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ANDEBOL
| Redacção | 

A equipa minhota do AC Fafe
venceu o Sismaria por 30-19, no
sábado, na penúltima jornada da
fase final, e está a uma vitória de
sagrar-se campeã da II Divisão
Nacional da modalidade.

Depois de ter já garantida a su-
bida à I Divisão Nacional de an-
debol na próxima temporada,
após o triunfo no dérbi frente ao
Arsenal da Devesa (28-23) a
meio da semana passada, a equi-
pa orientada por José António
Silva pode agora colocar a cere-
ja no topo do bolo com a con-
quista do título.  Tudo se vai de-
cidir na derradeira jornada, onde

o AC Fafe vai jogar no pavilhão
da Luz, frente ao Benfica B, no
próximo sábado. E os fafenses
podem nem precisar de vencer
se o Avanca também não ganhar

em Braga ao Arsenal da Devesa.
Os bracarenses perderam, no sá-
bado, por 28-27, com o Boa Ho-
ra, e falharam o objectivo de fi-
car entre os dois primeiros.

Fafenses já garantiram a subida à I Divisão 

A.C. Fafe a um triunfo do título 
de campeão da II Divisão Nacional

DR

Equipa do Andebol Clube de Fafe já garantiu o regresso à I Divisão Nacional
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Montemor-o-Velho

111 Jogos aquáticos, 
remo, atletismo, basquete-
bol, aeróbica, futebol, ca-
noagem, ginástica, karaté, 
xadrez, râguebi, andebol, 
dança, hóquei, equitação, 
caminhadas, jump e aqua-
zumba são algumas das ati-
vidades que os mais jovens 
podem experimentar nas 
Férias Desportivas 2015.

Em tempo de descanso, o 
município de Montemor-o-
Velho quer pôr as crianças e 
os jovens, entre os 6 e os 12 
anos, a mexer. De 22 de ju-
nho a 17 de julho, esta ação 
promete um início de ve-
rão diferente, que pretende 
despertar nos mais jovens o 
gosto pelo desporto.

Mas nem só de ativida-
des f ísicas é composta esta 
atividade. Nas Férias Des-
portivas, os jovens podem 
ainda conhecer de perto os 
Bombeiros Voluntários, a 
GNR, a APPACDM, o Euro-
paradise, a INOVA e a Bi-
blioteca Municipal Afonso 
Duarte. A cultura também 
vai estar em destaque com 
ateliês de teatro e visitas 
guiadas ao centro histórico 
de Montemor-o-Velho, ao 

castelo, a Pereira e a Ten-
túgal – onde vão aprender 
como se fazem as deliciosas 
queijadinhas de Pereira e 
os maravilhosos pastéis de 
Tentúgal –, à PetFun e à Ofi-
cina do Papel.

A atividade tem um custo 
semanal de 35 euros, Três 
semanas custam 100 euros 
e a participação em  quatro 
situa-se nos 120 euros.

Férias desportivas para 
jovens estão a chegar 

Férias Desportivas têm um 
custo semanal de 35 euros

1		Três semanas custam 
100 euros e quatro 
120 euros

2		O valor da inscrição 
inclui almoço e 
reforço alimentar da 
tarde

3		Informações 
adicionais nas 
piscinas municipais
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CONSAGRAÇÃO Com vitó-
rias sobre a Juve Lis e o Sp.
Horta B, o Estarreja Andebol
Clube sagrou-se, este fim-de-
semana, campeão nacional da
3.ª Divisão de Seniores Mascu-
linos, durante a fase final que
decorreu durante três no Pavi-
lhão Municipal de Estarreja. De-
pois de ter vencido a equipa de
Leiria, por 31-23, na primeira
jornada da fase final, a forma-
ção de Estarreja somou novo
triunfo, no jogo de sábado
frente à equipa B do clube aço-
riano, por 30-26.

Assim, com duas vitórias, o
Estarreja AC somou seis pon-
tos e passou a ser novo cam-

peão nacional da 3.ª Divisão
de Andebol, juntando assim o
título à subida ao segundo es-
calão nacional. Isto apesar da
fase final só ter terminado on-
tem com a partida que opôs
as equipas de Juve Lis e do
Sp. Horta B, em que a vitória
pendeu para o conjunto lei-
riense, por 28-26

Após o final do jogo da se-
gunda jornada que consagrou
o Estarreja AC, realizou-se a en-
trega dos prémios. As meda-
lhas foram entregues por Adol -
fo Vidal, vice-presidente e ve-
reador do Desporto da Câmara
Municipal de Estarreja, ao pas -
so que a Taça foi entregue pelo
presidente da Câmara Mu -
nicipal de Estarreja, Diaman-
tino Sabina. |

Estarreja Andebol Clube
conquista título em casa

Estarreja AC foi campeão à segunda jornada da fase final

Andebol
3.ª Divisão Nacional

D.R.
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FIM-DE-SEMANA FOI DE
OURO PARA O DESPORTO
Estarreja AC e Alavarium, no Andebol; Académico de Cambra, no Hóquei em Patins;
e GRECAS de Vagos, no Atletismo, alcançaram títulos nacionais  Página 22 e 23
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A equipa de Iniciadas Femini-
nas do Alavarium – Andebol
Clube de Aveiro sagraram-se,
ontem, campeãs nacionais, ao
vencer a fase final do campeo-
nato da categoria, que se dis-
putou durante o fim-de-se-
mana, em São João da Madeira.

Com duas vitórias e um em-
pate nos três jogos disputados
no Pavilhão das Travessas, a jo-
vem formação aveirense con-
tribuiu, assim, para uma época
notável do Alavarium, que con-
quistou o título nacional de Se-
niores femininos pela terceira
vez consecutiva e também um
inédito ceptro do escalão de Ju-
venis femininos.

A fase final foi bastante dis-
putada, com dois empates nas
duas primeiras jornadas e dois
jogos bastante equilibrados na
terceira ronda de ontem. Na
sexta-feira, as meninas do Ala-
varium superiorizaram-se à
equipa anfitriã, vencendo por
30-26, enquanto CA Leça e Ju -
ve Lis empataram as 24 golos.

No sábado, foi a vez da equipa
de Aveiro empatar a 28 golos
com o Juve Lis, enquanto o CA
Le ça acabaria por ganhar à
San joanense, apenas por um
golo de diferença (30-29). A ter-
ceira e última jornada de ontem
era, por isso, decisiva para as
equipas do Alavarium e CA Le -
ça, tendo as aveirenses assegu-
rado a conquista do título, ao
vencerem por 32-31.

Com oito pontos somados, as
iniciadas o Alavarium sucede-
ram assim ao CA Leça como

campeãs nacionais. Apesar do
feito ter sido alancado colecti-
vamente, em termos indivi-
duais merecem destaque as
prestações das atletas Sara Pi-
nho e Francisca Branquinho,
que foram as duas melhores
marcadoras de todo o campeo-
nato, com 161 e 160 golos em 16
jogos.

A Juve Lis, com dois empa-
tes e uma vitória, terminou na
segunda posição e recebeu o
prémio “fair-play”, tendo a for-
mação de Leça termina no
posto, fruto de uma vitória,
uma empate e uma derrota. A
Sanjoanense quedou-se pelo
quarto último lugar, só com
derrotas.

Na cerimónia da entrega de
prémios, o vice-presidente da

Federação de Andebol de Por-
tugal, Augusto Silva, começou
por entregar o Troféu Fair-Play
à Juve Lis, procedendo depois
à atribui das medalhas e a Taça
de Campeãs Nacionais à equipa
do Alavarium. |

RESULTADOS

1.ª Jornada
Sanjoanense-Alavarium              26-30
CA Leça-Juve Lis                                24-24

2.ª Jornada
Alavarium-Juve Lis                           28-28
Sanjoanense-CA Leça                   29-30

3.ª Jornada
CA Leça-Alavarium                          31-32
Juve Lis-Sanjoanense                    31-29
Classificação
                                               J      V    E     D   GM-GS     P
Alavarium                   3       2    1      0     90-85       8

Juve Lis                          3       1    2      0     83-81       7

CA Leça                        3       1    1      1     85-85       6

Sanjoanense             3       0    0      3     84-91       3

Iniciadas do Alavarium
são campeãs nacionais

Andebol
Fase Final

Título As jovens aveirenses imitaram as equipas femininas de Seniores e de Juvenis
do clube, que amealhou o terceiro troféu esta época e alcançou um feito inédito

“Mesmo chegando a esta fase
nunca se está à espera de ser
campeão nacional, mas temos
um grupo muito bom e traba-
lhamos para poder conquistar
este título. O balanço da época
é muito positivo e teve um sa-
bor diferente, porque termi-
nou com um ‘tri’ de campeãs
no ‘tri’ da equipa sénior. Os tí-
tulos inéditos das Juvenis e
das Iniciadas fizeram com que
o Alavarium alcançasse, na
mesma época, um feito notá-
vel e também inédito no An-
debol feminino português”.

Filipa Fontes
Treinadora do Alavarium

REACÇÃO

Meninas do Alavarium fizeram a festa do título em São João da Madeira

D.R.
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 18,38 x 5,66 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 59718499 15-06-2015

FIM-DE-SEMANA FOI DE
OURO PARA O DESPORTO
Estarreja AC e Alavarium, no Andebol; Académico de Cambra, no Hóquei em Patins;
e GRECAS de Vagos, no Atletismo, alcançaram títulos nacionais  Página 22 e 23
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A10

  Tiragem: 10730

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 6,19 x 12,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59718812 15-06-2015
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A11

  Tiragem: 10730

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,80 x 11,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59718807 15-06-2015
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A12

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 17,43 x 13,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59718137 15-06-2015

Andebol

Juvenis da AD Afifense
na 1.ª divisão nacional

A 
equipa de juvenis 
em andebol da As-
sociação Desporti-
va Afifense garan-

tiu a subida à primeira 

divisão nacional da mo-
dalidade, ao vencer a fa-
se de apuramento dispu-
tada em Leiria. Com duas 
vitórias sobre os adversá-

rios, CP Vacariça e GM 1.º 
Dezembro, a AD Afifense 
venceu a competição e, as-
sim, acompanha o Vitória 
FC, Académico FC e CD 

Pateira na subida à 1.ª di-
visão, na época 2015/ 16. 

Em segundo lugar clas-
sificou-se o 1.º Dezembro 
e em terceiro, o Vacariça.

Juvenis da AD Afifense 

D
R
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A13

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 6,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59718167 15-06-2015

Andebol

Portugal perde na Rússia e falha europeu

Portugal perdeu ontem com a Rússia, em Moscovo, por 
35-33, e falhou o apuramento para o Campeonato da 
Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia.

Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de ven-
cer os russos, na última jornada do Grupo 5 de quali-
ficação, por cinco golos de diferença. A Rússia juntou-
-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, 
Hungria, França, Espanha e Alemanha, seleções que já 
tinham garantido o ‘passaporte’ para a Polónia.
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A14

  Tiragem: 32245

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 11,41 x 23,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59717853 15-06-2015
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A15

  Tiragem: 32245

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 11,26 x 8,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59717847 15-06-2015

Página 15



A16

  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,60 x 6,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59719520 15-06-2015 | Desporto

Portugal perdeu ontem com a
Rússia, em Moscovo, por 35-33, e
falhou o apuramento para o Cam-
peonato da Europa de 2016 de an-
debol, que decorrerá na Polónia.

Pedro Portela, com oito golos
(em nove remates), e Fábio Maga-
lhães e Fábio Antunes, com cinco,

foram os melhores marcadores de
Portugal, onde atuaram os madei-
renses Pedro Spínola e João Ferraz
[foto].

Para assegurar o apuramento, a
"equipa das quinas" tinha de ven-
cer os russos, na última jornada
do Grupo 5 de qualificação, por

cinco golos de diferença.
A Rússia juntou-se a Croácia,

Noruega, Dinamarca, Suécia, Es-
lovénia, Hungria, França, Espanha
e Alemanha, seleções que já ti-
nham garantido o ‘passaporte’
para a Polónia antes desta última
jornada de qualificação. 

Seleção de andebol afastada do europeu de 2016

D
R
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A17Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2015

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL:: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/portugal-perde-na-r%C3%BAssia-e-falha-apuramento-para-o-

europeu-de-2016-em-andebol

 
Artigo | Sun, 14/06/2015 - 16:00
 
 Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
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A18

  Tiragem: 79017

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 8,72 x 10,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59716887 15-06-2015
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A19

  Tiragem: 68147

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 5,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59717734 15-06-2015

Andebol

Portugal fora do Europeu

Portugal perdeu ontem com a
Rússia em Moscovo (35-33) e falhou
o apuramento para o Europeu de
2016. Para assegurar o apuramento,
Portugal tinha de vencer os russos,
na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de
diferença. A Rússia juntou-se a Croá-
cia, Noruega, Dinamarca, Suécia,
Eslovénia, Hungria, França, Espanha
e Alemanha, seleções já apuradas.
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A20

Portugal fora do Europeu de 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/portugal-fora-do-europeu-de-2016

 
Portugal fica fora do Europeu (Foto: FAP) Na Rússia, deu-se a confirmação do pior cenário e Portugal
falha o apuramento para o Europeu de 2016, na Polónia. O destino parecia traçado desde o sorteio,
quando a selecção nacional caiu num Grupo de extrema dificuldade, juntamente com Rússia, Hungria
e Ucrânia. Pese as dificuldades, a equipa nacional recusou-se a derrotismos antecipados e fez pela
vida, ficando perto do apuramento, sobretudo por ter estado muito perto de surpreender a Hungria
nos dois encontros. Nos momentos finais, Portugal falhou, o que lhe valeu a eliminação. Na tarde
deste Domingo, na Rússia, a missão era quase impossível. Portugal precisava de vencer por seis
golos, para tirar os russos do Europeu, o que não aconteceu. Portugal fez um bom jogo e esteve
sempre na discussão do resultado. Ao intervalo, vencia por 15-16 e ainda aumentou a vantagem no
início da segunda parte. Mas no final, a Rússia impôs-se por 35-33. Fechadas as contas, Hungria e
Rússia apuraram-se para o próximo Europeu, enquanto Portugal e Ucrânia ficaram de fora. Pedro
Portela, com oito golos, Fábio Magalhães e Fábio Vidrago, com cinco golos, foram os melhores
marcadores de Portugal. Na Rússia, o talentoso Dibur Tibirov foi sempre uma dor de cabeça para
Quintana e Ricardo Candeias. Foi a estrela do encontro, apontando onze golos.
 
 14 Junho, 2015
 
Anabela Macedo
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A21

  Tiragem: 33425

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 12,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59717195 15-06-2015

Andebol

É oficial: Portugal 
não vai estar no 
Europeu de 2016
A selecção portuguesa de 
andebol perdeu ontem a 
remota possibilidade que 
tinha de se apurar para 
o Europeu de 2016, que 
decorrerá na Polónia, ao sair 
derrotada frente à Rússia, por 
35-33, na última jornada da 
fase qualificação. A precisar 
de vencer por uma margem 
de cinco golos, Portugal 
conseguiu vantagem no 
jogo pela primeira vez a 16-
15, esteve empatada a 25 no 
marcador, mas depois viu-se 
em inferioridade numérica 
e deixou fugir os russos 
para uma diferença de dois 
golos. Nas contas do grupo, a 
selecção nacional foi terceira 
classificada, com um total 
de seis pontos, face aos 12 
da líder Hungria e aos oito 
somados pela Rússia. No 
último posto ficou a Ucrânia, 
com zero pontos.
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A22

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 13,11 x 24,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59717366 15-06-2015
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A23

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 5,27 x 5,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59717642 15-06-2015
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A24

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 4,85 x 5,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59717645 15-06-2015
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A25

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,07 x 24,08 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59711026 14-06-2015
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A26

Seleção falha apuramento para o Europeu 2016 16:31 - 14-06-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=554727

 
14-06-2015
 
 Portugal perdeu, este domingo, com a Rússia, por 35-33, e falhou o apuramento para o Campeonato
da Europa de 2016, que terá lugar na Polónia.
Um resultado insuficiente, dado que a Seleção precisava de vencer os russos por cinco golos de
diferença, na última jornada do grupo 5 de qualificação.
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A27

  Tiragem: 148641

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,27 x 19,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59710331 14-06-2015

Página 27



A28

Seleção de andebol perde na Rússia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/modalidades/detalhe/selecao_de_andebol_perde_na_russia.html

 
14.06.2015
 
 Apuramento falhado para o Europeu de 2016. Portugal perdeu este domingo com a Rússia, em
Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na
Polónia. Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo
5 de qualificação, por cinco golos de diferença. A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca,
Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e Alemanha, seleções que já tinham garantido o
'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada de qualificação.
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A29

Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/portugal_perde_na_russia_e_falha_apuramento_para_o_euro

peu_de_2016_em_andebol.html

 
14.06.2015
 
 Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na Polónia. Para assegurar o apuramento, Portugal
tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de qualificação, por cinco golos de diferença.
A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
 
Lusa
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A30

Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/20150614_1631_portugal_perde_na_russia_e_falha_apurame

nto_para_o_europeu_de_2016_em_andebol.html

 
14.06.2015
 
 Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia. Para assegurar o apuramento,
Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de qualificação, por cinco golos de
diferença. A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França,
Espanha e Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta
última jornada de qualificação (Introduz, no primeiro parágrafo, que se trata do Campeonato Europeu
de 2016 de andebol).
 
Lusa
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A31

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 20,60 x 33,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59711572 14-06-2015

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

Esta que foi a 22ª edição do tor-
neio, para além do espectáculo
desportivo, foi recheada de emo-
ções e surpresas, a maior destas,
foi precisamente na modalidade
rainha, o futsal masculino, onde
Direito venceu o Mestrado em
Educação Física por 4-2.

Após algumas semanas de in-
tensa competição e de algumas
“contas de cabeça” para algumas
das equipas, finalmente chegou
o grande dia, o dia das finais!
Com ele chegou também algum
nervosismo, seja dos atletas,
bem como dos colegas de curso
que vieram apoiar e fazer a festa
nas bancadas do Pavilhão Des-
portivo Universitário da UMi-
nho em Gualtar. 

A primeira das cinco finais co-
lectivas foi a do Andebol mis-
to… e logo aí houve surpresas!
Engenharia Electrónica e Enge-
nharia Informática enfrentaram-
se mais uma vez (este tem sido
um dos duelos tradicionais nesta
prova ao longo dos últimos
anos) numa partida que inicial-
mente parecia destinada a ir para
os de Eletrónica que controla-
ram a marcha do marcador du-
rante a primeira parte.

Na etapa complementar, os de
Informática entraram mais deci-
didos, e golo após golo, foram-
se aproximando até conseguirem
eventualmente passar para fren-
te! O resultado final de 25-21 fa-
vorável aos engenheiros infor-
máticos premeia uma equipa que
nunca baixou os braços e soube
aproveitar da melhor forma os
erros do adversário.

Entre o Andebol misto e o Fut-
sal feminino, realizou-se única
final individual do dia, a do
Squash, que teve como vencedor
António Ferreira da AFUM,
com o restante pódio completo
por Carlos Sousa (2º lugar) e Ra-
fael Pereira (3º lugar). 

A final que se seguiu foi a do
Futsal feminino. Frente a frente
estiveram Medicina e Engenha-
ria Biomédica, sendo que as últi-
mas já contam no seu historial
com algumas conquistas na pro-
va. O jogo, todo ele foi muito tá-
tico e disputado junto às gran-
des-áreas, mas sem que no
entanto houvessem muitas opor-
tunidades de golo. Sem a quali-
dade “futsaleira” de outros anos,
o conjunto de Biomédica acabou
no entanto por se colocar em
vantagem através de uma grande
penalidade, bem assinalada pela
dupla de arbitragem. Esta vanta-

gem de 1-0 haveria de ser o re-
sultado final que mais uma vez
colocou Biomédica na galeria
dos vencedores!

A antepenúltima final do dia,
Basquetebol misto, tinha mais
um promissor duelo de engenha-
rias, ambas desta feita de Azu-
rém. Apesar de terem derrotado
os campeões em título (Ciências
da Computação) nos quartos,
Civil, tinham em Mecânica um
aguerrido adversário que prome-
tia não dar um minuto de tré-
guas!

Sem o ritmo frenético ou a es-
petacularidade de um jogo da
NBA, este duelo proporcionou
no entanto bons momentos de
basquetebol com o público nas
bancadas a corresponder! No fi-
nal, e apesar de toda a garra de
Mecânica, Civil acabaria por
triunfar por 49-44.

No Voleibol de Praia misto
também teve nas engenharias o
seu campeão. Electrónica e Ges-
tão Industrial, outro duelo “ma-
de in Azurém”, disputaram entre
si nas areias de Gualtar um título
que nenhuma delas ainda tinha
no seu historial. A sorte acabaria
por sorrir aos de Engenharia e
Gestão Industrial que venceram
por dois sets a zero Engenharia
Electrónica.

Troféu Reitor terminou
com várias surpresas
TROFÉU REITOR 2015 terminou esta semana com a realização das finais
colectivas e com algumas surpresas à mistura... 

DR

Troféu Reitor chegou ao fim esta semana

Finais Individuais
No Xadrez, Luís Silva – Medici-
na (ouro), Tsvetoslav Stoev –
Economia (prata), Marlon Intria-
go – Eng. Mecatrónica (bronze). 
No Squash, o campeão foi Antó-
nio Ferreira – AFUM, a prata foi
para Carlos Sousa – AAEUM e
Rafael Pereira – Doutoramento
Informática ocupou a ultimo lu-
gar do pódio. 

No ténis, o título de campeão
foi para Nuno Vieira – Engª Me-
cânica, ocupou a segunda posi-
ção do pódio Fernando Viana –
Mestrado em Informática. 

No Ténis de Mesa, o campeão
de 2015 foi Pedro Miguel – Mes-
trado Economia Monetária Ban-
cária Financeira, a prata foi para
Javier Borja - Eng. Mecatrónica e
Juan do Mestrado Integrado Eng.
Mecânica ficou com o bronze. 

Na Escalada, variante velocida-
de, no masculino o título foi para
João Gomes – LCC, ocupou a se-
gunda posição do pódio Guilher-
me Pozzer – Doutoramento em
História

Nas modalidades coletivas, no
Voleibol de Praia, a medalha
de bronze foi para Eng. Biomédi-
ca, a medalha de prata para Eng.
Eletrónica e a grande vencedora
foi MIEGI. 

No Andebol foi eleito melhor
jogador Bruno Moura (LEI). A
medalha de bronze foi para MIE-
GI, a prata para Eng. Eletrónica e
o ouro para LEI.  

No basquetebol, foi eleito me-
lhor jogador Eduardo Coelho
(Eng. Civil). A medalha de bronze
foi para Gestão, a prata para Eng.
Mecânica e o ouro para Eng. Ci-
vil. 

No futsal feminino, a medalha
para melhor jogadora foi para
Sara Leal (Eng. Biomédica), me-
lhor guarda-redes foi Ana Gomes
(Medicina), a melhor marcadora
foi Sara Leal (Eng. Biomédica). 

No futsal masculino, Bruno
Castro (Química) foi o melhor
marcador, o MVP foi Fábio Rego
(Direito), Cláudio Duarte (Mes-
trado Educação Física) foi eleito
melhor guarda-redes.

O prémio Fair Play foi para Quí-
mica. A medalha de bronze foi
para Educação Básica, a prata
para Mestrado Educação Física e
o ouro para Direito.

§mais
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A32

Universíadas de Verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Descla Online

URL:: http://www.descla.com.pt/agenda-desportiva/outras-modalidades/universiadas-de-verao

 
A competição internacional realiza-se entre 7 e 13 de julho em Gwangiu, na Coreia do Sul
 
 A delegação portuguesa em Gwangju integra ao todo dez modalidades: Andebol (m), Atletismo,
Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco, "num
projeto de participação e seleção dos estudantes-atletas, definido com as respetivas federações
desportivas", adianta a mesma fonte..
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A33

Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Destak.pt

URL:: http://www.destak.pt/artigo/233004-portugal-perde-na-russia-e-falha-apuramento-para-o-europeu-de-

2016-em-andebol

 
Actualidade
 
 14 | 06 | 2015   15.45H
 
 Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
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A34
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ARTÍSTICA DE AVANCA        29

Treinador: Carlos Martingo.
Luís Silva e Hélder Oliveira; Nuno Car-
valho (4), Victor Alvarez (1), Miguel
Baptista (2), Ricardo Mourão (3), Diogo
Oliveira (8), Vasco Santos (3), Marco
Sousa (1), Ricardo Ramos (2), Marco
Ferreira (1), Carlos Santos (3), Marcelo
Ferreira (1), Nelson Almeida e João Va-
lente.

BENFICA “B”                                  18

Treinador: Nuno Alvarez.
Luís Almeida; Davide Carvalho (2),
Gilson Correia (1), Gonçalo Valério,
João Martins (2), Ricardo Ferreira (1),
Alexandre Cavalcanti (5), Leone
Almeida (2), Hugo Freitas (3) e Ricardo
Queirós (2). 

Pavilhão Municipal Adelino Dias
Costa, em Avanca.
Assistência: cerca de 410 espectadores.
Árbitros: Rúben Maia e André Nunes
(AA Aveiro).
Oficial de Mesa: Miguel Figueiredo.
Ao intervalo: 13-09.

A Artística de Avanca está de re-
gresso ao principal escalão do
Andebol nacional. A depender
apenas de si e com a possibili-
dade de fazer a festa perante os
seus adeptos, a equipa orien-
tada por Carlos Martingo ca-
rimbou, ontem, a subida à 1.ª
Di visão com uma vitória fol-
gada frente ao Benfica “B”. Com
o pavilhão a abarrotar, o apoio
do público foi fundamental pa -
ra empurrar a equipa avanca-
nense para a tão almejada su-
bida, cumprindo o objectivo tra-
çado pelo seu treinador logo no
início da temporada. 

Apesar do domínio ter per-
tencido sempre ao conjunto da
casa, ao intervalo, o marcador
mostrava ainda algum equilí-
brio (13-9) entre a Artística, que

partia para o jogo no segundo
lugar com menos um ponto do
que o Fafe, e a equipa “B” dos
encarnados que estava no úl-
timo posto, contando seis der-

rotas nos oito jogos disputados.
A segunda parte, porém, trou -

xe uma Artística absolutamen -
te dominadora, e a disparar no
marcador. Com uma defesa
compacta, a sofrer poucos go-
los, no ataque, o conjunto de
Carlos Martingo mostrou-se
muito eficaz, como prova o fac -
to de ter sido o segundo jogo
em que concretizou mais golos,
nesta Fase Final. Neste capítulo,
destaque para a prestação de
Diogo Oliveira que foi o melhor
marcador do encontro, com
oito remates certeiros.

Resta agora saber, na última
jornada marcada para o pró-
ximo sábado, quem se sagra
campeão nacional da 2.ª Divi-
são. À partida para a ronda final,
a Artística e o Fafe partem se-
parados por um ponto, depois
de os fafenses também terem
vencido o Sismaria (30-19). Para
ser campeão, a Artística tem
que vencer o confronto com o
Arsenal da Devesa, em Braga, e
esperar que o Fafe seja derro-
tado na deslocação a Lisboa,
onde defronta o Benfica “B”. |

Artística de Avanca
regressa à elite nacional
Objectivo alcançadoA equipa avancanense alcançou ontem a subida de divisão
e regressa ao principal campeonato português uma época depois de ter descido

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Grupo de trabalho da Artística de Avanca festej0u a subida

RICARDO CARVALHAL
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Carlos Tavares e Nelson Agra: os nomes
maiores de uma festa cheia de emoção
Estarreja Autarquia atribuiu Mérito Municipal ao presidente do Conselho de Administração da CMVM e ao antigo dirigente
do Centro Recreativo de Estarreja. Funcionários, atletas e estudantes estarrejenses também foram distinguidos
Adérito Esteves

O Cine-Teatro de Estarreja apre-
sentou-se, ontem, bem com-
posto para a sessão solene do
Dia do Município. Muita emo-
ção nas homenagens a Carlos
Tavares e a Nelson Agra (este
a título póstumo) marcaram a
cerimónia onde os atletas cam-
peões nacionais, os melhores
alunos e alguns funcionários
da Câmara Municipal de Es-
tarreja também foram home-
nageados.

Numa cerimónia presidida
por Diamantino Sabina, presi-
dente da autarquia e Carlos Va-
lente, presidente da Assembleia
Municipal, a emoção foi uma
constante, sobretudo aquando
da homenagem a Nelson Agra,
“o eterno presidente do CRE -
Clube Desportivo de Estarreja”,
falecido há pouco mais de um
ano, e que viu a obra que dei-
xou no associativismo estar-
rejense, e na própria comuni-

dade, ser reconhecida pela ci-
dade que considerava “a me-
lhor terra do mundo”. A voz
embargada no discurso da viú -
va, Paula Agra, deixou muita
das pessoas que assistiram à
sessão, de lágrimas nos olhos,
tendo mesmo arrancado o
maior aplauso da tarde.

Mas o dia também foi de
Carlos Tavares, actual presi-
dente da Administração da Co-

missão de Valores e Mercados
(CMVM), e que já exerceu, en-
tre outros, os cargos de Secre-
tário de Estado do Tesouro
(1989-1991) e de Ministro da
Economia (2002-2004). Natu-
ral de Salreu e formado em
Economia, na hora de receber
esta distinção da sua terra, Car-
los Tavares fez questão dedicar
a menção que recebeu aos
seus pais, que também se en-

contravam na sala, oferecendo
a sua “disponibilidade e von-
tade de ajudar o município de
Estarreja, em tudo o que me
for possível”.

Mérito escolar e desportivo
também foi reconhecido

Em dia de festa do município,
além das duas personalidades
distinguidas com a medalha de
Mérito Municipal, houve ainda

lugar para reconhecer o traba-
lho de oito colaboradores da
autarquia - por 25 anos de ser-
viço e por motivo de reforma
ao fim de largos anos de ser-
viço -, bem como o mérito des-
portivo de atletas e clubes que
se sagraram campeões nacio-
nais na época 2013/14 e dos
melhores alunos do 9.º e do
12.º ano das escolas estarrejen-
ses. |

Carlos Tavares afirmou-se honrado com a distinção Paula Agra emocionou todos os presentes com o seu discurso

Números

2
Personalidades estarrejenses
receberam Mérito Municipal.

4
Melhores alunos dos 9.º e 12.º
anos receberam diplomas.

8
Colaboradores municipais
agraciados pela dedicação.

4
Andebol, canoagem,
orientação e patinagem
tiveram campeões nacionais.

FOTOS: RICARDO CARVALHAL

Três dos quatro alunos distinguidos marcaram presença Oito colaboradores da autarquia foram homenageados Os campeões nacionais também foram distinguidos
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RICARDO CARVALHAL

iEmoção marcai

icerimónia em Estarrejai

Dia do Município serviu para homenagear personalidades e clubes que se destacaram Página 11
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Sanjoanense
e Estarreja
jogam título
em Lamego

As equipas de Veteranos Mas-
culinos da Associação Despor-
tiva Sanjoanense e do Estarreja
Andebol Clube vão disputar o
título de campeão nacional nos
próximos dias 27 e 28, no Pavi-
lhão Multiusos de Lamego,
onde se vai realizar a fase final
do Campeonato Nacional da
categoria.

Para além das duas forma-
ções da Associação de Andebol
de Aveiro, estão ainda envolvi-
das na prova os conjuntos do
Xico Andebol, Macieira, Casa
do Benfica do Entrocamento,
Passos Manuel, Esferantástica
e Académico do Fun chal. Nos
quartos-de-final da prova, a AD
Sanjoanense defronta a Casa
do Benfica do Entrocamente,
enquanto o Estarreja AC joga
com o Esferantástica. |

Andebol
Nacional de Veteranos
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Portugal perde frente à Rússia e está fora do Euro2016 de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Diário de Notícias da Madeira.pt

URL:: http://www.dnoticias.pt/actualidade/desporto/522364-portugal-perde-frente-a-russia-e-esta-fora-do-

euro2016-de-andebol

 
Portugal perde frente à Rússia e está fora do Euro2016 de andebol 14/06/2015 18:36 Achou este
artigo interessante? A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje a possibilidade de se apurar para o
Europeu de 2016, que decorrerá na Polónia, ao sair derrotada frente à Rússia, por 35-33, na última
jornada da fase qualificação. A precisar de vencer por uma margem de cinco golos, a equipa
portuguesa equilibrou o jogo nos primeiros minutos. Ao sétimo minuto, o marcador mostrava um 3-3,
equilíbrio que continuou a verificar-se aos 12, então com o jogo empatado 6-6. Então, a equipa russa
conseguiu a primeira vantagem de dois golos, adiantando-se para os 8-6, sendo que, em cima dos 20
minutos, alargou o 'fosso' para três golos, ficando então a liderar por 11-8. A equipa portuguesa teve
então o melhor período do jogo, anulando a desvantagem e conseguindo nos últimos 10 minutos da
primeira parte um parcial favorável de 8-4, que lhe valeram a primeira situação de vantagem no jogo,
liderando por 16-15. No início do segundo tempo a equipa lusa ampliou a vantagem, que acabaria
anulada pelos russos a 17-17. Com uma defesa solida, a equipa da casa aproveitou as falhas do
ataque português e voltou a assumir a liderança da marcador, com Portugal a conseguir empatar a 25.
Nessa fase, a Rússia aproveitou bem a superioridade numérica face a Portugal, que acabou reduzido a
três jogadores de campo, e assumiu a vantagem no marcador que não voltou a perder. Com três golos
a separarem as equipas nos cinco minutos finais, o melhor que a equipa lusa conseguiu foi reduzir
essa diferença para dois, terminando com uma derrota por 35-33, que a deixa fora do Europeu de
2016. Nas contas do grupo, Portugal foi 3.º, com um total de seis pontos, face aos 12 da líder Hungria
e os oito da Rússia. No último posto ficou a Ucrânia, com zero pontos Jogo disputado em Moscovo,
Rússia. Resultado: 35-33. Marcha do marcador: 5-4 (10 minutos), 11-8 (20), 15-16 (ao intervalo),
22-20 (40), 27-27 (50) e 35-33 (resultado final) Equipas: - Rússia: Vadim Bogdanov (gr) e Dmitry
Pavlenko (gr); Timur Dimirov (11), Dmitry Zhinitov (6), Sergei Gorbok (5), Daniil Shishkarev (5),
Mikhail Chipurin (3), Gleb Kalarash (2), Sergey Shelmenko (2), Igor Soroka (1), Valentin Buzmakov,
Alexander Dereven, Taras Dryapochko, Eldar Nasirov, Lev Tselishchev, Kirill Voronin. Treinador: Dmitri
Torgovanov. - Portugal: Alfredo Quintana (gr) e Ricardo Candeias(gr); Pedro Portela (8), Fábio
Antunes (5), Fábio Magalhães (5), Nuno Roque (4), Gilberto Duarte (3), Tiago Rocha (3), João Ferraz
(2), Bosko Bjelanovi (2), Tiago Pereira (1), Pedro Spinola, António Areia, Bruno Moreira, Nuno Pereira,
Ricardo Pesqueira. Treinador: Rolando Freitas. Árbitros: Nenad Nikolic (Ser) e Dusan Stojkovic (Ser).
Assistência: cerca de 1.000 pessoas. RUZS // NF
 
 14/06/2015 18:36
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Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Diário de Notícias Online

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4623474

 
Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença. Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33,
e falhou o apuramento para o Campeonato da Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia.
Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença. A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia,
Eslovénia, Hungria, França, Espanha e Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte'
para a Polónia antes desta última jornada de qualificação (Introduz, no primeiro parágrafo, que se
trata do Campeonato Europeu de 2016 de andebol).
 
por Lusa
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Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Diário Digital Online

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=777477

 
HOJE às 15:54
 
 Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
 
 Diário Digital / Lusa
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Andebol: Portugal falha apuramento para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Gazeta do Rossio Online

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/andebol-portugal-falha-apuramento-para-o-europeu/

 
Foto: www.acomarcadearganil.pt Portugal perdeu hoje com a Rússia, por 35-33, e falhou o
apuramento para o Campeonato da Europa de 2016, que terá lugar na Polónia. A seleção portuguesa
tinha que vencer os russos por cinco golos de diferença, mas nem a vitória conseguiu alcançar, no
jogo da última jornada do grupo 5 de qualificação. Fica assim adiada a participação de Portugal no
Campeonato da Europa de andebol. GAZETA DO ROSSIO Fonte. abola.pt
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Ricardo Costa sucede a Obradovic no FC Porto - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4623216

 
Antigo ponta-direita foi o escolhido para ocupar a vaga do treinador sérvio, que, após seis títulos
consecutivos, deixa o FC Porto
 
 Ricardo Costa será o próximo treinador do FC Porto, sucedendo ao sérvio Ljubomir Obradovic, que
esteve no Dragão Caixa nas últimas seis temporadas, tendo conquistado igual número de
campeonatos e fazendo os portistas alcançar um histórico hepta.
 
 Obradovic, 60 anos, acaba contrato e fecha assim um ciclo de grande sucesso, saindo do clube com
êxito, a exemplo do que tem acontecido com outros treinadores nas últimas duas décadas do andebol
do FC Porto: Branislav Pokrajac, que orientou os azuis e brancos em 2001/02 e 2002/03, saiu
bicampeão, Carlos Resende, que foi o técnico entre 2006/07 e 2008/09 partiu com o título nessa
última época, Paulo Jorge Pereira, que esteve no banco do FC Porto três campanhas, entre Pokrajac e
Resende, deixou o comando no ano em que ganhou a Taça de Portugal, mas antes tinha sido
campeão. Alias, todos os treinadores que passaram pelos azuis e brancos desde 1998/99, temporada
em que o FC Porto acabou com um período de 31 anos sem ganhar o campeonato, conquistaram o
título nacional, tendo sido José Magalhães a acabar com a seca.
 
 Ricardo Costa, também numa política que já foi seguida várias vezes neste período, é então o
treinador que a estrutura diretiva da modalidade escolheu para suceder a Obradovic. Na linha de
Carlos Resende - jovem e antigo atleta do clube -, Costa, de 38 anos, deverá ser anunciado
oficialmente no cargo em breve, da mesma forma que a composição do plantel que estará há muito
alinhavada, mas em segredo.
 
 O antigo ponta-direita, que como jogador esteve dez anos no FC Porto e conquistou quatro
Campeonatos e três Supertaças, regressa ao Dragão Caixa depois de uma época no ISMAI e, antes
disso, de três em que foi adjunto do balcânico, agora de saída.
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Portugal falha apuramento para o Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4623416

 
Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
 
 publicado a 2015-06-14 às 16:17
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Andebol: Portugal perde com Rússia e falha Euro-2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/14-06-2015/andebol-portugal-perde-com-russia-e-falha-euro-

2016

 
Derrota em Moscovo por 35-33
 
 há 23 minutos
 
 A seleção de Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para
o Campeonato da Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
 
Redação
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Notícias ao Minuto - Portugal perde e vai falhar Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/405673/portugal-perde-e-vai-falhar-europeu-de-2016-em-

andebol

 
Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016 em andebol, que decorrerá na Polónia. 16:00 - 14 de Junho de 2015 |
Por Lusa Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do
Grupo 5 de qualificação, por cinco golos de diferença. A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega,
Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e Alemanha, seleções que já tinham
garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada de qualificação.
 
 16:00 - 14 de Junho de 2015 | Por
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Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: PT News Online

URL:: http://www.ptnews.pt/portugal-perde-na-russia-e-falha-apuramento-para-o-europeu-de-2016-em-

andebol/

 
Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016 em andebol, que decorrerá na Polónia. Para assegurar o apuramento,
Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de qualificação, por cinco golos de
diferença. A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França,
Espanha e Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta
última jornada de qualificação. Comentários Comentários
 
 Junho 14, 2015
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Portugal com missão complicada em Moscovo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=955238

 
tenta regressar a um europeu após década de jejum Sob arbitragem dos sérvios Nenad Nikolic e
Dusan Stojkovic, a Seleção tem hoje uma missão muito complicada no Pavilhão do CSKA, em
Moscovo, já que, para não depender de terceiros, terá de vencer a Rússia e anular a desvantagem de
5 golos (29-34) devido à derrota, em Portugal, frente ao mesmo adversário. De resto, a última
jornada do Grupo 5 de qualificação para o Europeu'2016 começou ontem, com a Hungria a vencer
(32-28) tranquilamente a Ucrânia e a garantir o 1.º lugar na série, onde apenas se apuram os dois
primeiros. Existe ainda outra possibilidade, desde que Portugal - não se qualifica desde 2006 para um
Europeu - seja o 3.º melhor lugar entre os sete grupos, mas para isso acontecer seria preciso ganhar
por qualquer resultado à Rússia e esperar que nas restantes séries houvesse um conjunto de
resultados favoráveis às quinas, mas improváveis, como, por exemplo, o frágil Israel ganhar na
Sérvia, no Grupo 4. Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha já têm o passaporte carimbado para o Polónia'2016.
 
 , 14 junho de 201506:56
 
A.R. luís vieira
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Portugal diz adeus ao Europeu com nova derrota
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=955314

 
DESAIRE POR 35-32 NA DESLOCAÇÃO À RÚSSIA A Seleção Nacional tinha uma missão complicada em
Moscovo, onde estava obrigada a vencer por 5 golos diante da congénere russa, mas a verdade é que,
a jogar fora, a formação portuguesa saiu mesmo derrotada por 35-32, dizendo assim adeus ao
Europeu da modalidade, ao terminar o Grupo 5 no terceiro posto.
 
 , 14 junho de 201515:44
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Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=836616&tm=46&layout=158&visual=49

 
14 Jun, 2015, 15:50 / atualizado em 14 Jun, 2015, 16:01
 
 Moscovo, 14 jun (Lusa) -- Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o
apuramento para o Campeonato da Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o `passaporte` para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
 
 TAGS:Croácia Noruega Dinaca Suécia Eslovénia Hungria,
 
Lusa
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PORTUGAL FORA DO EUROPEU DE ANDEBOL 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Rádio Voz Desportiva Online

URL:: http://vozdesportiva.blogspot.pt/2015/06/portugal-fora-do-europeu-de-andebol-2016.html

 
Portugal perdeu, este domingo, com a Rússia, por 35-33, e falhou o apuramento para o Campeonato
da Europa de 2016, que terá lugar na Polónia.
 
 

Página 62



A63

Portugal falha apuramento para o Europeu de 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/06/14/portugal-perde-na-russia-e-falha-apuramento-para-o-

europeu-de-2016-em-andebol

 
14-06-2015 15:44
 
 Derrota na Rússia afasta Portugal do apuramento para o Europeu de 2016 em andebol.
 
 Rolando Freitas não conseguiu levar Portugal até ao Europeu de 2016
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
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Sporting campeão de juniores no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/06/14/sporting-campeao-de-juniores-no-andebol

 
14-06-2015 21:33
 
 A equipa leonina derrotou o FC Gaia por 39-20 e assegurou o título.
 
 A equipa do Sporting triunfou em Gaia.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting assegurou este domingo o título de juniores de andebol, com um triunfo sobre o FC Gaia
por 39-20.
 
 A jogar fora de portas, a equipa leonina já vencia ao intervalo por 16-8.
 
 Os 'leões' sucedem ao Benfica como campeões na categoria.
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Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:: http://noticias.sapo.pt/internacional/artigo/portugal-perde-na-russia-e-falha-apuramento-para-o-europeu-

de-2016-em-andebol_19360731.html

 
14 de Junho de 2015, às 15:57
 
 Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016 em andebol, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
 
 NF // NF
 
 Lusa/fim
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Portugal diz adeus ao Europeu com nova derrota
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/portugal_diz_adeus_ao_europeu_com_nova_derrota.html

 
Seleção tinha de ganhar por 5 golos em Moscovo, mas o melhor que fez foi perder por 3... 15:44 .
Record Por Record A Seleção Nacional tinha uma missão complicada em Moscovo, onde estava
obrigada a vencer por 5 golos diante da congénere russa, mas a verdade é que, a jogar fora, a
formação portuguesa saiu mesmo derrotada por 35-32, dizendo assim adeus ao Europeu da
modalidade, ao terminar o Grupo 5 no terceiro posto, com 4 pontos, contra os 8 da Rússia.(em
atualização)
 
 15:44 . Record
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Portugal não vai ao Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: TSF Online

URL:: http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4623383

 
Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o apuramento para o
Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na Polónia. Global Imagens/ Arquivo/ Miguel Pereira
Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença. A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia,
Eslovénia, Hungria, França, Espanha e Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte'
para a Polónia antes desta última jornada de qualificação.
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Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Visão Online

URL:: http://visao.sapo.pt/portugal-perde-na-russia-e-falha-apuramento-para-o-europeu-de-2016-em-

andebol=f822615

 
Domingo, 14 de Junho de 2015 |
 
 Moscovo, 14 jun (Lusa) -- Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o
apuramento para o Campeonato da Europa de 2016, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação.
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Portugal perde na Rússia e falha apuramento para o Europeu de 2016 em andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2015

Meio: Visão Online

URL:: http://visao.sapo.pt/portugal-perde-na-russia-e-falha-apuramento-para-o-europeu-de-2016-em-

andebol=f822619

 
Domingo, 14 de Junho de 2015 |
 
 Moscovo, 14 jun (Lusa) -- Portugal perdeu hoje com a Rússia, em Moscovo, por 35-33, e falhou o
apuramento para o Campeonato da Europa de 2016 de andebol, que decorrerá na Polónia.
 
 Para assegurar o apuramento, Portugal tinha de vencer os russos, na última jornada do Grupo 5 de
qualificação, por cinco golos de diferença.
 
 A Rússia juntou-se a Croácia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, Hungria, França, Espanha e
Alemanha, seleções que já tinham garantido o 'passaporte' para a Polónia antes desta última jornada
de qualificação (Introduz, no primeiro parágrafo, que se trata do Campeonato Europeu de 2016 de
andebol).
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Seleção de partida para a Rússia realizou último treino em Santo Tirso
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23182-selecao-de-partida-para-a-russia-realizou-

ultimo-treino-em-santo-tirso

 
A comitiva portuguesa deixa o aeroporto Francisco Sá Carneiro ao final da tarde e, com escala em
Lisboa, ruma a Moscovo onde domingo defronta a Rússia (Sport TV, 14 h.)
 
 A seleção nacional de andebol cumpriu esta manhã o último treino antes de, mais logo, viajar para
Moscovo onde domingo (Sport Tv, 14 h.) defronta a Rússia em jogo da sexta e última jornada do
grupo 5 de apuramento para o Campeonato da Europa - Polónia 2016.
 Para conseguir o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2016, Portugal tem de
vencer a Rússia por cinco ou seis golos de vantagem, sendo que se o triunfo for por cinco golos a
equipa lusa tem de marcar mais de 34 golos, os mesmos que os russos conseguiram no primeiro jogo
frente a Portugal, disputado em Vila Nova de Gaia.
 A formação lusa deixa Portugal com a certeza que tem pela frente uma tarefa difícil, mas estes
momentos são os ideais para que qualquer grupo de trabalho se sinta ainda mais motivado e disposto
a fazer história.
 "Partimos para este último jogo com a plena consciência de que a tarefa que nos espera não é uma
tarefa simples nem fácil. Mas, t ambém sabemos que é uma tarefa desafiante, que pode ser
motivadora para a nossa equipa" , analisou o seleccionador nacional.
 " Outra coisa que é necessário relembrar é que chegamos ao último jogo em condições de nos
apurarmos. E isso também é uma situação que mostra que durante todo percurso fomos competitivos.
E embora saibamos que no campo do adversário, com todo o ambiente e envolvência que poderá
existar à volta desta equipa russa, as dificuldades serão enormes, também sabemos que tínhamos
sempre a ambição de vencer o jogo na Rússia desde o início da fase de apuramento" recorda Rolando
Freitas, para depois terminar. "Há que enfrentar esta tarefa olhos nos olhos, com coragem. e com
ambição" .
 O jogo com a Rússia está agendado para domingo, a partir das 16 horas locais, menos duas em
Portugal Continental.
 - CALENDÁRIO DO GRUPO 5 -
 - 1.ª jornada:
 29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
 10.06.2015 - Rússia : Ucrânia, 27-22 (15-10)
 - 2.ª jornada:
 02.11.2014 - PORTUGAL : Rússia, 29-34 (12-18)
 02.11.2014 - Ucrânia : Hungria, 20-33 (9-15)
 - 3.ª jornada:
 30.04.2015, 16h00 - Ucrânia : PORTUGAL, 26-32 (12-17)
 30.04.2015 - Rússia : Hungria, 23-27 (8-15)
 - 4.ª jornada:
 02.05.2015 - Hungria : Rússia, 29-25 (15-11)
 03.05.2015 - PORTUGAL : Ucrânia, 34-24 (19-12)
 - 5.ª jornada:
 10.06.2015 - PORTUGAL : Hungria, 25-26 (15-12)
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 11.06.2 015 - Ucrânia : Rússia, 28-30 (14-16)
 - 6.ª jornada:
 13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
 14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL - (Sport Tv)
 CLASSIFICAÇàO:
 1.º Hungria, 10 pontos (5 jogos)
 2.º Rússia, 6 pts. (5 jogos)
 3.º Portugal, 4 pts (5 jogos)
 4.º Ucrânia, 0 pts (5 jogos)
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Estarreja acolhe Fase Final do Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23184-estarreja-acolhe-fase-final-do-campeonato-

nacional-seniores-masculinos-3-divisao

 
A Fase Final do Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão realiza-se em Estarreja, de 12 a
14 de Junho.
 
 Estarreja AC, Juve Lis - promovidos à 2ª Divisão na época 2015-16 - e Sp.Horta 'B' vão discutir, em
Estarreja, o título de campeão nacional da 3ª Divisão de Seniores Masculinos.
 Os três jogos da Fase Final do Campeonato Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão vão ser
disputados no Municipal de Estarreja. Na sexta-feira, pelas 21h30, Estarreja AC e Juve Lis dão início à
prova.
 Ao final da tarde de sábado, defrontam-se Sp. Horta "B" e Estarreja AC (19h30) e a prova termina no
domingo, com o jogo entre Juve Lis e Sp. Horta "B" (16h30).
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Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 2ª Divisão
joga-se em Leiria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23183-fase-de-apuramento-do-campeonato-

nacional-de-juvenis-masculinos-da-2-divisao-joga-se-em-leiria

 
AD Afifense, CP Vacariça e GM 1º Dezembro estão em Leiria a disputar a Fase de Apuramento do
Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 2ª Divisão e o vencedor acompanha o Vitória FC,
Académico FC e CD Pateira na subida à 1ª Divisão, na época 2015/ 2016.
 A competição arranca na noite desta sexta-feira, com o jogo entre CP Vacariça e AD Afifense (20h); a
segunda jornada realiza-se na tarde de sábado, com o jogo entre GM 1º Dezembro e CP Vacariça a ter
início às 18h e a prova termina domingo, com o encontro entre AD Afifense e GM 1º Dezembro, a
partir das 15h00.
 Todos os jogos vão ter lugar no Centro Desportivo Juve Lis.
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Andebol de Praia: lista de convocados para treino da Selecção Nacional de Sub19
Masculinos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23181-andebol-de-praia-lista-de-convocados-para-

treino-da-seleccao-nacional-de-sub19-masculinos

 
São 26 os atletas convocados para o treino de observação, a realizar no dia 15 de Junho, em Espinho.
 
 A Selecção Nacional de Sub19 Masculinos de Portugal é uma das nove selecções nacionais
confirmadas para disputar a sexta edição do Campeonato da Europa de Andebol de Praia Sub19, que
em 2015 terá lugar em Lloret de Mar, de 26 a 28 de Junho.
 Com a aproximação do Europeu, no dia 15 de Junho, em Espinho, terá lugar um treino de observação
com vista à convocatória final para o Europeu de Andebol de Praia. O seleccionador nacional chamou
ao treino de observação 26 atletas Para além de Paulo Félix, os atletas serão observados pelo
treinador adjunto Pedro Pereira e pelo coordenador nacional do Andebol de Praia, Mário Bernardes.
 Recorde-se que Portugal integra o Grupo A, juntamente com Hungria, Croácia, Turquia e Georgia. Em
anexo já pode ser consultado o calendário completo, da 1ª jornada até às finais.
 Neste 6º Campeonato da Europa de Sub19, vão ser testadas novas regras, nomeadamente os golos
em jogadas aéreas e livres de 6 metros vão valer 3 pontos.
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Hoje e amanhã
Andebol e  kizomba
no ‘Mexe-te Braga’
Para este fim-de-semana, o ‘Me-
xe-te Braga’ reserva um progra-
ma cheio de actividades.
Hoje, em parceria com o ABC de
Braga, o andebol vai estar em
destaque na Avenida Central, en-
tre as 16 e as 18 horas. 
À mesma hora e no mesmo local,
a Academia de Dança Alunos de
Apolo Braga, proporciona aos
bracarenses um Flash Mob de Ki-
zomba. Amanhã, das 10h00 à
12h00, o Complexo Desportivo
da Rodovia será palco de uma
actividade proporcionada pelo
‘FlexGym’. A participação nos
eventos do programa ‘Mexe-te
Braga’ é  de entrada livre.
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Selecção
de Aveiro
termina
em oitavo

A selecção da Associação de
Atletismo de Aveiro classificou-
se num honroso oitavo lugar,
entre 13 emblemas, no Grupo
A do Torneio Nestlé Olímpico
Jovem, que decorreu no pas-
sado fim-de-semana na cidade
de Braga. O desempenho dos
33 atletas aveirenses presentes,
um dos maiores contingentes
distritais em prova, merece re-
ferência face à forte concor-
rência presente, nomeada-
mente as selecções de Lisboa,
Porto e Santarém, que ocupa-
ram, respectivamente, os três
primeiros lugares.

Os jovens atletas da selecção
aveirense demonstraram o ex-
celente trabalho que têm efeito
nos clubes que representam,
sendo de realçar a vitória da Es-
tafeta de 4x80 metros mascu-
lina, pelo conjunto formado por
Samuel Silva, Filipe Ferreira, Mi-
guel Ângelo Ramos e João Pin -
to, que obteve a melhor marca
das três séries, com o tempo de
37,55 segundos. |

Andebol
Olímpico Jovem
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O
Troféu Reitor 2015 
terminou, ontem, 
com a realização 
das finais coletivas 

e com algumas surpresas 
à mistura.

Este que é o maior 
evento desportivo intra-
muros juntou, através do 
desporto, alunos, funcio-
nários e antigos estudan-
tes, encerrando com uma 
grande festa, onde foram 
premiados todos os que 
conseguiram um lugar 
no pódio. 

Esta que foi a 22.ª edi-
ção do torneio, para além 
do espetáculo desportivo, 
foi recheada de emoções e 
surpresas, a maior destas, 
foi precisamente na mo-
dalidade rainha, o futsal 
masculino, onde Direito 
venceu o Mestrado em 
Educação Física por 4-2.

A primeira das cinco 
finais coletivas foi a do 
andebol misto… e logo aí 
houve surpresas.

Engenharia Eletrónica 
e Engenharia Informática 

Direito venceu Educação Física na final do futsal masculino

"Reitor" terminou em festa e... com surpresas

enfrentaram-se e o triun-
fo acabou por tombar pa-
ra os de Informática, que 
venceram por 25-21.

Entre o andebol misto 
e o futsal feminino, reali-
zou-se a única final indi-
vidual do dia, a do squash, 
que teve como vence-
dor António Ferreira da 
AFUM. 

Seguiu-se a final de 
futsal feminino. Frente a 
frente estiveram Medici-
na e Engenharia Biomé-
dica. A vitória sorriu às 

últimas, que bateram as 
médicas por 1-0.

A antepenúltima final 
do dia, basquetebol misto, 
tinha mais um promissor 
duelo de engenharias, am-
bas desta feita de Azurém.

No final, e apesar de 
toda a garra de Mecânica, 
Civil acabaria por triunfar 
por 49-44.

Já quase sem luz na-
tural e com algum frio 
à mistura, o voleibol de 
praia misto também te-
ve nas engenharias o seu 

A festa foi grande no final

D
R

campeão. Eletrónica e 
Gestão Industrial, outro 
duelo “made in Azurém”, 
disputaram entre si nas 
areias de Gualtar um tí-
tulo que nenhuma delas 
ainda tinha no seu histo-
rial. A sorte acabaria por 
sorrir aos de Engenha-
ria e Gestão Industrial 
que venceram por dois 
sets a zero Engenharia 
Eletrónica.

A última final do dia 
foi a do futsal masculino.

Mestrado em Educa-

ção Física (MEF), invictos 
na sua triunfante marcha, 
era o grande favorito, com 
um lote de bons executan-
tes e um coletivo muito 
forte. Direito, que passou 
a fase de grupos no limi-
te (o golo que lhes deu o 
apuramento foi marcado 
nos últimos segundos) e 
venceu nas eliminatórias 
com mais transpiração do 
que inspiração, não era ti-
da como favorita.

No final, o resultado foi 
de 4-2 favorável a Direito.

D
R

Jogos foram sempre muito disputados
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BARTOLOMEU RECEBE ABC
A equipa masculina da Bartolomeu
Perestrelo recebe hoje o líder ABC
de Braga, em jogo da 6.ª e última
jornada da fase final da I Divisão
Nacional de Juvenis. O jogo tem
início pelas 15 horas no pavilhão
da B. Perestrelo. Jogo difícil para
os madeirenses, são quartos com
5 pontos, que defrontam os braca-
renses que são líderes e estão a
um ponto da conquistar o título.
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Miguel Martins renovou com FC Porto por cinco temporadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/06/13/miguel-martins-renovou-por-

cinco-temporadas

 
13-06-2015 14:15
 
 Dragões seguram Miguel Martins por mais cinco temporadas.
 
 O jogador do FC Porto Miguel Martins, 17 anos, festeja após marcar um golo contra o Benfica,
durante o jogo da 11ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol, Dragão Caixa, Porto, 3 de
dezembro de 2014.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O FC Porto anunciou a renovação de contrato com o central Miguel Martins para as próximas cinco
temporadas. O número 10 dos 'dragões' mostrou-se satisfeito por poder continuar a representar o
'clube do seu coração' e conquistar títulos.
 
 "A nível colectivo, são os mesmos de sempre: queremos revalidar o título, ganhar a Taça de Portugal
e a Supertaça e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões. A nível individual, quero continuar a
trabalhar no máximo, ser titular e jogar o maior número de minutos possível", disse Miguel Martins ao
portal oficial do FC Porto.
 
 "Penso que é perfeitamente possível lá chegar, se continuar a trabalhar como tenho trabalhado e a
ter as oportunidades no FC Porto como tenho tido. É uma questão de tempo", disse o central do FC
Porto sobre uma eventual estreia na Seleção Nacional.
 
 Contratado ao ISMAI no Verão de 2013, o central fez a estreia na equipa principal do FC Porto aos 15
anos, 11 meses e 19 dias, tornando-se nessa altura o segundo mais jovem jogador de sempre a
estrear-se no principal escalão do andebol português.
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Andebol, Dança e FlexGym são as atividades do ?Mexe-te Braga para este fim de
semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-06-2015

Meio: Braga TV Online

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/4089

 
Publicado em: 2015-06-12 17:14:50
 
 Para este fim de semana, o 'Mexe-te Braga' reserva um programa cheio de actividades.
 
 Amanhã, sábado, dia 13 de Junho, em parceria com o ABC de Braga, o Andebol vai estar em
destaque na Avenida Central, entre as 16h00 e as 18h00. À mesma hora e no mesmo local, a
Academia de Dança Alunos de Apolo Braga, irá proporcionar aos Bracarenses um Flash Mob de
Kizomba.
 
 Já no domingo, dia 14 de Junho, das 10h00 à 12h00, o Complexo Desportivo da Rodovia será palco
de uma atividade proporcionada pelo 'FlexGym'.
 
 A participação em todos os eventos do programa 'Mexe-te Braga' são de entrada livre.
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Estarreja AC falha
conquista do título

INGLÓRIOA equipa de Junio-
res do Estarreja Andebol Clube
falhou a conquista do título na-
cional da 2.ª Divisão da cate-
goria, ao perder o segundo jo -
go do Apuramento de Cam-
peão, no recinto da Académica
de São Mamede, equipa que se
sagrou campeã nacional.

A formação estarrejense, que
havia perdido (24-26) o pri-
meiro jogo em casa, voltou a
claudicar no encontro da se-
gunda-mão, onde perdeu por
27-28, depois de ter ido para o
intervalo também em desvan-
tagem por um golo (14-13).

O equilíbrio foi a nota domi-
nante deste segundo jogo que
decidia o título nacional, que
acabaria por ser entregue, só
nos instantes finais, à Acadé-
mica de São Mamede, que su-
cedeu assim à Artística de
Avanca, campeã na última épo -
ca, quando venceu a equi pa do
Alavarium.

Numa partida disputada so-
bre forte apoio dos adeptos
academistas, Tiago Arrojado
(na foto) voltou a ser o “artilhei -
ro” da equipa de Estarreja, com
11 golos, cotando-se mes mo
como o melhor marcador do
campeonato, com um total de
137 golos.

No final, os presidentes das
Associações de Andebol do
Porto e de Aveiro, Paulo Mar-
tins e João Lemos, entregaram
as medalhas a ambas as equi-
pas, sendo de seguida entregue
a taça ao capitão da Académica
de São Mamede.AC

Andebol
2.ª Divisão de Juniores

D.R.
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Artística de Avanca
a um triunfo da glória

OBJECTIVO A Artística de
Avan ca está a uma vitória de
po der regressar ao principal
campeonato do Andebol por-
tuguês, depois de, anteontem,
ter vencido em casa o Boa Hora,
por 24-16, na antepenúltima jor-
nada da Fase Final da 2.ª Divisão
Nacional. A formação avanca-
nense beneficiou da derrota do
Arsenal da Devesa, em casa
frente ao Fafe, equipa que assim
garantiu a subida de divisão a
duas jornadas do final desta fase.

Apesar de jogar com o fac-
tor-casa, a Artística entrou de-
masiado ansiosa, mas mos-
trou, ao longo da partida, ter
mais argumentos do que o ad-
versário. Ainda assim, o jogo
foi equilibrado durante a pri-
meira parte e a equipa da casa
foi para o intervalo com uma
vantagem de três golos, e com
ouvidos em Braga, onde as no-
tícias eram animadoras, face à
vantagem do Fafe.

Na segunda parte, com a
igualdade a 13 golos aos 50 mi-
nutos de jogo, ainda pairou no
ar algum desconforto nas hos-
tes caseiras, mas com um par-
cial de 6-0 a Artística fez dis-
parar o marcador para uma
confortável vantagem de sete
golos. A vitória neste encontro
ficava praticamente assegu-
rada e, no final, viria a confir-
mar-se que mais um triunfo
garante desde logo o objectivo
assumido no início da época.

Após o final do jogo, em que
o guardião Luís Silva esteve em
grande nível, foi notória a ale-
gria dos adeptos da Artística,
que sentem que o “sonho” da
subida está muito perto de con-
cretizar no último desafio em
casa. No encontro de amanhã
às 18 horas, frente ao Benfica B
(último classificado), no Pavi-
lhão Adelino Dias Costa, o téc-
nico Carlos Martingo desejou
“um pavilhão cheio a apoiar a
equipa, que fez esta longa ca-
minhada sem nunca se desviar
do seu objectivo”.|

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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Câmara de Aveiro
fica reservada para
a próxima época
Homenagem Autarquia recebeu equipa sénior feminina
do Alavarium/Love Tiles, que se sagrou tricampeã nacional
de Andebol, atribuindo diplomas de distinção 
Jorge Maia Valente

A equipa sénior feminina de
Andebol do Alavarium/Love
Tiles foi, ao fim da tarde de on-
tem, recebida pela Câmara de
Aveiro em sessão presidida pe -
lo presidente Ribau Esteves pa -
ra homenagear o emblema que
se sagrou campeão nacional da
categoria. Pela terceira vez con-
secutiva. E o Salão Nobre dos
Paços do Concelho já está re-

servado para o próximo ano…
“Não têm a obrigação de vol-

tar a ser campeãs nacionais,
mas têm a obrigação de conti-
nuar a ser uma equipa de tra-
balho, empenhada e disponível
para continuar a crescer. Como
sabem, nesse caminho, estarão
mais perto de ser campeãs ou-
tra vez”, referiu Ribau Esteves
na hora de enaltecer o feito do
Alavarium, considerando o
clube “uma das bandeiras des-

portivas mais importantes” do
concelho.

Pavilhão à espera
de uma boa notícia

Na hora de homenagear um
clube com duas centenas de
atletas, que soma títulos em vá-
rios escalões, e que pugna pela
boa gestão - “os bons gestores,
com juizinho, e com os pés bem
assentes no chão, gerem sem-
pre orçamentos equilibrados” -

, o presidente da autarquia dei-
xou pistas para a obtenção de
um desejo do clube: a titulari-
dade do pavilhão (pertence ao
Estado) e a sua requalificação.
“Não estamos atentos a esse
problema, estamos a trabalhar
nesse problema em conjunto.
Espero ter boas notícias até ao
final do mês de Julho”.

Paulo Elísio, membro da Co-
missão Administrativa que gere
o Alavarium – Andebol Clube
de Aveiro, deve ter gostado. Ele
que lembrou as vicissitudes por
que passa o emblema, mas que
nem por isso deixa de somar
títulos. “Há 13 anos, quando for-
mamos a equipa feminina, nin-
guém pensava estarmos agora
a celebrar o tricampeonato”, re-
feriu, lembrando a memória da
antiga presidente, Isabel Pe-
reira, a quem o título - mais um
- também foi dedicado.

A homenagem ficou marcada
pela entrega de diplomas de
hon ra a toda a estrutura da
equi pa sénior do Alavarium. |

Equipa do Alavarium foi recebida, ontem, nos Paços do Concelho, onde foi distinguida pela conquista de mais um título nacional

PAULO RAMOS
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Ribau Esteves distinguiu as tricampeãs nacionais,
apelidando o clube como uma das bandeiras
mais importantes do concelho. Página 25

Alavarium recebe
terceira distinção
da autarquia

PAULO RAMOS
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Na verdade, isto até parece estranho,
como pode existir campeões sem
resultados? Mas a verdade é essa,
hoje em dia existem campeões que,

na hipocrisia de uma pedagogia estranha e
incompreendida por mim, ganham jogos, mas
ninguém sabe isso oficialmente, pois os re-
sultados são omitidos, numa tentativa teórica
de ignorar a competitividade que é inata e
pertence ao instinto de sobrevivência do ser
humano.

Nas outras modalidades não conheço, mas
no andebol, e pelo menos no distrito de Leiria,
os miúdos entre os nove e os 11 anos jogam
andebol, mas não existe marcador, por isso,
na teoria, os jogos acabam todos empatados
a ‘zero’. Claro que os pais, os treinadores, os
próprios miúdos, têm bem a noção de quem
marca os golos e quantos são. Mesmo que
isso fosse difícil, existia sempre uma caneta e

um papel, bem disfarçado, para que se pu-
desse tomar um apontamento.

Não entendo qual o objectivo de ignorar
uma ‘coisa’ tão real, como os resultados, as
derrotas e as vitórias. Parece que a sociedade
quer ignorar as barreiras da vida, as dificul-
dades do crescimento, evitando a frustração
nas crianças. Chorar ou rir, é igual, apenas
muda o sentimento….

Ignorar ou esconder as situações, não me
parece que seja o melhor caminho para a
aprendizagem. Compreendo que existam
agentes desportivos (treinadores, dirigentes,
pais, atletas) que não tenham a melhor con-
duta na derrota e na vitória, mas ignorar isso
só nos vai levar à criação de mais irrespon-
sabilidade e falta de competências pessoais e
sociais perante os futuros resultados.

Na minha perspectiva, seria muito mais pro-
dutivo proibir desequilíbrios de desenvolvi-
mento entre os atletas, promovendo o equilí-
brio através do nível competitivo, do que ig-
norar que existem resultados num jogo de
andebol e que dificilmente ganham todos, ou
perdem todos.

Por isso, quando alguns miúdos chegaram
perto de mim e perguntaram “nós não per-

demos nenhum jogo professor, por isso so-
mos os campeões não é…????”, eu respondi:
“Claro, os campeões fazem-se de trabalho e
vitórias”.

Com este texto queria realçar a importância
dos resultados no escalão minis, onde o Ba-
talha Andebol Clube teve uma grande parti-
cipação, e onde foi, sem dúvida, um campeão
sem resultados. 

Acrescentando ainda que muito me agra-
dou quando uma mãe de um pequenino de
sete anos me disse: “Ricardo, vocês aqui são
mais meigos, mais preocupados, mais huma-
nos, isso é tão importante!”.

Sem duvida alguma que quem faz a dife-
rença no desporto são os agentes desportivos
e não a modalidade!!! |

Bac, campeões sem resultados! 

Ricardo
Cardoso
Professor do
comportamento

Não entendo qual o ob-
jectivo de ignorar uma
‘coisa’ tão real, como os
resultados, as derrotas e
as vitórias. Parece que a
sociedade quer ignorar as
barreiras da vida

ARQUIVO
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A SIR 1.º de Maio, da Marinha
Grande, organiza de hoje a do-
mingo a fase final do campeo-
nato nacional de juniores fe-
mininos em andebol.

Depois de vencer a 3.ª fase,
também ela disputada na Ma-
rinha Grande, a equipa de Pi-
cassinos recebe agora a orga-
nização da fase final com vista
à obtenção do título nacional,
onde irá medir forças com Al-
pendorada, Porto Salvo e o
Sports Madeira.

Os jogos disputam-se no Pa-
vilhão Gimnodesportivo da
Marinha Grande, junto à Es-
cola Nery Capucho.

“Para a SIR 1.º de Maio trata-
se de mais um passo no já
longo caminho de dedicação
à modalidade, quer no aspecto
desportivo, onde poderá obter
um título nacional, como no
aspecto organizativo, pois
volta a merecer a confiança da
Federação de Andebol de Por-
tugal para mais uma fase con-
centrada de decisões”, vincou
o presidente do SIR, Orlando
Jóia.|

SIR organiza fase final do
nacional de juniores
Andebol
Feminino

Página 95



A96

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,47 x 6,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59687297 12-06-2015

Realiza-se no dia 20 de Junho
(sábado), no Instituto Politéc-
nico de Leiria, o 2.º Congresso
de Andebol de Praia. A húngara
Gabriella Horvath (EHF) é
uma dos três prelectores que
vão estar presentes no evento
a que se junta o presidente da
Associação de Andebol de Lei-

ria, Mário Bernardes, e o trei-
nador do Colégio João de Bar-
ros, Paulo Félix. Os prelectores
vão desenvolver temas como
as regras e regulamentos, me-
todologia do treino de andebol
de praia e as novas regulamen-
tações das pontuações. 

As inscrições já estão abertas
e podem ser feitas no portal da
Federação de Andebol de Por-
tugal.|

Leiria recebe 2.º Congresso
de Andebol de Praia
Andebol
Praia
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Juvenis

ABC fez a festa de campeão nacional
A equipa de juvenis do ABC garantiu, na passada quar-
ta-feira, o título de campeã nacional de andebol da ca-
tegoria, ao receber e vencer o Águas Santas por 31-21, 

conforme noticiámos na nossa edição de ontem. Hoje  
apresentamos as fotos da festa dos jovens campeões.
A fase final só termina amanhã, com o ABC a jogar no 

pavilhão do Perestrelo, às 15h00, e o Águas Santas a 
receber o Benfica. A equipa bracarense soma 13 pon-
tos, mais dois que o Águas Santas, e já garantiu o título.

D
M
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ABC promovem andebol no "Mexe-te Braga"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-06-2015

Meio: Gazeta do Rossio Online

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/braga/abc-promovem-andebol-no-mexe-te-braga/

 
Foto cedida por: CMB Andebol e dança são as modalidades desportivas reservadas pelo programa
"Mexe-te Braga" para este fim de semana. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Braga,
promove para o dia de amanhã, dia 13, várias atividades direcionadas para a modalidade de andebol,
realizadas pelo ABC, na Avenida Central, entre as 16h00 e as 18h00. Em simultâneo, Academia de
Dança Alunos de Apolo Braga, irá proporcionar aos bracarenses um Flash Mob de Kizomba. Como já é
habitual, o domingo está reservado para atividades de fitness, desta vez proporcionada pelo ginásio
FlexGym, entra as 10h00 e as 12h00, no Complexo Desportivo da Rodovia A organização relembra
que a participação em todos os eventos do programa "Mexe-te Braga 2015" são de entrada livre.
Gazeta do Rossio
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Mais de 200 jovens atletas participaram na Festa de Andebol da Associação
Desportiva de Amarante
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-06-2015

Meio: Local.pt Online

URL:: http://local.pt/portugal/mais-de-200-jovens-atletas-participaram-na-festa-de-andebol-da-associacao-

desportiva-de-amarante/

 
AMARANTE - Mais de 200 atletas, com idade inferior a 10 anos, de toda a região Norte, participaram,
a 31 de maio, no "VII Festand ADA.Andebol", um evento organizado pela Associação Desportiva de
Amarante, através da sua secção de Andebol, e que decorreu no Complexo Desportivo da Costa
Grande. O evento já ganhou tradição na A.D.A e decorre todos os anos com o objetivo de ser uma
festa para os jovens andebolistas que, nestes encontros desenvolvem a prática da sua modalidade,
bem como praticam outras modalidades com vista ao seu saudável desenvolvimento desportivo. O
recinto era composto por cinco campos de andebol, um campo de andebol de praia, um campo de
voleibol, jogos tradicionais, escalada, treino funcional, prova de obstáculos e boccia. Dos mais de 200
atletas que participaram na iniciativa, 40 eram da formação da A.D.A, alguns oriundos dos protocolos
"Andebol vai à Escola" (Centro Escolar Luis Van Zeller Macedo e Escola Básica 1 São Gonçalo), das
equipas do FC Porto, Boavista FC, AA Aguas Santas, ADA Maia ISMAI, AAS Mamede, AD Godim, CAAE
Baltar, AD Penafiel, CE Mouriz, MaiaStars, CA Leça e E Vigorosa Sport. Para a organização o evento
decorreu de forma muito positiva, sendo o maior Festand realizado, desde sempre, em Amarante. A
Organização sentiu também especial agrado pelo elevado número de pais que acompanharam os
atletas, vindo conhecer a cidade.
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Terminou o Troféu Reitor 2015. Conheça os vencedores nas várias modalidades
desportivas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-06-2015

Meio: Reflexo - O Espelho das Taipas.com

URL:: http://www.reflexodigital.com/index.php?cat=40&item=16499

 
12.JUN.2015 |
 
 A cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores dos campeonatos disputados em modalidades de
equipa e individuais decorreu dia 11 de Junho.
 
 Terminou ontem o Troféu Reitor 2015, que no último mês juntou alunos, ex-alunos e funcionários da
academia do Minho, que disputaram um lugar no pódio nas diversas modalidades em competição.
 
 Esta foi a 22.ª edição do Troféu Reitor e decorreu no Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho,
em Braga e em Guimarães.
 
 Além das equipas vencedoras dos campeonatos das respectivas modalidades foram ainda eleitos os
melhores jogadores das modalidades colectivas.
 
 Durante a cerimónia de encerramento foram entregues os troféus aos vencedores das catorze
modalidades disputadas.
 
 Andebol Misto
 
 Futsal Feminino
 
 Basquetebol Misto
 
 Voleibol de Praia Misto
 
 Futsal Masculino
 
 Badminton
 
 Squash
 
 Xadrez
 
 Ténis
 
 Ténis de Mesa
 
 Escalada (variante velocidade, masculino)
 
 Escalada (variante velocidade, feminino)
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 Escalada (variante dificuldade/bloco, masculino)
 
 Escalada (variante dificuldade/bloco, feminino)
 
 Andebol - melhor jogador
 
 Basquetebol - melhor jogador
 
 Futsal Feminino - melhor jogadora
 
 Futsal Feminino - melhor guarda-redes
 
 Futsal Feminino - melhor marcadora
 
 Futsal Masculino - melhor jogador
 
 Futsal Masculino - melhor guarda-redes
 
 Futsal Masculino - melhor marcador
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A105

Seleção de Cabo Verde recebe ultimato da Confederação Africana de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/cabo_verde/artigo/2015/06/12/confederacao-africana-de-andebol-da-

ultimato-a-seleccao-de-cabo-verde

 
12-06-2015 23:04
 
 A Federação Cabo-verdiana de Andebol tem até segunda-feira para confirmar a inscrição da seleção
nos Jogos Africanos do Congo-Brazzaville.
 
 Seleção cabo-verdiana de andebol.
 
 Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 A Confederação Africana de Andebol (CAHB) estabeleceu o prazo limite até segunda-feira, 15, para a
Federação Cabo-verdiana de Andebol confirmar a inscrição da seleção masculina nos Jogos Africanos
do Congo-Brazzaville sob pena de ficar "definitivamente fora" da prova.
 
 A seleção masculina, segunda classificada do torneio de qualificação da Zona II africana, foi
repescada, mas a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) admite terem esgotadas todas as
possibilidades de moratória por parte da CAHB, já que o período de inscrições das seleções junto
daquele organismo terminou a 27 de maio.
 
 Em comunicado de imprensa, o presidente da FCA, José Eduardo dos Santos, disse que, a pedido de
Cabo Verde, a CAHB prorrogou o prazo até 15 de junho, apesar de o sorteio para a competição ter
sido realizado no passado dia 3 de junho.
 
 Nessa corrida contra o tempo, lê-se na nota, a FCA está de mãos atadas, "uma vez que cabe ao
Governo de Cabo Verde, através da Direção-Geral dos Desportos, confirmar a participação de Cabo
Verde".
 
 "Por duas vezes, a FCA solicitou o adiamento do prazo de inscrições, uma vez que a DGD prometeu
uma resposta logo após a reunião técnica dos Jogos, que teve lugar em Brazzaville, nos dias 6 e 7 de
junho", argumenta o líder federativo, que já pressupõe "a eliminação da seleção nacional de andebol
por razões administrativas, motivadas pela falta de vontade da parte do Governo".
 
 José Eduardo dos Santos afirma, neste comunicado, que a seleção cabo-verdiana foi repescada pela
CAHB, em reconhecimento da qualidade dos "Tubarões Tigre", nome adotado pela seleção de Cabo
Verde de andebol, face a "uma excelente prestação no torneio de qualificação, disputado em Thiés, no
Senegal".
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  Pág: 13

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 59687708 12-06-2015

Andebol juvenil discute 
título Nacional
no “Antoine Velge”
Garantida a promoção 

à I divisão nacional, a 
equipa de andebol de 

juvenis do Vitória começa 
hoje, no Pavilhão Antoine 
Velge a discutir a conquis-
ta do troféu de campeão de 
Portugal do escalão.

A decisão sobre quem 
vai levantar a taça e sa-
grar-se o grande vencedor 
do Nacional 2014/15 vai 
ser disputada, além da for-
mação sadina, pelo Aca-
démica FC, CD Pateira e 
SC Horta, em três dias de 
competição que deixam 
antever emoções fortes no 
recinto verde e branco.

O calendário dos jogos a 
realizar estão defi nidos da se-

guinte forma: 1ª jornada (ho-
je) – Académica FC – CD Pa-
teira (19h) e SC Horta – Vitó-
ria (21h). 2ª jornada (sábado) 
– CD Pateira – Vitória (16h) 
e Académico FC – SC Horta 
(18h). 3ª jornada (domingo) – 
SC Horta – CD Pateira (10h) e 
Vitória – Académico FC (12 h).

O treinador da equipa ju-

venil do Vitória, Samuel Tei-
xeira, mostrou ambição em 
ganhar o título. “Não será 
uma tarefa fácil, mas tudo 
vamos fazer para fi car com 
a taça”. Uma vontade que 
será reforçada pelos muitos 
adeptos do Vitória que pro-
metem dar um forte apoio à 
equipa ao logo da prova.

� DR �

Juvenis vitorianos prometem lutar com toda a força pela conquista da taça
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  Corte: 1 de 1ID: 59703360 11-06-2015

Página 107



A108

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 7,70 x 3,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59687063 11-06-2015
Andebol

ABC campeão de juvenis
O ABC sagrou-se, ontem, campeão nacional de 
juvenis da I Divisão em andebol, após vencer, 
em casa, o Águas Santas, por 31-21.
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  País: Portugal
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  Pág: 17

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 59686962 11-06-2015

AC FAFE NA I DIVISÃO
O AC Fafe carimbou, ontem, 
a subida ao principal cam-
peonato de andebol portu-
guês. Os fafenses bateram, 
no Flávio Sá Leite, o Arsenal 
da Devesa.

ABC 
CAMPEÃO NACIONAL

EM JUVENIS
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venceu o Arsenal da devesa

AC Fafe na I Divisão
O AC Fafe bateu, ontem à tarde, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, o Arsenal de Braga, por 28-23, ca-
rimbando, assim, o regresso ao principal cam-
peonato português de andebol.
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Andebol

2.ª Divisão – fase final
Resultados
Boa Hora FC-Benfica B 28-23
AC Sismaria-Arsenal Devesa 25-27
Fafe-Avanca 16-17

Classificação
P J V E D G

Fafe 19 7 6 0 1 170-138
Avanca 18 7 5 1 1 165-136
Arsenal Devesa 17 7 5 0 2 183-177
AC Sismaria 11 7 2 0 5 166-181
Boa Hora FC 11 7 1 2 4 168-175
Benfica B 8 7 0 1 6 153-198

Próxima jornada 13 de Junho
Avanca-Benfica B, Boa Hora FC-Arsenal Devesa, Fafe-
AC Sismaria

3.ª Divisão – 2.ª fase – zona Sul
Resultados última jornada
1.º Dezembro-Sassoeiros 24-29
CD Mafra-Juve Lis 16-23
Oriental-Zona Azul 30-26
Redondo-Batalha AC 31-30

Classificação final
P J V E D G

Juve Lis 38 14 12 0 2 355-262
1.º Dezembro 34 14 10 0 4 355-333
Zona Azul 31 14 8 1 5 396-368
Oriental 29 14 7 1 6 346-350
Redondo 28 14 7 0 7 362-389
Sassoeiros 27 14 6 1 7 367-379
CD Mafra 20 14 3 0 11 343-384
Batalha AC 17 14 1 1 12 323-382

Nota: A Juve Lis e o 1.º de Dezembro, de Queijas,
foram promovidos ao segundo escalão. A equipa de
Leiria irá este fim-de-semana disputar o título nacio-
nal com o vencedor da zona Norte, Estarreja AC, e
com o campeão açoriano, Sporting da Horta B. O Ba-
talha AC, bem como o SIR 1.º de Maio e o NDA Pom-
bal, que não se apuraram para esta 2.ª fase, voltarão a
disputar o terceiro escalão em 2015/16.
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Na Marinha Grande 

Juniores do SIR
1.º de Maio
disputam título
nacional

� A SIR 1.º de Maio organiza no
próximo fim-de-semana, no Pavi-
lhão Gimnodesportivo da Mari-
nha Grande, junto à Escola Nery
Capucho, a fase final do Campeo-
nato Nacional de juniores femini-
nos, em andebol. Na fase concen-
trada onde as quatro melhores
equipas nacionais irão lutar pelo
título, o sete de Picassinos come-
ça por defrontar, amanhã, sexta-
feira, pelas 21 horas, o Sports Ma-
deira. 

No sábado, pelas 16 horas, mede
forças com o Alpendorada e no do-
mingo, às 12 horas, joga com o Por-
to Salvo. “Esta presença entre as
quatro melhores equipas nacio-
nais de juniores femininos, re-
presenta mais um passo na con-
solidação do andebol no clube.
Mais uma etapa num projecto que
começou há 23 anos e que tem
evoluído de forma sustentada. É
um orgulho imenso, mas também
o reflexo de um trabalho de mui-
tos anos”, disse ao JORNAL DE
LEIRIA Orlando Jóia, presidente
do SIR 1.º de Maio. Chegados a
esta fase, ”tudo é possível”, ad-
mite o dirigente. “O objectivo pas-
sa por honrar o clube, dando o me-
lhor no aspecto organizativo e de
saber receber as equipas que nos
visitam, com o máximo de des-
portivismo. Dentro de campo,
queremos muito ganhar, mas as
outras três equipas também. Tudo
faremos para merecer o título na-
cional.”
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Esta é a força dos campeões

MIGUEL GONÇALVES

Agora, APD Leiria conquistou Taça de Portugal em andebol de quatro

Eles não se cansam de ganhar
� Na edição passada noticiámos
que a equipa de andebol adapta-
do da delegação de Leiria da As-
sociação Portuguesa de Deficien-
tes (APD Leiria) tinha conquista-
do a Taça de Portugal na variante
de sete, depois de um jogo extre-
mamente emotivo. Anteriormen-
te tínhamos dado todo o destaque
à equipa que se tinha sagrado bi-
campeã nacional de basquetebol
em cadeira de rodas. Hoje temos
a honra de anunciar que estes
heróis conquistaram outra Taça
de Portugal de andebol, mas des-

ta vez na variante de quatro.
A final four decorreu no sábado,

em Loulé, com a equipa de Leiria
a bater na meia-final a sua con-
génere do Porto, por dois sets
sem resposta. Para a final estava
reservado o rival de sempre e de-
tentor do troféu, a temível equipa
da APD Braga. 

O primeiro set sorriu a Leiria, o
segundo a Braga e tudo teve de se
decidir na negra. Mais uma vez,
foram cinco minutos “emocio-
nantes”. A turma do Minho entrou
a todo o vapor e a dois minutos do

final do set estava a vencer por
três bolas, mas a equipa de João
Jerónimo não desistiu e conseguiu
empatar a contenda a seis segun-
do do fim. 

Seguiu-se o golo de ouro. A
adrenalina estava em alta e Luís
Ramos concretizou um remate
executado a 14 metros da baliza.
Leiria ganhou, mais uma vez. “Fo-
mos uns justos vencedores”, su-
blinhou o treinador. “O nosso su-
cesso baseia-se na união, na von-
tade de querer vencer e no apro-
veitar os deslizes do adversário.”
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Andebol de praia
Congresso decorre 
em Leiria
Realiza-se a 20 de Junho, um
sábado, no Instituto Politécnico de
Leiria (IPL), a segunda edição do
Congresso de Andebol de Praia,
organizado pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP), IPL e
Associação de Andebol de Leiria. O
seleccionador Paulo Félix, o
coordenador Mário Bernardes e
Gabriella Horvath, prelectora da
EHF, irão desenvolver temas como
as regras, regulamentos e
metodologia do treino. Inscrições
no portal da FAP.
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Encontro Nacional de Infantis realiza-se de 18 a 21 de Junho

Mil pequenos andebolistas
invadem o estádio de Leiria
� Cinquenta e seis equipas (32
masculinas e 24 femininas), 1.200
atletas, 156 jogos, 28 árbitros, 50
voluntários e nove campos. Estes
são alguns dos impressionantes
números do Encontro Nacional
de Infantis, em andebol, que se
irá realizar na cidade de Leiria já
na próxima semana, de 18 a 21 de
Junho. 

A organização do evento, a
cabo da Federação de Andebol de
Portugal (FAP), da Associação de
Andebol de Leiria (AAL) e da Câ-
mara Municipal de Leiria, e que
conta com o apoio do Atlético

Clube da Sismaria e da Juventude
Desportiva do Lis, abraçou um
projecto nunca antes visto: juntar
a competição dos dois géneros. É
precisamente por isso que a em-
preitada tomou tais dimensões.

A grande novidade será a colo-
cação de dois campos de andebol
no topo sul do Magalhães Pessoa,
o que irá oferecer aos miúdos de
11, 12 e 13 anos uma envolvente di-
ferente daquela a que estão habi-
tuados. 

Também será no estádio que os
atletas, dirigentes e treinadores,
num total de 1.200 pessoas, irão

pernoitar durante quatro dias.
“É um evento que vai interfe-

rir na economia local”, disse Raul
Castro, presidente da autarquia,
na apresentação do evento. De tal
forma que Mário Bernardes, líder
da AAL, revelou que a hotelaria
local está “praticamente esgo-
tada”, estimando que serão seis
mil, as pessoas que irão visitar a
cidade nos dias do Encontro Na-
cional de Infantis. “Acima de
tudo que seja um palco de boas
vivências”, augurou Ulisses Pe-
reira, o responsável máximo da
AAL.

11.000
refeições serão fornecidas
durante os quatro dias da prova.
São da responsabilidade das
escolas Domingos Sequeira e de
Marrazes.

O número
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ANDEBOL

Festand AAVR
 Decorreu no dia 7, na 

Avenida Carvalho Araújo, 
o Festand da Associação de 
Andebol de Vila Real com o 
apoio da Câmara de Vila Real. 
Participaram nesta atividade 
5 equipas, distribuídas por 4 
clubes: Bastinhos Escola Clu-
be Andebol (Celorico Bas-
to), Clube Andebol Agrupa-
mento Escolas Baltar (Baltar), 
Grupo Desportivo Chaves e 
Sport Vila Real Benfica. Fo-
ram realizados 10 jogos, distri-
buídos por dois campos com 
dimensões reduzidas, ade-
quadas aos escalões em causa 
(bambis e minis). Contamos 
também com a presença, para 
realizar a entrega de lembran-
ças aos participantes, de Ale-
xandre Favaios e Nuno Silva, 
em representação do Municí-
pio vila-realense.

XV TORNEIO CIDA-
DE VILA REAL / ABÍLIO 
BOTELHO

Dias 13 e 14 de junho, vai 
decorrer no Pavilhão dos 
Desportos de Vila Real, o 
XV Torneio Cidade Vila 
Real / Abílio Botelho, para 
os escalões de Infantis Fe-
mininos (sábado) e Inicia-
dos Masculinos (domingo).

O programa será o se-
guinte:  Dia 13/06 – 10h00 
– G.D.Chaves x A.D.Ama-
rante; 11h30 – A.C.Fafe x 
Académico F.C.; 16h00 – 
3º e 4º lugar; 17h30 – Final

Dia 14/06 – 10h00 
– S.V.R. Benfica x 
C.A.A.E.Baltar; 11h30 – 
N.A.Penedono x A.D.Ama-
rante;  16h00 – 3º e 4º lugar; 
17h30 - Final.
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O Colégio de Gaia fe-
chou a época com o
regresso ao pódio  da
1ª Divisão Na-
cional. Depois de
ter vencido o
Colégio João de
Barros (32-24),
em Gaia, a equipa
comandada por Paula
Castro voltou a mostrar
qualidade e venceu o jogo da
2ª Mão do play off de apura-
mento dos terceiros e quartos lugares finais no Pavilhão
Gimnodesportivo Meirinhas (26-30).
As colegiais fizeram um percurso notável esta época em
que, além de terem vencido o Alavarium Love Tiles, bi-
campeão nacional, voltou a garantir o apuramento para
as competições europeias.

Andebol

Colégio de Gaia
fecha época no pódio
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