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ID: 58327794

12-03-2015

Tiragem: 125000

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,87 x 31,70 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 58329276

12-03-2015

Tiragem: 2754

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,47 x 5,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Torneio de andebol
feminino em Leiria
Andebol
Pavilhão Juve Lis

Leiria volta a receber um torneio Internacional, neste caso
de andebol feminino. O torneio
conta com as participações de
Portugal, Finlândia, Itália e Noruega, e decorre de 20 a 22 de
Março.

Sandra Fernandes, seleccionadora nacional, divulgou a
convocatória para o estágio
que começa no próximo dia
16, em Leiria. Referência para
as chamadas das leirienses
Maria Pereira (Havre AC,
França), Francisca Marques
(Colégio João de Barros) e
Telma Amado (IBV, Islândia).|
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Period.: Diária

Área: 25,50 x 7,99 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Cores: Cor

Period.: Diária
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,17 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,35 x 9,85 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária
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Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Cor
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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A11

Duração: 00:00:26

Antena 1 - Informação
de Desporto
ID: 58330237

OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

11-03-2015 10:39

Andebol: Benfica apurado para meias-finais do playoff
http://www.pt.cision.com/s/?l=d5463cd
Andebol: Benfica apurado para meias-finais do playoff.
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A12

Final Four da Taça de Portugal de andebol decorre em Loulé

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Barlavento.pt

Data Publicação:

11-03-2015

URL:: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=63317

Desporto
Andebol
O sorteio realizado esta manhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Loulé ditou os encontros
ABC-Sporting e Benfica-FC Porto na meia-final da Final Four da Taça de Portugal Fidelidade Seniores
Masculinos em Andebol, que se disputa este ano no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, no dia 28
de março. Em simultâneo, e à semelhança do que aconteceu nos últimos dois anos, realiza-se a Final
Four da Taça de Portugal Multicare Seniores Femininos, com os jogos entre o vencedor do Colégio
João Barros/Madeira SAD (a realizar no dia 14 de março) e a Maiastars e o vencedor do JacAlcanena/Alavarium (a realizar também no dia 14 de março) e o vencedor do Passos Manuel/Stª Joana
(a realizar no dia 15 de março).
Numa prova que terá uma enorme cobertura da Comunicação Social, as quatro meias-finais
disputam-se no sábado, 28 de março, e as duas finais no dia seguinte, domingo, 29 de março. Todos
os jogos podem ser vistos em direto pela Andebol TV e uma das meias-finais masculina (a definir) e a
final feminina e masculina têm transmissão em direto n'A Bola TV.
Para este fim-de-semana está previsto também um Torneio de Minis e uma "Clinic" destinada a
treinadores que reunirá cerca de 40 participantes, numa organização conjunta com a Associação de
Andebol do Algarve.
Refira-se que as receitas de bilheteiras arrecadadas irão apoiar as várias instituições particulares de
solidariedade social do Concelho.
Os preços dos bilhetes e horários dos jogos serão anunciados em breve.
Durante a cerimónia do sorteio o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
garantiu que esta final trará "muito e bom andebol a Loulé". Por outro lado, considerou que esta será
uma oportunidade para que muitas pessoas possam vir a Loulé para ver os jogos mas também
"desfrutar das excelentes qualidades deste Município".
"É com muito agrado que a Final Four se associa à Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015.
Enriquece a nossa modalidade o facto desta prova ser acolhida por um dos municípios que lidera o
desporto na Europa ao longo deste ano. Mas queremos também dar o nosso contributo para o seu
sucesso", considerou este responsável federativo.
Por seu turno, Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, referiu ser este "o melhor
momento" para Loulé acolher pela primeira vez este evento que, graças à presença dos clubes "mais
fortes, competitivos e representativos do país" poderá constituir um novo estímulo para o
desenvolvimento da modalidade no Concelho. "Num Concelho com uma dinâmica desportiva tão forte,
não é normal que o andebol tenha uma expressão tão modesta", considerou o edil.
Vítor Aleixo falou ainda do papel que a Casa da Cultura de Loulé tem tido nos últimos anos para a
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promoção do andebol, com a reativação desta modalidade que no passado teve a sua importância no
Atlético Sporting Clube. "Temos muita esperança que a Casa da Cultura possa desenvolver esta
modalidade pois temos todas as condições para tal, nomeadamente ao nível dos equipamentos para a
sua prática", disse ainda o presidente da Câmara.
Por último o autarca deixou votos para que esta seja uma prova "competitiva, participada, leal e de
grande fair-play".
11 de Março de 2015 | 20:01
barlavento
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A14

FC Porto entra a vencer no play-off do campeonato 22:34 - 11-03-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

11-03-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=536110

11-03-2015
O FC Porto venceu fora o Passos Manuel, por 36-26, e conseguiu confortável vantagem na primeira
"mão" dos quartos de final do play-off do Campeonato Andebol 1.
Depois de uma primeira parte equilibrada, a equipa de Ljubomir Obradovic destacou-se na segunda
parte com João Ferraz (9 golos) e Ricardo Moreira (8) a apontaram o caminho para a vitória.
O encontro da segunda "mão" realiza-se na próxima quarta-feira no Dragão Caixa.
Redação
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ID: 58310544
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Equipa do Alavarium
vence primeira fase
D.R.

Formação de Minis do clube aveirense

Andebol
Regional de Minis

CONQUISTA A formação de
Minis do Alavarium – Andebol
Clube de Aveiro, com a vitória
(11-9) obtida no passado dia 1, no
campo do CAI Conceição, sagrou-se a grande vencedora da
primeira fase do Campeonato
Regional do Distrito de Aveiro.
Nesse encontro, a equipa
aveirense mostrou a determinação que, ao longo da época,

lhe permitiu somar 11 vitórias
em 12 jogos, tendo apenas perdido com a equipa do CP Vacariça, pela margem mínima
de um ponto, no passado mês
de Dezembro.
A equipa treinada por César
Miguel Ferreira evidenciou um
assinalável crescimento técnico, tendo mesmo entre os
seus jogadores o segundo melhor marcador da sua série,
Afonso Ferreira, com 98 golos
apontados. |
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Pág: 33
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ID: 58311041

11-03-2015
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Área: 10,82 x 21,65 cm²
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Corte: 2 de 2
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Corte: 1 de 1

Jogos Desportivos prometem
juntar mais de 1.000 atletas
LAMEGO Os Jogos Desportivos de Lamego, a grande festa
do desporto do concelho, vão
regressar já esta mês. Está previsto que mais de 1000 atletas,
jovens e menos jovens, compitam em 14 modalidades com
o objectivo de dar o seu melhor
e superarem os rivais nesta
histórica prova.
Uma das grandes novidades
deste ano é a gincana em bicicleta. As inscrições para os Jogos Desportivos já se encontram abertas.
Organizado pela Câmara
Municipal de Lamego, com o
apoio de várias associações
desportivas e clubes da região,

Jogos juntaram no ano passado 915 atletas

o maior evento desportivo do
concelho quer dinamizar os lamecenses para que assumam
um papel activo no processo
de sensibilização e estímulo à
prática desportiva ao longo da
vida.
Durante esta edição, os qua-

dros competitivos decorrem
entre os meses de Março e Junho. Os X Jogos Desportivos
de Lamego vão abranger andebol, btt, natação, boccia, jogos tradicionais, minigolfe, voleibol, ténis de mesa, corrida
de orientação, atletismo, fute-

bol 7, futebol 5, waboba e 'gincana em bicicleta'.
Recorde-se que, no ano passado, o evento mobilizou a
participação de 915 atletas, em
representação de 30 colectividades e associações locais. A
cerimónia de encerramento
está marcada para 12 de Junho,
no Parque Isidoro Guedes.
O calendário completo dos
Jogos Desportivos, o regulamento e as respectivas fichas
de inscrição estão disponíveis
em cm-lamego.pt. Estas devem ser entregues no Complexo Municipal de Piscinas ou
junto das colectividades promotoras da modalidade. |
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FC Porto adianta-se em Lisboa - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

11-03-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4448443

Dragões venceram o Passos Manuel, por 36-26, no primeiro jogo dos quartos de final do play-off do
nacional de andebol
O FC Porto deu um passo importante rumo às meias-finais do play-off do Campeonato Nacional de
andebol, ao vencer esta quarta-feira, em Lisboa, o Passos Manuel, por 36-26, com exibições muito
boas de Ricardo Moreira e João Ferraz.
Os dragões, que no domingo jogam na Alemanha, com o Füchse Berlim, em desafio da quinta jornada
da fase de grupos da Taça EHF, terão agora dois jogos em casa, caso necessário, para decidir a
passagem às meias-finais.
O adversário será o Benfica, que já afastou o Águas Santas, depois de ter ganho, esta noite, por 2928 e, no sábado, na Maia, por 35-24.
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Benfica primeiro apurado para as meias-finais - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

11-03-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4448408

O Benfica apurou-se para as meias-finais do play.-off do Campeonato Nacional, ao vencer o Águas
Santas, por 29-28, após prolongamento.
Depois da vitória na Maia, por 35-24, os encarnados apuraram-se esta quarta-feira para as meiasfinais do play-off do Campeonato Nacional de Andebol. Os encarnados sofreram, foram a
prolongamento, após o empate a 27 golos nos 60 minutos, mas acabaram por vencer por 29-28.
Nas meias-finais, o Benfica irá defrontar o vencedor da eliminatória entre o FC Porto e o Passos
Manuel.

Página 20

A21

ID: 58311341

11-03-2015

Tiragem: 14900

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 19,44 x 29,35 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Competição e Clinic
animaram o fim de semana
REALIZOU-SE MAIS UMA RONDA DE
ANDEBOL, A NÍVEL REGIONAL E NACIONAL. NESTE ÚLTIMO, REGISTO
PARA DERROTA CASEIRA DO MADEIRA
SAD, ANTE O ABC, NO PRIMEIRO JOGO
DOS QUARTOS DE FINAL DO "NACIONAL" DA 1.ª DIVISÃO MASCULINA.
Consumou-se no passado domingo, o
5.º módulo do XXV Clinic da AAM intitulado: “A colaboração Treinador/Árbitro
como Promotora da Evolução da Modalidade”, que teve como preletor convidado José António Silva,ex-treinador do
AM Madeira Andebol SAD, que desta
forma esteve de regresso à Região.
Este módulo foi marcado pela interatividade dos formandos com o preletor,
debatendo situações recorrentes entre
os árbitros, treinadores e outros agentes
desportivos, de modo a definir condutas
de ação mais corretas e produtivas por
parte de todos.
Neste fim de semana, todas as equipas
nacionais jogaram em casa, proporcionando uma grande concentração de público junto aos pavilhões. Nos seniores
masculinos o AM Madeira Andebol SAD
entrou com o “pé esquerdo” no Play-off
perdendo frente ao ABC/UMINHO.
Na 1.ª Divisão, o CS Marítimo venceu
tranquilamente o CDC Santana. Nos seniores femininos o Madeira Andebol SAD
e o CS Madeira venceram ambos os jogos
da jornada dupla frente ao Juve Lis e ARC
Na competição regional, o jogo em
destaque vai para os iniciados masculinos, onde o CD Bartolomeu Perestrelo A
recebeu o AM Madeira Andebol SAD na
disputa pela liderança da 1.ª fase do campeonato.
Neste jogo o AM Madeira Andebol
SAD saiu vencedor apesar da boa entrada
no jogo por parte da equipa da casa. O
Madeira SAD já se encontrava na frente
do marcador no final da primeira parte
(11-14) e na segunda parte teve uma entrada forte no jogo, ampliando a vantagem, não dando hipóteses de recuperação por parte do CD Bartolomeu
Perestrelo A, 20-29 foi o resultado final.
No mesmo escalão, só que no género
feminino, o C.S. Madeira A derrotou o
CD Bartolomeu Perestrelo por 25-22,

Fora das pavilhões, prosseguiu o XXV Clinic da AAM.

confirmando o seu favoritismo e invencibilidade nesta fase do campeonato.
Nos infantis masculinos não houve surpresas nem alterações na tabela classificativa, o CD Bartolomeu Perestrelo e o
CD Infante continuam invictos nesta 2.ª
fase. Nos femininos o CS Madeira A e o
CD Bartolomeu Perestrelo entraram a
vencer na 2.ª fase.
Nos juvenis masculinos, o CD Académico do Funchal venceu o CDE Santa
Cruz continuando na luta pelos três primeiros lugares, recordando-se que ainda

falta disputar o jogo CS Marítimo / AM
Madeira Andebol SAD, finalizando assim
as contas da jornada.
Nos femininos o CS Madeira A e o CD
Bartolomeu Perestrelo venceram por números expressivos os seus jogos referentes à 2.ª fase do campeonato.
Nos juniores masculinos, o CS Marítimo foi derrotado em casa pelo AM Madeira Andebol SAD, num jogo pautado
pelo equilíbrio entre as duas equipas,
sendo que na parte final o Madeira SAD
foi mais consistente vencendo por 30-33.

Bartolomeu Perestrelo e Madeira SAD protagonizaram o jogo da ronda (iniciados).
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Benfica pode ser o primeiro semi-finalista

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

11-03-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/benfica-pode-ser-o-primeiro-semi-finalista

Mariano Ortega (Foto: www.slbenfica.pt) Benfica e Águas Santas voltam a encontrar-se na noite desta
quarta-feira, para a segunda partida dos quartos-de-final. O Benfica é, agora, anfitrião e recebe os
maiatos pelas 19h30 no pavilhão nº 2 da Luz. Depois da exuberante vitória encarnada no primeiro
jogo, por 24-35, em caso de nova vitória, o Benfica garante, desde já, a presença nas meias-finais da
fase final do campeonato nacional Andebol 1. "Fizemos um bom jogo, pelo todo, em Águas Santas.
Estivemos muito bem na defesa, o que depois nos permitiu subir melhor e concretizar no ataque. Mas
esse jogo já ficou para trás e sabemos que amanhã (ndr: hoje] há outro jogo, uma outra final.
Queremos jogar bem, fazer um bom jogo, à semelhança do que fizemos lá, sabendo que vamos
defrontar uma boa equipa", afirmou, em declarações ao sítio oficial do Benfica, o treinador Mariano
Ortega. Para o técnico espanhol do Benfica, o primeiro jogo deu conforto mas a equipa precisa de
mais uma vitória para conseguir o apuramento para as meias-finais: "Estamos mais confiantes, face à
vantagem conquistada e ao bom jogo que conseguimos fazer lá mas amanhã começa tudo do zero,
estamos no "play-off" e temos de trabalhar nos 60 minutos para alcançar o nosso objetivo que é
vencer e passar às meias-finais. Acredito que aqui, na Luz, com o apoio dos nossos adeptos vamos
consegui-lo". O Benfica pode ser, assim, o primeiro semi-finalista do campeonato. Caso o Águas
Santas consiga forçar a "negra", esse decisivo encontro será disputado, também em Lisboa, no
próximo 21 de Março.
11 Março, 2015
Anabela Macedo
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Benfica vence Águas Santas e avança para as "meias"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

11-03-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/benfica-vence-aguas-santas-e-avanca-para-as-meias

Carlos Carneiro foi crucial na vitória do Benfica O Benfica é o primeiro semi-finalista da fase final do
campeonato nacional Andebol 1. Os encarnados receberam e venceram o Águas Santas, num encontro
muito equilibrado, com a vitória a chegar, por 29-28, após prolongamento. Depois da folgada vitória
no primeiro jogo destes quartos-de-final, o Benfica teve hoje bem mais dificuldades. Encontro de
extremo equilíbrio. Ao intervalo, empate a 15 golos, no culminar de um primeiro tempo muito
disputado. No segundo tempo, manteve-se o equilíbrio de forças e terminou mesmo em novo empate.
Agora, a 27 golos e necessidade de prolongamento para descortinar o vencedor. Nos cinco minutos
decisivos, o Benfica entrou de rompante, com dois golos sem resposta. O Águas Santas ainda reduziu,
mas ficou sentenciada a vitória benfiquista, por 29-28. Carlos Carneiro, com oito golos, e Javier
Borragan, com sete, foram os mais assertivos na equipa do Benfica. No Águas Santas, destacou-se o
incontornável Pedro Cruz, com nove golos, e Pedro Peneda, com oito. As "águias" seguem, assim,
para as meias-finais. Aguardam, agora, por adversário, que vai sair da eliminatória entre FC Porto e
Passos Manuel.
11 Março, 2015
Anabela Macedo
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FC Porto entrou com pezinhos de lã mas trocou o Passo(s) a tempo
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URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/fc-porto-entrou-com-pezinhos-de-la-mas-trocou-o-passos-atempo

João Ferraz esteve em grande destaque (Foto: FC Porto) Uma excelente entrada do Passos Manuel em
jogo e um FC Porto, novamente adormecido, e a surpresa ainda pairou nos minutos inaugurais da
partida. No entanto, o FC Porto reagiu à (hexa) campeão e deu a volta a um texto que não começou
nada bonito para as hostes nortenhas. Foi já perto do intervalo que o FC Porto chegou à igualdade na
partida, desfazendo a vantagem da equipa local. À saída para os balneários, já o FC Porto estava
melhor e impunha-se o empate a 16 golos. No regresso para o segundo tempo, equipa azul-e-branca
transfigurada e, em sete minutos, e com um parcial de 6-0, sentenciaram o encontro (16-22). Até ao
final, o FC Porto ainda aumentou a vantagem, até concluir uma estonteante vitória por 26-36, após
uma segunda parte exemplar dos homens de Ljubomir Obradovic. João Ferraz, com nove golos, e
Ricardo Moreira, com oito, destacaram-se no ataque portista. Mas, foi o jovem Pedro Sequeira, com
dez golos, o melhor marcador da partida. Os "dragões" têm agora dois jogos no Dragão Caixa, para
sentenciarem estes quartos-de-final, mas podem carimbar a passagem às meias-finais, já a 18 de
Março, quando receberem o Passos Manuel, no jogo 2 desta eliminatória.
11 Março, 2015
Anabela Macedo
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Benfica à espera de FC Porto ou Passos Manuel nas "meias"
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11-03-2015 22:18
Encarnados eliminam o Águas Santas, nos "playoff" do Nacional de andebol, ao segundo jogo da série
com os maiatos.
O Benfica é a primeira equipa apurada para as meias-finais do Nacional de andebol. A equipa
encarnada derrotou o Águas Santas por 29-28, esta quarta-feira, no segundo jogo dos "playoff",
depois de uma igualdade a 27 ao cabo dos 60 minutos.
O Benfica tinha ganho o primeiro jogo da eliminatória, por 35-24.
Por seu turno, na estreia nos "playoff", o FC Porto marcou posição ao bater o Passos Manuel, por 3626. Caso vençam os quartos-de-final, os dragões disputarão com o Benfica a meia-final, à melhor de
cinco jogos.
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Benfica confirma presença nas meias finais
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Carlos Carneiro, jogador de andebol do Benfica
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A equipa de andebol do Benfica voltou a vencer, esta quarta-feira, o Água Santas por 29-28,
confirmando assim a presença nas meias finais do campeonato.
Na primeira mão, o Benfica já havia vencido por 35-24. Agora, no jogo desta noita, os encarnados
sentiram mais dificuldade e só garantiram a vitória no prolongamento, após o empate a 27 golos no
tempo regulamentar.
Com 8 golos, Carlos Carneiro foi o melhor marcador do Benfica. Do lado da equipa da Maia, Pedro
Cruz destacou-se com 9 tentos.
11-03-2015 22:17Encarnados voltaram a vencer o Água Santas.
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FC Porto entra no playoff a vencer
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22:09 . Record Por Record O FC Porto entrou no playoff do campeonato nacional de andebol com uma
vitória clara por 36-26 diante do Passos Manuel, em jogo disputado no reduto do adversário, no
Pavilhão da Escola Quinta de Marrocos.Ao intervalo até se registava uma inesperada igualdade a 16
golos, mas a segunda parte foi claramente diferente, com um parcial de 20-10 favorável aos dragões,
que contaram com a especial inspiração de João Ferraz (8 golos) e de Ricardo Moreira (7). Do lado
contrário, Pedro Sequeira apontou dez golos que se revelaram insuficientes para o triunfo da equipa
lisboeta.
O FC Porto entrou no playoff do campeonato nacional de andebol com uma vitória clara por 36-26...
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Juvenis da CPVV
ganham em Leiria
A equipa de juvenis femininos da Casa do Povo
de Valongo do Vouga (CPVV) venceu a Juve Lis,
por 23-19, no pavilhão desta formação leiriense,
em jogo da 2ª jornada da segunda fase do
campeonato nacional da categoria.
A FORMAÇÃO valonguense obteve assim a segunda vitória em dois jogos,
tendo alinhado e marcado:
Andreia Fernandes, Tatiana
Santos, Beatriz Ribeiro, Tânia
Veiga (2), Nadia Gonçalves
(8), Inês Chaves (3), Inês Alves (6), Juliana Arede (3),
Beatriz Rocha, Joana Santos (1), Ana Ferreira, Ana
Saraiva, Mariana Morais
e Nanci Lopes. Treinador:
Diogo Santos.
CPVV e Alavarium comandam a zona 2, com 6

pontos, seguidos de Juve Lis
e SIR 1º de Maio (4 pontos)
e São Pedro do Sul e Ac.
Espinho (2 pontos). Nesta
jornada, o Alavarium venceu em Espinho (45-15) e
o SIR 1º de Maio em São
Pedro do Sul (26-11).
No sábado (15h) a CPVV
recebe o Espinho.
INICIADAS PERDEM

A equipa de iniciados
femininos da CPVV perderam (36-11) na receção

à Ac. Espinho A, para a 2ª
jornada da segunda fase.
Em contrate com as juvenis,
foi a segunda derrota das
valonguenses, que alinharam e marcaram: Juliana
Arede (1), Etelvina Santos, Ana Gonçalves, Ana
Saraiva, Maria Figueiredo, Ana Saraiva, Mariana
Morais (3), Catarina Pires,
Juliana Marques (4), Nanci
Lopes (2), Beatriz Teixeira e Verónica Nelson (1).
Treinador: Diogo Santos.
Sanjoanense, Alavarium e
Ac. Espinho A comandam
(6 pontos)m enquanto São
Félix da marinha, CPVV e
São Pedro do Sul têm dois
pontos.
Domingo (12h) a CPVV
recebe a Sanjoanense. Ainda no domingo, mas em
minis femininos, a CPVV
recebe a LAAC (15h) para
o campeonato regional.
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MINIS DO AAC CONCLUÍRAM REGIONAL
Os minis masculinos do Águeda Andebol Clube perderam (10-18) na receção ao Vacariça,
para o campeonato regional, tendo alinhado: Gonçalo Ferreira, Rodrigo Francisco (3), Leonardo Morais (1), António Mendes (1), Manuel Dias, Francisco Oliveira, Luís Pires, Duarte
Fernandes (5), Ruben Pires e Denis Barbas.Treinador: Bruno Oliveira. A equipa concluiu a
primeira fase em 5º lugar na série C, com quatro vitórias e oito derrotas.
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Andebol do Feirense em grande
actividade durante o Carnaval
ANDEBOL O período de férias do
Carnaval foi aproveitado pelo Feirense para colocar todos os seus
atletas em actividade, numa fase
da época decisiva em que o final
dos respectivos campeonatos
está cada vez mais próximo.
No escalão de Minis, o Feirense
foi a Ílhavo disputar um torneio
juntamente com a formação da
casa, o Águeda e a Ac. Coimbra,
regressando sem conhecer o
amargo sabor da derrota.
No domingo, 15 de Fevereiro, o
Gimnodesportivo da Escola EB
2/3 Fernando Pessoa, em Santa
Maria da Feira, por iniciativa do
Feirense, viveu uma verdadeira
enchente durante todo o dia.
Durante a manhã, os Minis disputaram um triangular com o ISMAI
e o Xico Andebol. De tarde foram
os juniores a preparar o “assalto”
à primeira divisão, recebendo as
fortes equipas do GC Santo Tirso

e o S. Bernardo.
Mas a enchente de jogos não
terminou aqui. Durante três dias
as equipas de Infantis, Iniciados
e Juvenis foram até Leça da Palmeira, a convite do CALE, participar no 1.º Hanleça. Em destaque
esteve a equipa de Juvenis que
chegou à final do seu escalão do
qual saiu derrotada.
Esta verdadeira “avalanche” de
jogos não podia terminar melhor,
pois esta grande semana de andebol terminou com o 3.º Encontro
Regional de Bambis, realizado esta
época pela segunda vez, e não
será certamente a última, em Santa Maria da Feira, onde marcaram
presença sete clubes de Aveiro,
representados por 12 equipas.
Mais uma vez o destaque vai para
o Feirense que apresentou neste
encontro de Bambis as suas três
equipas, uma das quais feminina,
que deram muito boa conta de si.
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DESPORTO

Andebol para todos… Rumo ao Euro
2015!
Integrado no projeto Andebol 4 All da Federação de Andebol de Portugal (FAP), a Associação Nacional de
Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI) lançou-se no desafio de pôr toda a gente em posição de remate… A nível nacional cerca de duas centenas de atletas já praticam andebol e um leque de eleitos representará
Portugal no 1.º Europeu que decorre de 29 de março a 4 de abril em Fafe
Texto: Paula Fernandes Teixeira
Fotos: ANDDI

A seleção portuguesa ainda realiza, antes
do Euro 2015 de Fafe, um último estágio
de preparação a 7 e 8 de março, sendo que
para a manhã do primeiro dia de concentração está agendada a 1.ª Taça de Portugal de Andebol-7 no Colégio de Gaia.

Os 25 anos de bagagem da ANDDI em matéria de
desporto dedicado à deficiência intelectual estão a ser
aproveitados pela equipa lusa que decidiu apostar no
andebol, servindo tanto de referência como de meta.
Habituada a criar campeões em várias modalidades
como futsal, natação, remo, atletismo e basquetebol,
entre outras, a ANDDI quer agora marcar o desporto
nacional também no andebol.
A primeira experiência foi feita em outubro de 2013.
António Costa Pereira, técnico de andebol regular e treinador da ANDDI, é o selecionador nacional de andebol
para a deficiência intelectual desde então.
O treinador fez “um balanço extremamente positivo” à
Plural&Singular, em jeito de resumo do que foi feito até
aqui e de antevisão do que o futuro pode reservar a este
projeto.
Página 33

Plural & Singular
ID: 58276294

01-03-2015

Tiragem: 0

Pág: 58

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Trimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 2 de 6

DESPORTO

António Costa Pereira sublinhou que “a federação mais
num plano de apoio e da formação de técnicos e agentes e a ANDDI no trabalho desportivo no terreno de
dinamização de encontros e de equipas” formam “um
casamento perfeito”, destacando o papel dos dirigentes
da associação de que faz parte, bem como o do coordenador do Andebol 4 All, Joaquim Escada.
“A federação já tinha no projeto a vertente de andebol
em cadeira de rodas e surgiu o interesse de incluir o
andebol para a deficiência intelectual… Surgiu e ainda bem porque dos nossos jogadores atuais já tinham
passado por outras modalidades e perguntavam para
quando o andebol. E benefícios para eles? Noto muitos!”,
descreveu.
A nível nacional vão sendo dinamizados torneiros,
treinos e demonstrações e 14 equipas já aderiram ao
projeto.
A seleção portuguesa integra jovens dos 17 aos 43 anos
de idade de clubes e instituições como Naval Setubalense da APPACDM de Setúbal, CERCIMor, CERCIBeja,
CERCIFafe, CERCIGui, Clube Gaia e ARCIL da Lousã.
“Ao longo dos seus 25 anos, a ANDDI tem estado presente em praticamente todas as competições nas modalidades às quais se dedica. O andebol é uma a começar…
Mas temos sonhos e objetivos”, garantiu António Costa
Pereira.
Enquanto seleção, a meta passa por “estar presente em
todas as competições e afirmar-se perante as seleções
adversárias”, confidenciou. Já o objetivo interno, ou seja,
de desenvolvimento nacional, passa, acrescentou o selecionador, “por envolver cada vez mais técnicos, equipas
e jogadores nesta aposta”.
“Só com uma base cada vez maior é possível ter uma
seleção cada vez mais sólida e forte”, resumiu.
58

Os dirigentes portugueses têm
conhecimento que, ainda que
também de forma recente, existem outras seleções que estão
a desenvolver o andebol para a
deficiência intelectual, entre as
quais a Suécia, a Hungria, a Espanha, a Alemanha, a Holanda e
a Dinamarca.
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“

Esperemos que o futuro seja risonho
e as seleções cresçam e passem a integrar
competições. O nosso desejo é que a
competição internacional cada vez fique mais
forte. E a ANDDI está disponível para dar o
seu contributo nesse objetivo”, António Costa
Pereira, selecionador de andebol para a
deficiência intelectual

Grande teste está marcado para Fafe

Depois do arranque do projeto, o Andebol 4 All para a
deficiência intelectual foi tomando forma em 2014 com
o surgimento de cada vez mais atividades e competições
que se desenvolvem em várias partes do país.
Mas será de 29 de março a 4 de abril, em Fafe, que o
primeiro grande teste terá lugar com o 1.º Campeonato
da Europa desta modalidade. França e Polónia são as
seleções que Portugal vai defrontar nesta cidade minhota, onde o ‘fator casa’ poderá “ser preponderante”, disse
António Costa Pereira, procurando, no entanto, assumir
“o favoritismo com algumas reticências” para que a pressão não seja “incutida nos jogadores”.
Sobre a França, graças ao duplo encontro de 2013,
Portugal tem algumas informações. Já a equipa polaca
é “uma perfeita desconhecida”, conforme descreveu o
selecionador luso.
“As expetativas são elevadas. Estamos a trabalhar para
conseguir um bom resultado e um bom resultado em
casa é sermos campeões da Europa”, traçou António
Costa Pereira.
Para preparar o Euro2015, a equipa portuguesa está
a realizar estágios, havendo, revelou o selecionador,
“dificuldade em conciliar” horários e viagens sobretudo
com jogadores convocados que têm atividade profissional mas com “muita carolice de muita gente que apoia”,
bem como com a “motivação dos jovens” tudo se torna
possível.
Depois desde Europeu haverá um segundo na Polónia,
em 2016, e o 1.º Campeonato do Mundo está agendado
para 2017 em França.

ANDDIball International Cup 2013
Em novembro de 2013, naquela que foi
praticamente a primeira experiência da
seleção portuguesa de andebol para a
deficiência intelectual, Portugal venceu o
Troféu Internacional entre Seleções – “ANDDIball International Cup 2013” que se
realizou no Colégio de Gaia.
Portugal e França defrontaram-se duas vezes. No primeiro jogo a equipa lusa venceu
por 31-13, voltando a brilhar num segundo encontro com uma vitória por 24-8.
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O andebol na voz dos jogadores nacionais

Depois de ter experimentado o futebol e o atletismo,
Vítor Pereira, de 30 anos, pratica andebol há três anos,
uma escolha de modalidade que, disse à Plural&Singular, lhe merece um “balanço muito positivo”, uma vez
que sente “muitas melhorias” a nível social, desportivo e
de saúde, nomeadamente o melhor posicionamento.
O atleta do Clube Gaia que dentro do campo atua a
lateral direito quer vencer o Euro2015 em Fafe e ser
campeão europeu para coroar da melhor forma uma
modalidade que descreveu como “espetacular porque dá
para toda a gente”.
Já José Carlos Magalhães, pivot, 19 anos, de fato de
treino com as Quinas ao peito, destaca a importância de
representar a seleção portuguesa, considerando-se “polivalente” dentro do recinto de jogo, uma vez que gosta
tanto das tarefas de ataque como da defesa.
“Noto que corro melhor, fiz novos amigos, o ambiente
dos estágios é muito bom”, descreveu o atleta da CERCIFafe que é o mais jovem jogador da seleção portuguesa
e também aquele que mais recentemente se juntou ao
grupo.
O ponta direita Filipe Ferreira, de 30 anos, já conhecia
o andebol antes da modalidade lhe te sido apresentada
dentro do clube que representa, o Naval Setubalense da
APPACDM de Setúbal, mas nunca tinha sonhado representar as cores de Portugal em campeonatos internacionais… “Gosto muito. O desporto faz bem. Queremos
ganhar o Europeu”, atirou, sem esconder, no entanto,
que está “um bocadinho nervoso” porque “a responsabilidade é grande”.

Handleça Cup 2015
A seleção nacional de Andebol da ANDDI
realizou no fim de semana de 14 e 15 de
fevereiro mais um estágio de preparação
com vista à participação no campeonato
europeu e, depois de sábado ter cumprido
uma dupla sessão de treinos, no domingo de manhã os atletas lusos abriram o
torneio de andebol juvenil Handleça Cup
2015.
O convite surgiu por parte da CALE, o
Clube de Andebol de Leça da Palmeira,
concelho de Matosinhos, e constitui-se
num jogo de preparação diante da equipa de juvenis masculinos deste emblema
leceiro.
A CALE venceu por 30-17 num jogo com
duas partes de 25 minutos.
Após este jogo realizou-se uma demonstração de andebol em cadeira de rodas
coma equipa da APD-Porto.
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desporto

Andebol para todos… Rumo ao
Euro 2015!
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Andebol para todos… Rumo ao
Euro 2015!

Integrado no projeto Andebol 4 All da Federação de
Andebol de Portugal (FAP), a Associação Nacional
de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI)
lançou-se no desafio de pôr toda a gente em posição
de remate… A nível nacional cerca de duas centenas
de atletas já praticam andebol e um leque de eleitos
representará Portugal no 1.º Europeu que decorre de
29 de março a 4 de abril em Fafe
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