao seleccionador nacional, Luís Monteiro, que fizesse uma
abordagem aos adversários de Portugal nesta primeira fase do campeonato.
 "O Grupo B, em que estamos inseridos, é fortíssimo, o que está associado ao facto de termos entrado
no sorteio do mundial de sub-21 no pote 6, ou seja, no último conjunto de seleções a serem
sorteadas. Por isso é que o B rasil (país anfitrião), tendo a possibilidade de escolher o grupo em que
queria ficar, escolheu o Grupo D, na outra metade do quadro competitivo, evitando assim cruzar
depois com as seleções dos grupoa A ou B" , começou por referir o selecionador nacional, Luís
Monteiro, para depois avançar para uma análise individual a cada um dos adversários de Portugal.
 "A Espanha foi medalha de bronze no Europeu de sub-20 de 2014 e é a atual vice-campeã do mundo
de sub-21. A Roménia foi finalista vencida do Europeu aberto (European Open) de sub-19 em 2013 e
eliminou, no apuramento para o mundial, duas das melhores seleções da Europa, a Croácia e a
Eslovénia. A Sérvia venceu Portugal (26-18), eliminando assim a nossa seleção na fase de qualificação
para o Europeu de sub-20 de 2014, tendo terminado essa competição em 8º lugar.
 Depois, duas seleções não europeias. "O Qatar é o atual campeão Asiático. Tem como treinador
Valero Rivera, campeão do mundo com a seleção esp anhola de seniores em 2013 e vice-campeão do
mundo com a seleção do Qatar em 2015. Apresenta uma seleção muito forte fisicamente e que tem
como base jogadores nascidos na ex-Jugoslávia, nomeadamente na Bósnia e no Montenegro" ,
recorda Luís Monteiro. Quanto à seleção de Angola, "é treinada por um dos melhores jogadores
portugueses de todos os tempos, Filipe Cruz. Tem evoluído muitíssimo e tal não deve estar dissociado
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do facto de ter participado no campeonato Angolano de seniores" .
 Em resumo, "este é realmente um grupo fortíssimo, que vai levar a que os nossos jogadores tenham
a possibilidade de crescerem e de se desenvolverem ainda mais. Por outro lado, os dois jogos de
preparação com a Espanha e a vitória no segundo jogo em Leon, permitem-nos acreditar que estamos
preparados para a dureza desta competição" , finalizou o selecionador nacional, Luís Monteiro.
 PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO COM A FUNDAÇàO E LACTOGAL
 Recorde-se que a p articipação de Portugal no Mundial de Sub21 do Brasil foi alvo de um protocolo de
apoio financeiro realizado entre a Federação de Andebol de Portugal e a Lactogal, no âmbito da
Fundação do Desporto.
 NONA PRESENÇA PORTUGUESA
 Esta é a nona presença portuguesa num Mundial de Sub21. Recorde-se que a primeira edição da
competição, disputada na Suécia, reporta a 1977 e foi ganha pela extinta União Soviética. Portugal
estreou-se em 1979, num campeonato disputado na Suécia e Dinamarca, alcançando o 18º lugar.
Dois anos depois, a jogar em casa, Portugal não conseguiu melhor que o 15.º lugar.
 Depois de um largo hiato, a presença portuguesa voltou a acontecer em 1993, no Egito, em que
Portugal foi 10.º classificado. Dois anos depois (1995) a melhor classificação de sempre e a única
medalha, com o terceiro lugar no Mundial da Argentina. Em 1999, no Catar, o 10.º lugar. Oito anos
depois, em 2007, na Macedónia, Portugal classificou-se em 15.º lugar, para nos dois próximos
campeonatos entrar no 'top-ten'. A equipa lusa foi sétima em 2009 (Egito) e nona em 2011 (Grécia).
 RÚSSIA LIDERA MEDALHEIRO
 No que à conquista de medalhas diz respeito, a Rússia segue na frente, com um total de 10 medalhas
(sete de ouro, uma de prata e duas de bronze). Segue-se a Dinamarca, com nove (três de ouro,
quatro de prata e duas de bronze) e Suécia e Sérvia, ambas com oito medalhas. Portugal aparece em
12.º lugar, com uma medalha (bronze) numa lista que revela que apenas 14 países conseguiram
medalhas nesta competição.
 Recorde-se, finalmente, que a Suécia é a campeã em título já que, em 2013, na Bósnia Herezegovina,
venceu na final a Espanha por 28-23. A Alemanha triunfou nas duas anteriores edições: 2011 na
Grécia e 2009 no Egito.
 Calendário de jogos - Campeonato do Mundo Sub21 Masculinos Brasil 2015
 Calendário de jogos - Preliminary Round
 Grupo A (Uberlândia)
 20.07.15 - 09h30 - J2 - Suécia : Tunísia
 20.07.15 - 11h45 - J3 - Rússia : Paraguai
 20.07.15 - 14h00 - J4 - Holanda : Bielorússia
 21.07.15 - 16h15 - J13 - Tunísia : Rússia
 21.07.15 - 18h30 - J14 - Bielorússia : Suécia
 21.07.15 - 20h45 - J15 -Paraguai : Holanda
 23.07.15 - 09h30 - J25 - Suécia : Paraguai
 23.07.15 - 11h45 - J26 - Rússia : Holanda
 23.07.15 - 14h00 - J27 - Tunísia : Bielorússia
 24.07.15 - 16h15 - J37 - Rússia : Bielorússia
 24.07.15 - 14h00 - J38 - Holanda : Suécia
 24.07.15 - 20h45 - J39 - Paraguai : Tunísia
 26.07.15 - 09h30 - J49 - Bielorússia : Paraguai
 26.07.15 - 11h45 - J50 - Holanda : Tunísia
 26.07.15 - 14h00 - J51 - Suécia : Rússia
 Grupo B (Uberlândia)
 20.07.15 - 16h15 - J5 - Espanha : Qatar
 20.07.15 - 18h30 - J6 - Roménia : Portugal
 20.07.15 - 20h45 - J7 - Sérvia : Angola
 22.07.15 - 16h15 - J19 - Qatar : Roménia
 22.07.15 - 18h30 - J20 - Angola : Esp anha
 22.07.15 - 20h45 - J21 - Portugal : Sérvia
 23.07.15 - 16h15 - J28 - Qatar : Angola
 23.07.15 - 18h30 - J29 - Roménia : Sérvia

Página 24



 23.07.15 - 20h45 - J30 - Espanha : Portugal
 25.07.5 - 15h30 - J43 - Roménia : Angola
 25.07.15 - 17h45 - J44 - Sérvia : Espanha
 25.07.15 - 20h00 - J45 - Portugal : Qatar
 26.07.15 - 16h15 - J52 - Angola : Portugal
 26.07.15 - 18h30 - J53 - Sérvia : Qatar
 26.07.15 - 20h45 - J54 - Espanha : Roménia
 Grupo C (Uberaba)
 20.07.15 - 11h45 - J8 - Dinamarca : Chile
 20.07.15 - 14h00 - J9 - França : Argélia
 20.07.15 - 16h15 - J10 - Argentina : Coreia
 22.07.15 - 16h15 - J22 - Chile : França
 22.07.15 - 18h30 - J23 - Coreia : Dinamarca
 22.07.15 - 20h45 - J24 - Argélia : Argentina
 23.07.15 - 14h00 - J31 - Chile : Coreia
 23.07.15 - 16h15 - J32 - França : Argentina
 23.07.15 - 20h45 - J33 - Dinamarca : Argélia
 25.07.15 - 15h30 - J46 - França : Cor eia
 25.07.15 - 17h45 - J47 - Argentina : Dinamarca
 25.07.15 - 20h00 - J48 - Argélia : Chile
 26.07.15 - 14h00 - J55 - Dinamarca : França
 26.07.15 - 16h15 - J56 - Coreia : Argélia
 26.07.15 - 20h45 - J57 - Argentina : Chile
 Grupo D (Uberaba)
 19.07.15 - 18h30 - J1 - Brasil : Japão
 20.07.15 - 18h30 - J11 - Alemanha : Noruega
 20.07.15 - 20h45 - J12 - Egipto : Uruguai
 21.07.15 - 16h15 - J16 - Uruguai : Alemanha
 21.07.15 - 18h30 - J17 - Noruega : Brasil
 21.07.15 - 20h45 - J18 - Japão : Egipto
 23.07.15 - 09h30 - J34 - Alemanha : Japão
 23.07.15 - 11h45 - J35 - Noruega : Uruguai
 23.07.15 - 18h30 - J36 - Brasil : Egipto
 24.07.15 - 18h30 - J40 - Egipto : Alemanha
 24.07.15 - 18h30 - J41 - Brasil : Uruguai
 24.07.15 - 20h45 - J42 - Japão : Noruega
 26.07.15 - 09h30 - J58 - Uruguai : Japão
 26.07.15 - 11h45 - J59 - Egipto : Noruega
 26.07.14 - 18h30 - J60 - Alemanha : Brasil
 1/8 Fi nal - Uberlândia
 28.07.15 - 13h30 - J63 - EF1 - 1B : 4A
 28.07.15 - 15h45 - J64 - EF2 - 3D : 2C
 28.07.15 - 18h00 - J65 - EF3 - 3B : 2A
 28.07.15 - 20h30 - J66 - EF4 - 1D : 4C
 1/8 Final - Uberaba
 28.07.15 - 13h30 - J69 - EF5 - 3C : 2D
 28.07.15 - 15h45 - J70 - EF6 - 1A : 4B
 28.07.15 - 18h00 - J71 - EF7 - 3A : 2B
 28.07.15 - 20h30 - J72 - EF8 - 1C : 4D
 President's Cup - Uberlândia
 28.07.15 - 09h00 - J61 - 5C : 5D
 28.07.15 - 11h15 - J62 - 5A : 5B
 President's Cup - Uberaba
 28.07.15 - 09h00 - J67 - 6C : 6D
 28.07.15 - 11h15 - J68 - 6A : 6B
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 Jogos de Classificação Final - Uberlândia
 29.07.15 - 09h00 - J73 - PL 17/18 -
 29.07.15 - 11h15 - J74 - PL 19/20 -
 29.07.15 - 13h30 - J75 - PL 11/12 -
 29.07.15 - 15h45 - J76 - PL 9/10 -
 Jogos de Classificação Final - Uberaba
 29.07.15 - 09h00 - J79 - PL 23/24 -
 29. 07.15 - 11h15 - J80 - PL 21/22 -
 29.07.15 - 13h30 - J81 - PL 15/16 -
 29.07.15 - 15h45 - J82 - PL 13/14 -
 1/4 Final - Uberlândia
 29.07.15 - 18h00 - J77 - QF1 - vencedor EF1 : vencedor EF2
 29.07.15 - 20h30 - J78 - QF2 - vencedor EF3 : vencedor EF4
 1/4 Final - Uberaba
 29.07.14 - 18h00 - J83 - QF3 - vencedor EF5 : vencedor EF6
 29.07.15 - 20h30 - J84 - QF4 - vencedor EF7 : vencedor EF8
 Jogos de Classificação Final - 5º - 8º - Uberlândia
 31.07.15 - 11h00 - J85 - vencido QF1 : vencido QF2
 31.07.15 - 13h15 - J86 - vencido QF3 : vencido QF4
 01.08.15 - 11h00 - J89 - PL 7/8 -
 01.08.15 - 13h15 - J90 - PL 5/6 -
 Meias-finais e Finais - Uberlândia
 31.07.15 - 15h30 - J87 - MF1 - vencedor QF1 : vencedor QF2
 31.07.15 - 18h00 - J88 - MF2 - vencedor QF3 : vencedor QF4
 01.08.15 - 15h30 - J91 - 3º/ 4º - vencido MF1 : vencido MF2
 01.08.15 - 18h00 - J92 - Final
 NOTA: Mais quatro horas em Portugal Continental.
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Alexandre Silva

O Alavarium/Love Tiles  vai ini-
ciar a defesa do tricampeonato
fora de portas com a desloca-
ção ao pavilhão do candidato
Colégio de Gaia. Uma estreia
complicada para a equipa ago -
ra treinada por Herlander Silva
que, no entanto, viu o sorteio
ser ain da mais “caprichoso”, ao
ditar que, nas primeiras cinco
jornadas da prova, as aveiren-
ses efectuem quatro jogos fora.

“A ida à Gaia é de dificuldade
máxima, frente a uma das prin-
cipais candidatas ao título. De-
pois jogamos de novo fora, con-
tra o MaiaStars, formação que
tem vindo a crescer e que quer
chegar ao ‘play-off’. O primeiro
jogo em casa é só à terceira jor-
nada e contra o Alpendorada,
que tem uma equipa construí -
da à base das atletas que foram
campeãs nacionais de juniores,
e que, por isso, mostra bem a
qualidade do seu plantel. Mas
nós estamos motivados e que-
remos entrar bem na competi-
ção”, explica Herlander Silva.

Final a cinco jogos
Uma das principais alterações

para o campeonato, que se ini-
cia a 12 de Setembro, passa pela
final ser jogada à maior de cinco
jogos. Para Ulisses Ribeiro, pre-
sidente da Federação de Ande-
bol de Portugal, que também
marcou presença no sorteio,
que decorreu ontem, ao final da
tarde, na sede da Assembleia
Municipal de Aveiro, esta é uma
medida que visa dar “maior
competitividade e emoção” à
prova, que este ano voltou a dar
mostras “de evolução”.

“Espero que esta seja uma
época de confirmação do cres-
cimento do andebol feminino.
As medidas que implementa-
mos visam uma maior compe-

titividade e esperamos que dê -
em sequência à evolução sen-
tida nos últimos anos. Um dos
exemplos é a presença das se-
leções de Sub/17 e Sub/19 nas
principais competições da mo-
dalidade e este campeonato
tem sido fundamental para as
jovens atletas”, salientou o pre-
sidente federativo, que viu Ri-
bau Esteves, presidente da Câ-
mara Municipal de Aveiro, co-
laborar no sorteio da prova.

Mariana Lopes e 
Isabel Góis distinguidas

Na cerimónia que antecedeu
o sorteio do designado Cam-
peonato Multicare 1.ª Divisão

Feminina da próxima época, fo-
ram distinguidas as melhores
atletas da última prova que con-
sagrou o Alavarium como tri-
campeão nacional. Do lote de
jogadoras que estiveram às or-
dens de Carlos Neiva (antigo
técnico do Alavarium), duas fo-
ram premiadas pela sua pres-
tação: Isabel Góis e Mariana Lo-
pes, que foram consideradas
pelos treinadores da 1.ª Divisão
a “Melhor Guarda-redes” e a
“Melhor jogadora” da competi-
ção, respectivamente.

Para Mariana Lopes este é
um prémio com múltiplo sig-
nificado: “Demonstra bem o tra-
balho que se faz no Alavarium
e a qualidade do plantel. Para
mim, foi importante, sobretudo
porque foi uma escolha dos
treinadores do campeonato o
que, na minha opinião, valoriza
todo o empenho colocado ao
longo da época”.

E quanto ao futuro? A resposta
foi rápida e eficaz, como qual-
quer remate de Mariana Lopes:
“Vai ser no Alavarium. Só pode.
Vou continuar com a mesma
ambição e disponibilidade e
com um objectivo bem definido:
vamos atrás do tetra!”. A guarda-
redes Isabel Góis, pe ça funda-
mental no título aveirense, não
esteve presente na cerimónia. |

Alavarium começa 
a defesa do título em Gaia
Expectativas O sorteio do campeonato decorreu, ontem, em Aveiro.
Tricampeãs nacionais viram Isabel Góis e Mariana Lopes serem premiadas
Andebol
1.ª Divisão

Mariana Lopes recebeu o troféu das mãos de Ribau Esteves

PAULO RAMOS
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O sorteio da 1.ª Divisão Nacional Feminina de-
correu ontem, em Aveiro, e ditou o Colégio de
Gaia como o primeiro adversário.  Página 29

Alavarium inicia
campeonato fora

PAULO RAMOS

Página 28



A29

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,70 x 8,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60201540 17-07-2015

TREINADOR A Artística de
Avanca, após um ano na 2.ª Di-
visão Nacional, está de regresso
ao principal escalão da moda-
lidade em Portugal, sendo que
o sorteio da prova ditou que, na
primeira jornada, receba a visita
do Sporting da Horta.

Carlos Martingo, treinador da
Artísica de Avanca, não deu
muita importância ao que a
sorte ditou. “Não ligo muito ao
sorteio, pois temos que jogar

todos contra todos”, começou
por dizer, ainda que tenha des-
tacado dois pontos positivos do
mesmo: “Acabou por ser bom
o facto de jogarmos a primeira
partida em casa, diante do nos -
so público, e com uma equipa
que, à partida, será mais ou me-
nos do nosso campeonato”, re-
feriu o técnico que vai dar con-
tinuidade ao trabalho realizado
na última época e meia.

Depois do jogo com os aço-
rianos, a equipa de Avanca vai
ter três encontros seguidos de
grau de dificuldade elevada, não

fossem frente a três dos quatro
candidatos ao titulo: ABC, Spor-
ting e Benfica. Jogos difíceis,
mas nos quais Carlos Martingo
quer tentar surpreender. “Por-
que não tentar uma gracinha
com esses clubes fortes? Vamos
trabalhar muito, preparando ao
máximo a equipa para poder
dar uma resposta positiva nos
confrontos com os nossos ad-
versários”, rematou .

Artística que fecha os jogos
com os grandes a 28 de Outu-
bro, quando receber o campeão
F.C. Porto, em Avanca.

O clube começa a trabalhar
no próximo dia 27, sendo que
os treinos bi-diários arrancam
dois dias depois.

Com a excepção de Hélder
Oliveira e Nelson Almeida, que
saíram do clube estarrejense,
todo o restante plantel renovou,
estando para já garantido o re-
gresso de André Magalhães,
guarda-redes que se sagrou
campeão nacional pelo FC Por -
to, e a contratação do também
guarda-redes Pedro Carvalho,
internacional Sub/21, ex-Xico
Andebol. |

“Temos que jogar todos contra todos”
Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Portugal com expectativas moderadas para o Mundial de sub-21
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f50ec7d4

 
17-07-2015 16:58
 
 Portugal está no Grupo B com Espanha, Roménia, Sérvia, Catar e Angola.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol de sub-21, que vai disputar o Mundial da categoria no Brasil, parte
para a competição com expectativas moderadas, após ter ficado num grupo com Espanha, Roménia,
Sérvia, Catar e Angola.
 
 "O Grupo B é fortíssimo, levando a que os nossos jogadores tenham a possibilidade de crescerem e
de se desenvolverem ainda mais. Por outro lado, os dois jogos de preparação com a Espanha e a
vitória no segundo jogo em Leon, permitem-nos acreditar que estamos preparados para a dureza
desta competição", afirmou o selecionador português, Luís Monteiro.
 
 Nas primeiras três jornadas, Portugal vai defrontar a Espanha, atual vice-campeã do mundo sub-21, a
Roménia, vice-campeã europeia de sub-19 em 2013, e a Sérvia, que eliminou a seleção lusa na
qualificação para o Europeu de sub-20.
 
 Além das formações europeias, a seleção lusa terá pela frente o Qatar, treinado pelo espanhol Valero
Rivera, vencedor do Mundial de seniores com a Espanha em 2013 e vice-campeão com o Qatar em
2015. No último jogo do grupo, Portugal joga com Angola, treinada pelo antigo andebolista português
Filipe Cruz, que tem contribuído muito para a evolução do conjunto africano, segundo o técnico Luís
Monteiro.
 
 Portugal, que não se apurou diretamente no Grupo 7 da fase de qualificação europeia, beneficiando
da desistência do concorrente da Oceânia, participa no Mundial deste escalão pela nona vez, tendo
como melhor resultado o terceiro lugar em 1995, na Argentina.
 
 Portugal inicia a participação no Mundial sub-21 da frente à Roménia, a 20 de julho, seguindo-se a
Sérvia, a 22, a Espanha, a 23, o Catar, a 25, e Angola, a 26.
 
 O Mundial de sub-21 em andebol, que vai decorrer entre 20 de julho e 02 de agosto, tem a Rússia
como recordista de presenças no pódio, com um total de 10 medalhas, mas a Suécia é a atual
campeã, após ter vencido a Espanha por 28-23 na final de 2013, na Bósnia-Herzegovina.
 
 

Página 30



A31

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 3,95 x 8,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60202251 17-07-2015

A Andgerações, as-
sociação pró-ande-
bol do Vitória, en-

cetou na terça-feira uma 
campanha de angariação 
de veras para promover 
diversos melhoramentos 
no pavilhão Antoine Vel-
ge. O total das obras or-
çam os 5 mil euros. Nos 
primeiros dois dias foram 
angariados mais de 250.

A campanha termina 
no dia 11 de Setembro.

Missão pelo
Antoine Velge 
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Andebol de praia
100 ondas continuam
sem ter rivais

Bicampeãs portuguesas de andebol
de praia, as 100 ondas continuam a
espalhar magias nos areias da
região. No passado fim-de-semana,
na Nazaré, conquistaram a segunda
etapa do circuito regional de Leiria,
a exemplo do que acontecera em
São Pedro de Moel. Entre os
homens foram também os
detentores do título nacional
Vakedo Gaw que levaram a taça. No
próximo fim-de-semana disputa-se
a etapa de Paredes de Vitória.
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Realizou-se nos pas-
sados dias 2, 3, 4 e 5 de 
Junho, o XII Torneio de 
Andebol – Terras de La-
fões 2015, organizado pelo 
Andebol Clube de Oliveira 
de Frades. Estiveram em 
competição no escalão 
de “Juniores / Juvenis fe-
mininos” as equipas do 
Andebol Clube de Oliveira 
de Frades (ACOF), Ílhavo 
AC, Juvemar, Académico, 
Callidas Club e A. Ac. 
Espinho. 

A equipa vencedora do 
Torneio foi o Académico, 
sendo que as jogadoras 
já são experientes nestas 
andanças.

XII Torneio de Andebol
somou mais um sucesso

Liliana Costa O jogo da vitória final 
foi disputado no Pavilhão 
Municipal de Oliveira de 
Frades, onde o Académico 
se sagrou vencedor. Neste 
escalão tem se salientar 
ainda o prémio Fair-Play, 
que foi ganho pela equipa 
da casa, o ACOF. Nos pré-
mios individuais destacou-
-se a atleta da Juvemar, 
Beatriz Mariz, como a 
melhor jogadora e a atleta 
do Espinho, Rita Pinho, 
como melhor guarda-redes.

 No escalão de “Inicia-
das / Infantis”, a vitória no 
Torneio foi para a equipa de 
Águeda.  Relativamente ao 
prémio Fair-Play, este foi 
ganho pelo APAESPSul, 
o de melhor jogadora foi 

atribuído à atleta do Acadé-
mico, Rita Figueiredo, e o 
da melhor guarda-redes foi 
para a atleta da casa, Joana 
Oliveira.

 No escalão de “Minis 
Mistos” a equipa da LAAC 
conseguiu superar todas as 
outras equipas que disputa-
vam o referido escalão. O 
prémio Fair-Play foi ganho 
pela equipa do ACOF.

Paulo Rafael Almeida, 
presidente do ACOF, “quer 
agradecer a todas as equi-
pas participantes, a todas 
as pessoas que estiveram 
no pavilhão a presenciar os 
jogos e a todos os dirigen-
tes do ACOF, que foram 
incansáveis para que tudo 
corresse bem.” 
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XII Torneio de Andebol somou mais 
um sucesso em Oliveira de Frades
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