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A1 Pedro Mourão e Pedro Sequeira integram Tribunal Arbitral do Desporto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22616-pedro-mourao-e-pedro-sequeira-integram-

tribunal-arbitral-do-desporto

 
Pedro Mourão, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Pedro Sequeira, Coordenador do
Departamento de Formação da Federação de Andebol de Portugal fazem parte da lista de árbitros do
Tribunal Arbitral do Desporto.
 
 Decorreu na manhã desta quarta-feira, na sede do Comité Olímpico de Portugal, a tomada de posse
dos árbitros do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), após deliberação do Conselho Nacional de
Arbitragem.
 Na cerimónia, marcaram presença a quase totalidade dos 40 árbitros designados, entre os quais
Pedro Mourão e Pedro Sequeira.
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,05 x 3,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59388252 22-05-2015
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A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,32 x 12,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59388052 22-05-2015
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A4

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 20,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59388044 22-05-2015
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A5

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 12,87 x 15,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59388076 22-05-2015

111 O Pavilhão do Ma-
rialvas recebe, amanhã, 
as meias-finais da Taça de 
Portugal (Norte) de ande-
bol em cadeira de rodas. 
Segundo nota de imprensa 
enviada ao DIÁRIO AS BEI-
RAS, a competição come-
ça às 10H00, com os jogos 
de ACR4, designadamente 
a pré-eliminatória entre 
AACMRRC Rovisco Pais e 
a ADM Barcelos. Segue-se a 
meia-final entre a APD Por-

to e a APD Paredes (11H00) 
e a outra meia-final da ca-
tegoria, que vai opor ven-
cedor do primeiro jogo à 
APD de Braga. 

À tarde têm lugar  as 
meias-finais de ACR7, com 
os confrontos APD Pare-
des-APD Braga (15H00) e 
da AACMRRC Rovisco Pais-
APD Porto (16H00).

Em Cantanhede serão 
apurados os dois lugares 
de acesso à final-four des-

ta competição, que é pro-
movida pela Federação de 
Andebol de Portugal, no 
âmbito do Projeto Ande-
bol 4All, do qual faz parte o 
Andebol para a Deficiência 
Motora (Andebol em Ca-
deira de Rodas-ACR). 

A Taça de Portugal e o 
Campeonato Nacional con-
tam com a participação de 
10 equipas de Norte a Sul 
do país.
| José Armando Torres

Desporto adaptado
Meias-finais de andebol em 
cadeira de rodas em Cantanhede

DR
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  Tiragem: 32875

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 17,74 x 8,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59387115 22-05-2015
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A7

  Tiragem: 32875

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 17,45 x 22,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59387094 22-05-2015
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A8

Portugal já tem adversários - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4580955

 
Espanha, Roménia, Sérvia, Catar e Angola são as equipas com que a Seleção Nacional jogará na
primeira fase
 
 A seleção portuguesa de andebol de sub-21 vai disputar o Mundial do Brasil'2015, de 20 de julho a 2
de agosto, juntamente com Espanha, Roménia, Sérvia, Catar e Angola, distou o sorteio, realizado esta
quinta-feira, em Belo Horizonte.
 
 "É interessante estar presente no Mundial, vamos ter jogos de competitividade muito elevada e isso é
sempre muito bom para a experiência e o crescimento dos jogadores", disse o selecionador nacional
de sub-21 Luís Monteiro.
 
 Recorde-se que Portugal chegou ao Campeonato do Mundo de sub-21 em substituição do
representante da Oceânia, que desistiu de estar entre as 24 seleções participantes no mundial a
decorrer no Brasil. A Federação Internacional de Andebol (IHF) entendeu, de acordo com os
regulamentos e baseada nos resultados no último Mundial de juniores, atribuir esse lugar à federação
continental da Europa, que indicou Portugal, como segundo melhor classificado nos grupos de
apuramento.
 
 O Brasil, enquanto país organizador, teve o direito de escolher o grupo para disputar a primeira fase
da prova, recaindo a escolha no grupo D, com Alemanha, Egito, Noruega, Uruguai e Japão.
 
 Realizado o sorteio, ficou ainda determinado que os grupos A e B vão disputar a primeira fase na
cidade de Uberlândia e os grupos C e B vão instalar-se na cidade 'vizinha' Uberaba.
 
 Os quatro grupos
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A9

Sporting adia para o quinto jogo a decisão do título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2015

Meio: Público Online Autores: Nuno Sousa

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/sporting-adia-para-o-quinto-jogo-a-decisao-do-titulo-1696347

 
Por Nuno Sousa 20/05/2015 - 23:14 "Leões" voltaram a vencer e empataram a final (2-2). É no Porto,
no sábado, que se vai decidir qual será o novo campeão nacional. Miguel Manso Vai ser preciso um
quinto jogo para se encontrar o novo campeão nacional de andebol. A condição de anfitrião tem sido
decisiva nesta final do play-off e, depois de dois triunfos do FC Porto no Norte, o Sporting respondeu
na mesma moeda. Nesta quarta-feira, em Odivelas, os "leões" voltaram a vencer (25-24), o que
significa que só no sábado se ficará a saber se os "dragões" se sagram heptacampeões ou se os
"leões" quebram a hegemonia do rival. Foi um arranque equilibrado aquele a que se assistiu no
Multiusos de Odivelas, com um ligeiro ascendente dos anfitriões (4-2). O FC Porto, porém, recuperou
rapidamente e passou para a frente do marcador, pela primeira vez, por volta dos 10 minutos (5-6).
Com Gilberto Duarte alvo de marcação cerrada, os campeões nacionais viviam sobretudo da inspiração
de Yoel Morales, enquanto do lado contrário era Pedro Solha quem ia ganhando os duelos com o
guarda-redes Quintana. Durante o primeiro tempo, a vantagem mais folgada foi de três golos (6-9),
mas o Sporting aproveitou a exclusão temporária de Babo para reduzir para 11-12, resultado com o
qual se atingiu o intervalo. O início do segundo tempo revelou um FC Porto mais eficaz no ataque,
subindo a parada para 12-15, muito à custa do cubano Morales, mais liberto de marcação e autor de
nove golos na partida. Os "leões", que no terceiro embate do play-off tinham sido bem sucedidos na
estratégia de travar individualmente Gilberto Duarte, deparavam-se com um novo problema. Mas
souberam nivelar a balança no momento da exclusão do internacional português (15-15) e passaram
para a frente a 19-18. Frankis Carol (cinco golos) e Pedro Solha (cinco) dividiam as despesas do
ataque e, na defesa, os pontas dos "dragões" praticamente não existiram - Mick Schubert, em
particular, esteve muito desinspirado -, graças ao bom trabalho defensivo leonino. Foram Miguel
Martins e Daymaro Salina a empatar a partida a 20 golos e a arrastar a decisão, taco a taco, até aos
últimos segundos. Com Ricardo Candeias em bom plano na baliza do Sporting, na recta final, o
empate resistiu até ao fim (22-22) do tempo regulamentar. Gilberto Duarte abriu as hostilidades no
prolongamento e Fábio Magalhães, em cima do intervalo, fez o 24-24. O equilíbrio era total, as
cautelas defensivas redobradas e só uma boa combinação ofensiva dos "leões" acabou por fazer
pender o prato da balança: Magalhães assistiu Pedro Spínola, que rompeu pelo meio dos centrais e fez
o 25-24 que adia a decisão para o próximo sábado, às 18h, no pavilhão Dragão Caixa. Resultados 1.º
jogo FC Porto-Sporting: 36-33 2.º jogo FC Porto-Sporting: 29-20 3.º jogo Sporting-FC Porto: 23-22
4.º jogo Sporting-FC Porto: 25-24 5.º jogo FC Porto-Sporting: sábado, às 18h
 
 20/05/2015 - 23:14"Leões" voltaram a vencer e empataram a final (2-2). É no Porto, no sábado, que
se vai decidir qual será o novo campeão nacional.
 
Nuno Sousa
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A10

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31
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  Área: 4,18 x 13,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59387458 22-05-2015

Página 10



A11

FC Porto - Sporting com lotação esgotada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/05/22/fc-porto-sporting-com-lotacao-

esgotada

 
22-05-2015 08:06
 
 O quinto encontro decidirá o campeão deste ano.
 
 FC Porto e Sporting decidem título
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto anunciou esta quinta-feira que já não há bilhetes para o jogo entre FC Porto e Sporting
que decidirá este sábado o título de campeão do campeonato de andebol.
 
 Duas horas bastaram para que todos os bilhetes para o encontro no Dragão Caixa fossem vendidos.
 
 A final está empatada a dois, e este quinto jogo agendado para as 18 horas de sábado decidirá o
campeão.
 
 O FC Porto busca o heptacampeonato, ao passo que o Sporting procura um título que lhe foge há 14
anos.
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A12

Meias-finais de andebol em cadeira de rodas disputam-se em Cantanhede
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-05-2015

Meio: Auri Negra Online

URL:: http://www.imprensaregional.com.pt/aurinegra/pagina/seccao/48/noticia/1204

 
O Pavilhão Marialvas vai ser palco das meias-finais da Taça de Portugal (Norte) de Andebol em Cadeira
de Rodas, no próximo dia 23 de Maio. As competições começam às 10h00, com os jogos de ACR4,
designadamente a pré-eliminatória entre a AACMRRC - Rovisco Pais e a ADM Barcelos, seguindo-se a
meia-final entre a APD Porto e a APD Paredes, às 11h00, e a outra meia-final desta categoria, opondo
o vencedor do primeiro jogo à APD de Braga. Para o período da tarde estão agendas as meias-finais
de ACR7, com os confrontos da APD Paredes com a APD Braga, às 15h00, e da AACMRRC - Rovisco
Pais com a APD Porto, às 16h00. Em Cantanhede serão apurados os dois lugares de acesso à Final
Four desta competição promovida pela Federação de Andebol de Portugal, no âmbito do Projecto
Andebol 4All, do qual faz parte o Andebol para a Deficiência Motora (Andebol em Cadeira de Rodas -
ACR). Quer a Taça de Portugal, quer o Campeonato Nacional conta com a participação de 10 equipas,
de Norte a Sul do país, promovendo assim o Desporto e a Inclusão da Pessoa com Deficiência.
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A13

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,35 x 9,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59370969 21-05-2015
Desporto Universitário
Troféu Reitor 2015 já arrancou nos 
pavilhões da UM em Gualtar e Azurém
O Troféu Reitor 2015 arrancou, ontem, e decorrerá a 11 de Junho, com as
competições a decorrerem nos Complexos Desportivos Universitários de
Gualtar e Azurém. Evento desportivo da Universidade do Minho conta es-
te ano com a participação de cerca de 500 atletas nas 13 modalidades em
prova. 
Organizado pelo Departamento Desportivo e Cultural dos Serviços de Ac-
ção Social da UMinho (DDC-SASUM), com o apoio da Associação Acadé-
mica (AAUM), o Troféu Reitor é a competição de mais tradição na acade-
mia minhota, que completa este ano o seu 22º aniversário, sendo a
competição desportiva de mais prestígio intramuros, que junta através
do desporto, alunos, antigos alunos e funcionários da UMinho.
Como já é costume, o torneio vai ser disputado em diversas modalidades
desportivas colectivas como  Futsal Masculino, Basquetebol Misto,  Futsal
Feminino, Vólei de Praia e Andebol. 
Nas modalidades individuais (de 1 a 11 de Junho) estarão em disputa os
títulos nas modalidades de Badminton, Escalada, Squash, Ténis, Ténis de
Mesa, Xadrez, kickboxing e Golfe. 
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A14

  Tiragem: 4100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,74 x 10,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59370413 21-05-2015

Marítimo sobe ao grupo “A”

Andebol

O Marítimo vai estar, na próxima época, no grupo “A” do campeonato 
dos Açores de andebol de iniciados. No passado fim-de-semana, a equipa de 
Ponta Delgada assegurou o 1.º lugar do grupo “B” ao vencer, na final, a Casa 
do Povo dos Arrifes, por 45-27.

Em 3.º lugar classificou-se a Associação Desportiva da Graciosa, que 
venceu o Angrense, por 27-15.

A prova, que ainda contou com o Colégio Castanheiro e com o Clube 
Escolar das Capelas, teve lugar nos Arrifes.

No grupo “A” de iniciados estão neste momento Sporting da Horta, 
Marienses e Biscoitos. Entretanto, a União das Associações de Andebol dos 
Açores (UAAA) já marcou para a vila de Nordeste, em S. Miguel, o Encontro 
Regional de Infantis masculinos.

Entre 10 e 13 de Junho competem as equipas do Sporting da Horta (Faial), 
Clube Desportivo Escolar de S. Roque do Pico, Associação Desportiva da 
Graciosa, Marienses (Santa Maria), Casa do Povo dos Arrifes, Marítimo e 
Nordeste (S. Miguel).

O Encontro Nacional está marcado para Leiria, entre 18 a 21 de Junho.
Neste fim-de-semana o Sporting da Horta, como campeão dos Açores de 

iniciados, joga a fase nacional.
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A15

  Tiragem: 10605

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 11,06 x 15,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59371150 21-05-2015
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A16

  Tiragem: 10605

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 44

  Cores: Cor

  Área: 5,33 x 5,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59370934 21-05-2015
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A17

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,62 x 11,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59370881 21-05-2015

Encontro inter-concelhio
de andebol junta mais 
de 100 jovens 

Lamego vai ser a cidade-sede
do Encontro Inter-Concelhio
de Andebol – Andeb4lkids -,
competição que juntará mais
de 100 jovens atletas, entre os
9 e os 11 anos de. Esta modali-
dade é acarinhada, desde há
muito tempo, por professores
e alunos dos estabelecimentos
de ensino do concelho e “eleva
bem alto os valores do des-
porto e da juventude, conse-
guindo motivar gerações su-
cessivas de desportistas locais”,
afirma Francisco Lopes, presi-
dente da autarquia.

A realização do Encontro In-
ter-Concelhio decorrerá a 30

de Maio, na Avenida Dr. Alfredo
de Sousa. Para além de La-
mego, os participantes serão
oriundos dos concelhos de Ar-
mamar, Tarouca e Vila Nova de
Paiva. O programa inclui, após
a pausa de almoço, uma visita
de grupo ao castelo e à Cis-
terna de Lamego. 

Recorde-se que a conquista
de diversos troféus de prestí-
gio, de âmbito nacional, nos
escalões de formação, mostra
que a prática de andebol inte-
gra os grandes-feitos da histó-
ria desportiva de Lamego. O
Andebol Clube de Lamego é o
exemplo máximo da grande
capacidade e empenho que os
lamecenses exibem nesta mo-
dalidade. |

Andebol
Andel4lkids
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A18

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 21,70 x 17,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59370372 21-05-2015

O Serviço de Desporto da Terceira 
vai dinamizar no próximo dia 23 de 
maio, sábado, no período compre-
endido entre as 10:00 e as 12:00, 
no excelente Complexo Desportivo 
João Paulo II, em Angra do Heroís-
mo, o designado XIV Encontro das 
Escolinhas do Desporto.
A iniciativa surge em colaboração 
com as diferentes associações de 
modalidade, clubes desportivos 
escolares, clubes desportivos e 
demais instituições envolvidas no 
projeto.
Segundo uma nota informativa que 
a organização fez chegar a DI, “pre-
vê-se a participação, neste evento, 
de cerca de 450 alunos dos 153 
núcleos de atividades desportivas 
que se encontram a funcionar no 
corrente ano letivo”. 
São, na circunstância, 18 as moda-
lidades desportivas presentes, no-
meadamente: andebol, atletismo, 
basquetebol, bowling, dança des-
portiva, equitação, futebol, futsal, 
golfe, judo, karaté, kickboxing, na-

tação, patinagem, ténis de campo, 
vela, voleibol e xadrez.
“O modelo organizativo a desenvol-
ver será idêntico ao do ano transa-
to, sendo constituído por cerca de 
20 estações com atividades lúdicas/
desportivas. Para além das modali-
dades descritas, incluir-se-ão: jogos 
tradicionais, circuito de destrezas, 
bicicletas, escalada, insufláveis, ma-
traquilhos e taurina-pegas”, acres-
centa, na referida nota, a entidade 
promotora do mega acontecimento.

OBJETIVOS
Os principais objetivos a alcançar 
com este certame são, em linhas ge-
rais, os seguintes:
Promover, divulgar e consolidar o 
projeto das “Escolinhas do Despor-
to”. Divulgar as atividades realiza-
das pelos núcleos durante a época. 
Proporcionar o convívio e troca de 
experiências entre os diferentes nú-
cleos. Sensibilizar os professores e 
técnicos para esta atividade na es-
cola.

NO PRÓXimO SÁBaDO (10:00/12:00) 

ENCONTRO ANUAL DE ESCOLINHAS com programa bastante diversificado 

Encontro de Escolinhas no João Paulo II
fotografia  arquivo/Di
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  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 25,60 x 7,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59371497 21-05-2015

O Grupo Desportivo Azinhaga comemora o
seu 53.º aniversário este sábado, dia 23, com
uma série de atividades no campo de jogos e
praça de São Roque. O evento tem início
pelas 9 horas com a realização de um torneio
de futebol de veteranos, seguido de encontro
das escolas de futebol e andebol do clube
aniversariante, enquanto que às 13 horas tem
lugar a entrega de prémios e homenagem ao

sócio honorário António Manuel Sousa, se-
guido de animação musical e um almoço.
Desde agosto de 2014, o Azinhaga tem uma
direção liderada por Gonçalo Rodrigues Gon-
çalves, tendo o clube virado uma página na
sua história e entrado num novo ciclo. A nova
direção fez a sua aposta na formação, tendo
como principal missão a ocupação dos jovens
entre os quatro e os 12 anos, em especial nas

modalidades de andebol e futebol, esta úl-
tima graças ao protocolo com os Laranjinhas.
Pretendendo ser um clube clube aberto à co-
munidade, alternativo aos outros da fregue-
sia no que se refere à oferta das modalidades,
as áreas sociais também são uma aposta do
Azinhaga com a organização de eventos as-
sociados às festividades que ocorrem du-
rante o ano.

GD Azinhaga celebra 53.º aniversário este sábadoD
R

Página 19



A20

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Corte: 1 de 1ID: 59371517 21-05-2015

TORNEIO ENCERRAMENTO 
INFANTIS FEMININOS - GRUPO A
1.ª jornada: Madeira B - Camacha, 13-21; Acadé-
mico - B. Perestrelo, 8-23.
Classificação: B. Perestrelo, 3 pts; Camacha (3);
Madeira B (1) e Académico (1).
INFANTIS FEMININOS - GRUPO B
1.ª jornada: Madeira SAD - Infante, 20-12.
Classificação: Madeira SAD, 3 pts; Infante (1) e Ma-
deira A.
INFANTIS MASCULINOS - 1.ª DIVISÃO
2.ª jornada: Marítimo - Infante, 30-33; Académico
- B. Perestrelo, 15-35.
Classificação: B. Perestrelo, 6 pts; Infante (4), Aca-
démico (4) e Marítimo (2). 
INFANTIS MASCULINOS - 2.ª DIVISÃO
2.ª jornada: CE Levada - CDE Santana, 30-13.
Classificação: CE Levada, 3 pts, AM Madeira SAD
(3) e CDE Santana (2).
TAÇA AAM
INICIADOS FEMININOS
1.ª eliminatória: B. Perestrelo - Infante, 31-11.
Classificação: B. Perestrelo, 3 pts; Infante (1).
Meia-final: Académico - B. Perestrelo, 13-18; Ca-
macha - Madeira, 13-41.
Classificação: Madeira, 3 pts; B. Perestrelo (3); In-
fante (1) e Camacha (1). 
INICIADOS MASCULINOS
1.ª eliminatória: B. Perestrelo - Marítimo, 23-14.
Classificação: B. Perestrelo, 3 pts; Marítimo (1).
Meia-final: Académico - B. Perestrelo, 20-25; AM
Madeira SAD - Infante, 25-23.
Classificação: AM Madeira SAD, 3 pts; B. Perestrelo
(3), Infante (1) e Académico (1).
JUVENIS FEMININOS
1.ª, 2.ª e 3.ª jornada: B. Perestrelo - Infante, 21-17;
Madeira - B. Perestrelo, 17-14; Infante - Madeira,
15-27.
Classificação: Madeira, 6 pts; B. Perestrelo (4), In-
fante (2).
TORNEIO ABERTO 2 JUV/JUN FEMININOS
2.ª jornada: Madeira Jun - Madeira A, 36-30.
Classificação: Madeira Jun., 3 pts; Madeira A (1),
B. Perestrelo, Infante e Madeira B.
TORNEIO ABERTO 2 JUV/JUN MASC.
5.ª jornada: Marítimo Jun - Académico, 39-32.
Classificação: Marítimo Jun, 6 pts; B. Perestrelo (3);
AM Madeira SAD Jun (1), Académico (1), CDE Santa
Cruz (1) e AM Madeira SAD (0).

A competição regional de andebol
teve um fim de semana de intensa ati-
vidade com a realização de jogos rela-
tivos aos Torneios de Encerramento e
Taça da Madeira nos diversos escalões.
Nos Torneios de Encerramento, as

equipas da Bartolomeu Perestrelo e
Madeira SAD lideram os respetivos
grupos após a 1.ª jornada em Infantis
femininos, enquanto nos masculinos
lidera o Bartolomeu Perestrelo. Já em
Juvenis masculinos lideram o CD Es-
cola Santa Cruz e o Académico.
Na Taça da Madeira, as equipas da

Bartolomeu Perestrelo e Sports Ma-
deira venceram os jogos das elimina-
tórias e irão disputar as finais de Inicia-
dos e Juvenis femininos, enquanto nos
masculinos o AM Madeira SAD e o B.
Perestrelo irão defrontar-se nos mes-
mos escalões.
De referir que estas finais irão dispu-

tar-se no fim de semana de encerra-
mento da época desportiva nos dias
20 e 21 de junho numa parceria com a
Liga Portuguesa Contra o Cancro e que
terminará com a entrega de prémios
relativos à presente época.
No próximo sábado, realizam-se os

últimos módulos do XXV Clinic AAM,
onde serão abordados as “Lesões mais
frequentes na modalidade de ande-

bol” (dr. Rui Almeida) e a “Traumatolo-
gia Oral na Prática Desportiva” (dr. Gil
Alves). 
Numa outra vertente da modali-

dade, a Associação de Andebol da Ma-
deira anunciou que pretende reativar o
Circuito Regional de Andebol de Praia,
com uma etapa a disputar-se no Porto
Santo. Para os interessados, podem
consultar a informação no Facebook e
no site da AAM.

BARTOLOMEU PERESTRELO EMPATOU
COM O ÁGUAS SANTAS 

Quanto à competição nacional ao
nível da formação, destaque para a
equipa de juvenis masculinos da Bar-
tolomeu Perestrelo que iniciou, no
passado sábado, a Fase Final do Cam-

peonato Nacional da 1.ª divisão de an-
debol recebendo a formação do
Águas Santas. Na 1.ª jornada, o Barto-
lomeu Perestrelo empatou com o
Águas Santas a 25 golos, com 16-14 fa-
vorável à equipa nortenha, num jogo
emotivo e de incerteza até final, numa
demonstração que as equipas madei-
renses podem ombrear com as me-
lhores equipas nacionais. 
Com este resultado, as duas equipas

estão no 2.º lugar com dois pontos,
atrás do líder ABC Braga que soma três
pela vitória em casa do Benfica que
tem apenas um ponto. 
Este sábado, disputa-se a 2.ª jornada

com a Bartolomeu Perestrelo a receber
o Benfica, às 16h30, no seu pavilhão,
enquanto que o Águas Santas é anfi-
trião do ABC Braga (15h15).

Torneio Encerramento e Taça
animam andebol regional

D
R

Bartolomeu Perestrelo defrontou Águas Santas no arranque da fase final juvenis.

A ÉPOCA DE ANDEBOL CAMINHA PARA
O SEU FINAL COM A REALIZAÇÃO DOS
TORNEIOS DE ENCERRAMENTO E TAÇA
DA MADEIRA NOS DIFERENTES ESCA-
LÕES DE FORMAÇÃO. 

CLASSIFICAÇÕES
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Andebol sub-21: Veja o grupo de Portugal no Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-05-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/21-05-2015/andebol-sub-21-veja-o-grupo-de-portugal-no-

mundial

 
Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar e Angola selecionadas
 
 há 3 horas
 
 A seleção portuguesa de andebol de sub-21 vai disputar o Mundial do Brasil2015, de 20 de julho a 02
de agosto, juntamente com Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar e Angola, ditou o sorteio, realizado em
Belo Horizonte esta quinta-feira.
 
  É muito interessante estar presente no Mundial, vamos ter jogos de competitividade muito elevada e
isso é sempre muito bom para a experiência e o crescimento dos jogadores , defendeu o selecionador
nacional de sub-21 Luís Monteiro.
 
 Portugal chegou ao Campeonato do Mundo de sub-21 em substituição do representante da Oceânia,
que não se fez representar entre as 24 seleções participantes na competição a decorrer no Brasil.
 
 A Federação Internacional de Andebol (IHF) entendeu, de acordo com os seus regulamentos e
baseada nos resultados no último Mundial de juniores, atribuir esse lugar à federação continental da
europa, que indicou Portugal, como segundo melhor classificado nos grupos de apuramento.
 
 O sorteio realizado em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, colocou Portugal no Grupo B, ao qual
se juntaram as seleções de Espanha - com quem a seleção das 'quinas' disputou a qualificação, em
janeiro deste ano - Roménia, Sérvia, Qatar e Angola.
 
 O Brasil, enquanto país organizador, teve o direito de escolher o grupo para disputar a primeira fase
da prova, recaindo a escolha no grupo D, com Alemanha, Egito, Noruega, Uruguai e Japão.
 
 Realizado o sorteio, ficou ainda determinado que os grupos A e B vão disputar a primeira fase na
cidade de Uberlândia e os grupos C e B vão instalar-se na cidade 'vizinha' Uberaba.
 
 Os quatro grupos ficaram assim compostos:
 
 Grupo A: Suécia, Rússia, Holanda, Tunísia, Bielorrússia e Paraguai.
 
 Grupo B: Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar, Angola e PORTUGAL.
 
 Grupo C: Dinamarca - campeão do mundo de sub-19 -, França, Argentina, Chile, Coreia e Argélia.
 
 Grupo D: Alemanha, Brasil, Egipto, Noruega, Uruguai e Japão.
 
Redação
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Portugal no grupo B no Mundial sub-21
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-05-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=949911

 
COM ESPANHA, ROMÉNIA, SÉRVIA, QATAR E ANGOLA A seleção portuguesa de andebol de sub-21 vai
disputar o Mundial do Brasil 2015, de 20 de julho a 2 de agosto, juntamente com Espanha, Roménia,
Sérvia, Qatar e Angola, ditou quinta-feira o sorteio realizado em Belo Horizonte. "É muito interessante
estar presente no Mundial, vamos ter jogos de competitividade muito elevada e isso é sempre muito
bom para a experiência e o crescimento dos jogadores", defendeu o selecionador nacional de sub-21
Luís Monteiro. Portugal chegou ao Campeonato do Mundo de sub-21 em substituição do representante
da Oceânia, que não se fez representar entre as 24 seleções participantes na competição a decorrer
no Brasil. A Federação Internacional de Andebol (IHF) entendeu, de acordo com os seus regulamentos
e baseada nos resultados no último Mundial de juniores, atribuir esse lugar à federação continental da
europa, que indicou Portugal, como segundo melhor classificado nos grupos de apuramento. O sorteio
realizado em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, colocou Portugal no Grupo B, ao qual se
juntaram as seleções de Espanha - com quem a seleção das quinas disputou a qualificação, em janeiro
deste ano - Roménia, Sérvia, Qatar e Angola. O Brasil, enquanto país organizador, teve o direito de
escolher o grupo para disputar a primeira fase da prova, recaindo a escolha no grupo D, com
Alemanha, Egito, Noruega, Uruguai e Japão. Realizado o sorteio, ficou ainda determinado que os
grupos A e B vão disputar a primeira fase na cidade de Uberlândia e os grupos C e B vão instalar-se
na cidade de Uberaba. Os quatro grupos ficaram assim compostos: Grupo A: Suécia, Rússia, Holanda,
Tunísia, Bielorrússia e Paraguai. Grupo B: Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar, Angola e PORTUGAL.
Grupo C: Dinamarca -- campeão do mundo de sub-19 -, França, Argentina, Chile, Coreia e Argélia.
Grupo D: Alemanha, Brasil, Egipto, Noruega, Uruguai e Japão.
 
 , 21 maio de 201516:56
 
LUSA Federação de Andebol de Portugal
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Portugal com Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar e Angola no Mundial de andebol sub-
21
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-05-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:: http://noticias.sapo.pt/internacional/artigo/portugal-com-espanha-romenia-servia-qatar-e-angola-no-

mundial-de-andebol-sub-21_19259491.html

 
21 de Maio de 2015, às 17:25
 
 A seleção portuguesa de andebol de sub-21 vai disputar o Mundial do Brasil2015, de 20 de julho a 02
de agosto, juntamente com Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar e Angola, distou hoje o sorteio, realizado
em Belo Horizonte.
 
 "É muito interessante estar presente no Mundial, vamos ter jogos de competitividade muito elevada e
isso é sempre muito bom para a experiência e o crescimento dos jogadores", defendeu o selecionador
nacional de sub-21 Luís Monteiro.
 
 Portugal chegou ao Campeonato do Mundo de sub-21 em substituição do representante da Oceânia,
que não se fez representar entre as 24 seleções participantes na competição a decorrer no Brasil.
 
 A Federação Internacional de Andebol (IHF) entendeu, de acordo com os seus regulamentos e
baseada nos resultados no último Mundial de juniores, atribuir esse lugar à federação continental da
europa, que indicou Portugal, como segundo melhor classificado nos grupos de apuramento.
 
 O sorteio realizado em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, colocou Portugal no Grupo B, ao qual
se juntaram as seleções de Espanha - com quem a seleção das 'quinas' disputou a qualificação, em
janeiro deste ano - Roménia, Sérvia, Qatar e Angola.
 
 O Brasil, enquanto país organizador, teve o direito de escolher o grupo para disputar a primeira fase
da prova, recaindo a escolha no grupo D, com Alemanha, Egito, Noruega, Uruguai e Japão.
 
 Realizado o sorteio, ficou ainda determinado que os grupos A e B vão disputar a primeira fase na
cidade de Uberlândia e os grupos C e B vão instalar-se na cidade 'vizinha' Uberaba.
 
 Os quatro grupos ficaram assim compostos:
 
 - Grupo A: Suécia, Rússia, Holanda, Tunísia, Bielorrússia e Paraguai.
 
 - Grupo B: Espanha, Roménia, Sérvia, Qatar, Angola e PORTUGAL.
 
 - Grupo C: Dinamarca -- campeão do mundo de sub-19 -, França, Argentina, Chile, Coreia e Argélia.
 
 - Grupo D: Alemanha, Brasil, Egipto, Noruega, Uruguai e Japão.
 
 APS // NF
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  Corte: 1 de 1ID: 59372814 21-05-2015
ANDEBOL

Jogos AD Godim
Taça Encerramento Associação Andebol Porto – Seniores 

Masculinos: Dia 23, sábado, às 19h00, no Pavilhão Municipal de 
Peso da Régua, jogo entre AD Godim – AC Lusitanos;

Campeonato Regional Infantis Masculinos - Fase Final Gru-
po B: Sábado, às 15h00, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, 
jogo entre AD Godim – AC Fafe “B”;

Campeonato Regional Infantis Femininos – Fase Final Gru-
po B: Sábado, às 16h45, no Pavilhão Municipal de Peso da Régua, 
jogo entre AD Godim – AC Fafe.

Resultados do fim de semana:
Taça Encerramento Associação Andebol Porto – Seniores 

Masculinos: AA Póvoa Lanhoso 31 – AD Godim 25; 
Taça Hélder Machado – Iniciados Masculinos: SVR Benfica 21 

– AD Godim 27;
Campeonato Regional Infantis Masculinos - Fase Final Gru-

po B: AA Póvoa Lanhoso 29 – AD Godim 17; 
Campeonato Regional Infantis Femininos – Fase Final Gru-

po B: AD Godim 25 – BECA 11.

Página 26



A27

  Tiragem: 6000
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  Corte: 1 de 1ID: 59372908 20-05-2015

E.A.Moimenta da Beira  7
AC Lamego                     17
 
No passado Domingo o escalão de minis do Ande-

bol Club de Lamego deslocou-se a Moimenta da Beira 
para defrontar a equipa local e acabou por conseguir 
uma vitória onde mostrou muita qualidade.

A equipa lamecense entrou muito forte no jogo, 
quer em termos defensivos quer em termos ofensivos, 
pois com a sua defesa muito profunda, obrigou a equi-
pa da casa a cometer muitas falhas, o que permitiu 
recuperar a bola e sair rápido para o contra - ataque. 
Por isso logo nos primeiros minutos ganhou uma van-
tagem importante (6-1). Ao intervalo o A.C. Lamego 
já vencia 9 - 2, mas mesmo a ganhar os pequeninos 
de Lamego não tiraram o pé do acelerador e na se-
gunda parte continuaram a ter uma boa prestação em 
todas as fases do jogo. 

Dois aspetos importantes a destacar, a presença 
dos pais que mais uma vez estavam em maioria em 
relação aos da equipa da casa e o facto de todos os 
jogadores de Lamego terem a oportunidade de parti-
cipar no encontro. 

A.C. Lamego: Daniel Gomes, Octávio Vigário, 
João Oliveira, João Maçãs, João Nuno, João Carlos, 
José Lamelas, José Nuno, Gil Santarém, Guilherme 
Taveira, Francisco Pinto, Martin, Avelino Portilho e 
Diogo Lucena.

Treinador: Luís Machado e Daniel Taveira
Diretores: Manuel Oliveira e Eduardo Gomes

Andebol Club Lamego

Andebol Club De Lamego – Campeonato 
Regional de Minis – Andebol 7

Vitória e muita qualidade 
demonstrada!

Página 27



A28

  Tiragem: 800

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 23,20 x 7,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59358427 15-05-2015

Página 28


