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A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 16,05 x 11,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41167233 08-04-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,31 x 7,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41167287 08-04-2012
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A3

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 10,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41167270 08-04-2012
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A4

  Tiragem: 158883

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Preto e Branco

  Área: 3,59 x 4,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41166894 08-04-2012
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A5

  Tiragem: 4600

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,43 x 15,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41164587 08-04-2012

O Governo dos Açores, através da Direcção 
Regional do Desporto, tutelada pela Secretaria 
Regional da Educação e Formação, atribuiu 
140, 836.00 euros de apoio ao desenvolvimen-
to da atividade desportiva na modalidade do 
Andebol. O apoio atribuído foi contratualizado 
através da assinatura dum contrato-programa 
entre a Direcção Regional do Desporto e a 
União das Associações de Andebol dos Açores, 
na recente Cimeira do Andebol.

Do montante total, 113.887,00 euros des-
tinam-se ao apoio às actividades competitivas 
de âmbito regional, 12.720,00 para apoio às 
actividades competitivas de âmbito nacional, 
6.579,00 para apoio à arbitragem de activida-
des competitivas de âmbito regional e 7.650,00 
euros destinam-se à formação de recursos hu-
manos.

Na reunião, foi ainda feito um balanço 
da modalidade, verifi cando-se que em 2011 
a atividade desportiva desenvolvida pelo 
Andebol sustentou-se em 825 atletas dos quais 
761 correspondem a escalões de formação, sen-
do oriundos de 12 clubes, enquadrados por 30 
treinadores, 28 árbitros e ofi ciais de mesa e 62 
dirigentes federados. Foram organizados 345 
jogos de âmbito local/ilha.

Andebol recebe 
mais de 140 mil 
euros de apoios

Governo dos Açores 
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A6

  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 17,55 x 19,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41168477 08-04-2012
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A7

  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 11,52 x 19,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41168473 08-04-2012
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A8

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,89 x 12,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41164618 08-04-2012
Andebol feminino: Mundial
Portugal discute apuramento
com Espanha

A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-20 

perdeu ontem com a anfitriã Hungria, por 28-23, na 

segunda jornada do Grupo 5 de qualificação para o 

Mundial da categoria, em Gyor, e decide o apuramento 

com a Espanha. Depois de, na sexta-feira, ter vencido 

categoricamente a seleção israelita (41-13), Portugal 

discutiu o resultado até ao fim, mas a Hungria foi 

mais forte e conseguiu mais uma vitória e, para já, o 

primeiro lugar do Grupo. Para garantir o segundo lugar 

do Grupo 5, Portugal está obrigado a ganhar à Espa-

nha, no último jogo. Em caso de empate, a vantagem 

será para Portugal, que tem melhor “goal-average”. 

No primeiro jogo da segunda jornada, a Espanha 

bateu a seleção israelita, por 32-14. Por desistência 

da Oceânia para a fase final do Mundial, foi atribuída 

mais uma vaga europeia, que será para o segundo 

classificado do Grupo 5. As duas seleções que ficarem 

em primeiro e segundo da “poule” estarão na fase final 

do Mundial de sub-20, na República Checa, de 1 a 15 

de julho de 2012.
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A9

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,74 x 7,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41164613 08-04-2012
Andebol: Bring Cup
Portugal empatou
frente à Eslováquia

A seleção portuguesa de andebol empatou ontem 

com a Eslováquia 26-26, na terceira jornada da Bring 

Cup, em Bodo, na Noruega, e terminou o torneio no 

terceiro lugar, à frente da Eslováquia.

A turma das “quinas” repetiu assim a classificação 

conseguida na última edição do torneio, disputada 

em novembro de 2011.

Ao intervalo, Portugal vencia por 16-13, numa partida 

em que Tiago Rocha (6 golos) foi eleito o melhor jogador 

da equipa lusa, segundo destaca a Federação Portu-

guesa de Andebol, no seu sítio oficial na Internet.

Página 9



A10

(Andebol: Mundial Sub-20 Fem., Qual.) - Portugal perde com Hungria e discute
apuramento com Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/andebol-mundial-sub-20-fem-qual-portugal-perde-com-hungria-
e-discute-apuramento-com-espanha=f717649

 

18:45Sábado, 7 de abril de 2012

 

 Gyor, Hungria, 07 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-20 perdeu hoje

com a anfitriã Hungria, por 28-23, na segunda jornada do Grupo 5 de qualificação para o Mundial da

categoria, em Gyor, e decide o apuramento com a Espanha.

 

 Depois de na sexta-feira ter vencido categoricamente a seleção israelita (41-13), Portugal discutiu o

resultado até ao fim, mas a Hungria foi mais forte e conseguiu mais uma vitória e, para já, o primeiro

lugar do Grupo.

 

 "Não conseguimos atingir o objetivo de hoje, que era ganhar. Mas mesmo que ganhássemos hoje, o

jogo de amanhã [domingo] seria sempre decisivo. Amanhã, vamos acreditar que vamos estar no

Mundial e, para isso, temos de ganhar à Espanha", comentou a selecionadora, Sandra Fernandes, ao

sítio da Federação Portuguesa de Andebol na Internet.
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A11

Andebol: Bring Cup - Portugal empata com Eslováquia e termina em terceiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/04/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/andebol-bring-cup-portugal-empata-com-eslovaquia-e-termina-
em-terceiro-lugar=f717617

 

15:54Sábado, 7 de abril de 2012

 

 Bodo, Noruega, 07 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol empatou hoje com a Eslováquia

26-26, na terceira jornada da Bring Cup, em Bodo, na Noruega, e terminou o torneio no terceiro lugar,

à frente da Eslováquia.

 

 A turma das "quinas" repetiu assim a classificação conseguida na última edição do torneio, disputada

em novembro de 2011.

 

 Ao intervalo, Portugal vencia por 16-13, numa partida em que Tiago Rocha (6 golos) foi eleito o

melhor jogador da equipa lusa, segundo destaca a Federação Portuguesa de Andebol, no seu sítio

oficial na Internet.
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A12

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 13,13 x 8,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41166971 08-04-2012
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A13

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,47 x 8,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41166972 08-04-2012
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A14

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 4,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41166967 08-04-2012
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A15

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 13,42 x 5,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41166968 08-04-2012
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A16

  Tiragem: 106295

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 4,13 x 8,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41165205 08-04-2012
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A17

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,99 x 22,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41167164 08-04-2012
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A18

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,31 x 5,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41167144 08-04-2012
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A19

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 2,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41156342 07-04-2012
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A20

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 21,80 x 12,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41155529 07-04-2012
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A21

Bring Cup: Portugal terceiro após empate com Eslováquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=325062

 

A seleção portuguesa de andebol foi terceira classificada no Bring Cup, que decorreu em Bodo, na

Noruega.

Na terceira jornada Portugal empatou 26-26 com a Eslováquia e garantiu o último lugar do pódio na

competição.

Com este resultado a seleção portuguesa iguala a prestação conseguida na última edição do evento,

em último novembro.

A Federação Portuguesa de Andebol destacou na sua página da Internet como melhor jogador luso no

encontro Tiago Rocha, com seis golos apontados.

 

Redação
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A22

  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 10,98 x 8,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41158349 07-04-2012
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A23

  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 10,91 x 8,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41158340 07-04-2012
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A24

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,42 x 4,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41154930 07-04-2012
Andebol
Portugal perde na “Bring Cup”

A seleção portuguesa de andebol somou ontem a 

sua segunda derrota na “Bring Cup”, ao ser derrotada 

pela equipa da casa, a Noruega, por 35-29, em jogo 

da segunda jornada da prova.

Portugal enfrenta hoje a Eslováquia, que hoje perdeu 

com a Rússia por 29-19.
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A25

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 9,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41157695 07-04-2012
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A26

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 4,39 x 9,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41157690 07-04-2012
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A27

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 17,76 x 8,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41157697 07-04-2012
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A28

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,66 x 8,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41154688 07-04-2012

Madeirenses
ajudam Portugal a
golear Israel
s andebolistas madeirenses Isabel
Góis (AD Camacha), Ana Tentem,
Mónica Soares e Cláudia Farinha
(Sports Madeira) e Catarina As-
cenção (Madeira SAD) participa-
ram ontem na goleada (41-13) a
Israel em partida inaugural do
Grupo 5 de qualificação para o
Mundial de sub-20 que está a de-
correr em Gyor, na Hungria. Ao in-
tervalo Portugal já vencia por 21-5
e hoje volta à acção pelas 16h00
com a Hungria.

J.P.F
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A29

  Tiragem: 106295

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 5,88 x 26,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41155066 07-04-2012
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A30

  Tiragem: 106295

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,71 x 17,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41155053 07-04-2012
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A31

Portugal empata com Eslováquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=161051031

 

A seleção portuguesa de andebol empatou hoje com a Eslováquia 26-26, na terceira jornada da Bring

C ...

 

 Sportinveste Multimédia

 

 Portugal empata com Eslováquia

 

 A seleção portuguesa de andebol empatou hoje com a Eslováquia 26-26, na terceira jornada da Bring

Cup, em Bodo, na Noruega, e terminou o torneio no terceiro lugar, à frente da Eslováquia.

 

 A equipa das "quinas" repetiu assim a classificação conseguida na última edição do torneio, disputada

em novembro de 2011.

 

 Ao intervalo, Portugal vencia por 16-13, numa partida em que Tiago Rocha (6 golos) foi eleito o

melhor jogador da equipa lusa, segundo destaca a Federação Portuguesa de Andebol, no seu sítio

oficial na Internet.
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A32

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,22 x 27,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41157457 07-04-2012
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A33

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,00 x 5,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41157456 07-04-2012
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A34

:.: Bring Cup: Portugal empata com a Eslováquia (26-26) - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=750394

 

A seleção portuguesa empatou este sábado com a Eslováquia (26-26), na terceira jornada da Bring

Cup, em Bodo, na Noruega, e terminou o torneio no terceiro lugar, à frente da Eslováquia. A turma

das quinas repetiu assim a classificação conseguida na última edição do torneio, disputada em

novembro de 2011. Ao intervalo, Portugal vencia por 16-13, numa partida em que Tiago Rocha (6

golos) foi eleito o melhor jogador da equipa lusa, segundo destaca a Federação Portuguesa de

Andebol, no seu site oficial. Siga-nos no Facebook e no Twitter .

 

 

Página 34



A35

:.: Mundial Sub-20: Portugal perde com a Hungria (28-23) - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=750423

 

A seleção portuguesa feminina de sub-20 perdeu este sábado com a anfitriã Hungria, por 28-23, na

segunda jornada do Grupo 5 de qualificação para o Mundial da categoria, em Gyor, e decide o

apuramento com a Espanha. Depois de na sexta-feira ter vencido categoricamente a seleção israelita

(41-13), Portugal discutiu o resultado até ao fim, mas a Hungria foi mais forte, conseguindo mais uma

vitória e, para já, o primeiro lugar do Grupo. "Não conseguimos atingir o objetivo de hoje, que era

ganhar. Mas mesmo que ganhássemos, o jogo de amanhã [domingo] seria sempre decisivo. Amanhã,

vamos acreditar que vamos estar no Mundial e, para isso, temos de ganhar à Espanha", comentou a

selecionadora, Sandra Fernandes, ao site da Federação Portuguesa de Andebol. Para garantir o

segundo lugar do Grupo 5, Portugal está obrigado a ganhar à Espanha, no último jogo do grupo. Em

caso de empate, a vantagem será para Portugal, que tem melhor goal-average. No primeiro jogo da

segunda jornada, a Espanha bateu a seleção israelita, por 32-14. Por desistência da Oceânia para a

fase final do Mundial, foi atribuída mais uma vaga europeia, que será para o segundo classificado do

Grupo 5. As duas seleções que ficarem em primeiro e segundo da poule estarão na fase final do

Mundial Sub-20, na República Checa, de 1 a 15 de Julho de 2012. Siga-nos no Facebook e no Twitter .
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A36

:.: Portugal qualifica-se para o Europeu de sub-20 - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=750452

 

Portugal qualificou-se este sábado para o Campeonato da Europa de andebol de sub-20, ao derrotar a

Bulgária, por 30-12, na segunda jornada do Grupo 6 de apuramento, a decorrer na Eslováquia. Um dia

após o triunfo sobre a seleção anfitriã, a equipa comandada por Rolando Freitas confirmou a presença

no Europeu da Turquia com um folgado triunfo sobre os búlgaros, depois de ter chegado ao intervalo

com uma vantagem de 11 golos (16-5). Dois anos após a medalha de prata conquistada no Europeu

disputado precisamente na Eslováquia, os juniores A portugueses foram amplamente dominadores no

encontro de sábado para colocar a seleção de novo na rota no torneio continental. "Sabíamos, 'a

priori', que seríamos superiores, tanto pelo passado quanto pelos resultados anteriores. Entrámos

confiantes e encarámos com seriedade todos os momentos do jogo. Houve rotação total dos jogadores

e trabalhámos alguns aspetos táticos. Os jogadores estão de parabéns pelo resultado", disse o

selecionador, citado pela Federação Portuguesa de Andebol. O técnico destacou o facto de esta ser a

sexta qualificação consecutiva de Portugal no escalão sub-20/21 e esta geração ser a única com

apuramentos em sub-18 e sub-20. O Grupo 6 fecha no domingo, com o encontro entre Eslováquia e

Bulgária, que será apenas para cumprir calendário, uma vez que só o primeiro classificado garantia o

apuramento para a fase final, que se disputa de 5 a 15 de julho de 2012, na Turquia. Já apuradas

estão a Turquia (organizadora), a Croácia (vencedora do Campeonato da Europa Sub-18 de 2010) e

Espanha (vice-campeã da Europa de Sub-18). O sorteio dos grupos da fase final está marcado para 13

de abril. Siga-nos no Facebook e no Twitter .
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A37

:.: Sub-20: Portugal estreia-se com triunfo na qualificação - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=750296

 

Portugal estreou-se esta sexta-feira com um triunfo sobre a anfitriã Eslováquia (31-21), no torneio de

qualificação para o Campeonato Europeu de andebol de sub-20, a decorrer em Nove Kamky. Portugal,

que vencia a Eslováquia por 15-12 ao intervalo, lidera o Grupo 6 de qualificação, com dois pontos,

enquanto Eslováquia é segunda classificada, sem pontos. A equipa portuguesa procura a qualificação

para o Europeu depois de em 2010 ter sido derrotada na final do torneio continental pela Dinamarca.

"Foi uma boa vitória de Portugal, os jogadores estiveram bem, tranquilos, e é sempre importante que

se sintam confortáveis para dar o melhor de si próprios", disse Rolando Freitas, citado no site da

Federação de Andebol de Portugal. No sábado, no segundo e último encontro dos portugueses no

agrupamento, a equipa de Rolando Freitas defronta a Bulgária, procurando um triunfo que lhe

assegure a presença no Europeu da Turquia, entre 5 e 15 de julho. "Não temos informação sobre a

Bulgária. Também da Eslováquia não tínhamos grande informação. Desconhecemos o que pode

acontecer, mas, teoricamente, a Bulgária é de um nível inferior à Eslováquia. Mas a nossa forma de

estar no andebol tem sido sempre a de respeitar cada adversário", afirmou o selecionador nacional.

Siga-nos no Facebook e no Twitter .
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Bring Cup: Portugal empata com a Eslováquia (26-26)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Bring-Cup--Portugal-empata-com-a-
Eslovaquia-(26-26.aspx

 

Ao intervalo, Portugal vencia por 16-13, numa partida em que Tiago Rocha (6 golos) foi eleito...

Por Record

A seleção portuguesa empatou este sábado com a Eslováquia (26-26), na terceira jornada da Bring

Cup, em Bodo, na Noruega, e terminou o torneio no terceiro lugar, à frente da Eslováquia.A turma das

quinas repetiu assim a classificação conseguida na última edição do torneio, disputada em novembro

de 2011.Ao intervalo, Portugal vencia por 16-13, numa partida em que Tiago Rocha (6 golos) foi eleito

o melhor jogador da equipa lusa, segundo destaca a Federação Portuguesa de Andebol, no seu site

oficial.

 

 

Página 38



A39

Portugal empata com Eslováquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/04/07/portugal_empata_com_eslov_quia.ht
ml

 

07 de Abril de 2012 16:32h

 

 Seleção Nacional termina em terceiro lugar.

 

 A seleção portuguesa de andebol empatou hoje com a Eslováquia 26-26, na terceira jornada da Bring

Cup, em Bodo, na Noruega, e terminou o torneio no terceiro lugar, à frente da Eslováquia.

 

 A turma das "quinas" repetiu assim a classificação conseguida na última edição do torneio, disputada

em novembro de 2011.

 

 Ao intervalo, Portugal vencia por 16-13, numa partida em que Tiago Rocha (6 golos) foi eleito o

melhor jogador da equipa lusa, segundo destaca a Federação Portuguesa de Andebol, no seu sítio

oficial na Internet.

 

Por Sapo Desporto c/ Lusa
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A40

Portugal está na fase final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/04/07/portugal_est_na_fase_final.html

 

07 de Abril de 2012 21:53h

 

 Já apuradas estão a Turquia (organizadora), a Croácia (vencedora do Campeonato da Europa Sub-18

de 2010) e Espanha (vice-campeã da Europa de Sub-18).

 

 Portugal qualificou-se hoje para o Campeonato da Europa de andebol de sub-20, ao derrotar a

Bulgária, por 30-12, na segunda jornada do Grupo 6 de apuramento, a decorrer na Eslováquia.

 

 Um dia após o triunfo sobre a seleção anfitriã, a equipa comandada por Rolando Freitas confirmou a

presença no Europeu da Turquia com um folgado triunfo sobre os búlgaros, depois de ter chegado ao

intervalo com uma vantagem de 11 golos (16-5).

 

 Dois anos após a medalha de prata conquistada no Europeu disputado precisamente na Eslováquia,

os juniores A portugueses foram amplamente dominadores no encontro de hoje para colocar a seleção

de novo na rota no torneio continental.

 

 Sabíamos, 'a priori', que seríamos superiores, tanto pelo passado quanto pelos resultados anteriores.

Entrámos confiantes e encarámos com seriedade todos os momentos do jogo. Houve rotação total dos

jogadores e trabalhámos alguns aspetos táticos. Os jogadores estão de parabéns pelo resultado, disse

o selecionador, citado pela Federação Portuguesa de Andebol.

 

 O técnico destacou o facto de esta ser a sexta qualificação consecutiva de Portugal no escalão sub-

20/21 e esta geração ser a única com apuramentos em sub-18 e sub-20.

 

 O Grupo 6 fecha no domingo, com o encontro entre Eslováquia e Bulgária, que será apenas para

cumprir calendário, uma vez que só o primeiro classificado garantia o apuramento para a fase final,

que se disputa de 5 a 15 de julho de 2012, na Turquia.

 

 Já apuradas estão a Turquia (organizadora), a Croácia (vencedora do Campeonato da Europa Sub-18
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de 2010) e Espanha (vice-campeã da Europa de Sub-18). O sorteio dos grupos da fase final está

marcado para 13 de abril.

 

Por SAPO Desporto c/Lusa
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Portugal perde com Hungria e discute apuramento com Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2012

Meio: Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/04/07/portugal_perde_com_hungria_e_dis.
html

 

07 de Abril de 2012 18:48h

 

 No primeiro jogo da segunda jornada, a Espanha bateu a seleção israelita, por 32-14.

 

 A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-20 perdeu hoje com a anfitriã Hungria, por 28-23,

na segunda jornada do Grupo 5 de qualificação para o Mundial da categoria, em Gyor, e decide o

apuramento com a Espanha.

 

 Depois de na sexta-feira ter vencido categoricamente a seleção israelita (41-13), Portugal discutiu o

resultado até ao fim, mas a Hungria foi mais forte e conseguiu mais uma vitória e, para já, o primeiro

lugar do Grupo.

 

 Não conseguimos atingir o objetivo de hoje, que era ganhar. Mas mesmo que ganhássemos hoje, o

jogo de amanhã [domingo] seria sempre decisivo.

 

 Amanhã, vamos acreditar que vamos estar no Mundial e, para isso, temos de ganhar à Espanha,

comentou a selecionadora, Sandra Fernandes, ao sítio da Federação Portuguesa de Andebol na

Internet.

 

 Para garantir o segundo lugar do Grupo 5, Portugal está obrigado a ganhar à Espanha, no último jogo

do grupo. Em caso de empate, a vantagem será para Portugal, que tem melhor "goal-average".

 

 No primeiro jogo da segunda jornada, a Espanha bateu a seleção israelita, por 32-14.

 

 Por desistência da Oceânia para a fase final do Mundial, foi atribuída mais uma vaga europeia, que

será para o segundo classificado do Grupo 5.

 

 As duas seleções que ficarem em primeiro e segundo da "poule" estarão na fase final do Mundial de

sub20, na República Checa, de 1 a 15 de Julho de 2012.
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Por SAPO Desporto c/Lusa
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A44

  Tiragem: 5022

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,77 x 8,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41147823 06-04-2012
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A45

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,88 x 1,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41145996 06-04-2012
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A46

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 26,77 x 12,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41145957 06-04-2012
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A47

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 15,94 x 5,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41147279 06-04-2012
PORTUGAL DISCUTE APURAMENTO
PARA O MUNDIAL EM GUIMARÃES
A cidade de Guimarães vai acolher, no
próximo dia 16 de Junho, o decisivo jo-
go da selecção nacional portuguesa, a
contar para o ‘play-off’ de apuramento
para o mundial de andebol 2013.
O jogo da segunda ‘mão’ desta fase da
prova, contra a Eslovénia, disputa-se no
Pavilhão Multiusos de Guimarães e tem
início marcado para as 17 horas.
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A48

  Tiragem: 10127

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 8,25 x 14,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41142765 06-04-2012

ANDEBOL

Jovens do CAIC 
brilham em Espanha

� A equipa de infantis/iniciados
do Núcleo de Andebol do Colégio
da Imaculada Conceição (CAIC)
participou, entre 1 e 4 de Abril, no
III Torneio Ibérico dos Colégios
Jesuítas, que decorreu em Villa
Franca de los Barros (Badajoz).

No primeiro dia, a equipa de
Cernache  venceu o Colégio
Recuerdo de Madrid por 43-19 e
o Colégio Imaculada de Alicante
por 38-11, garantindo, desde logo,
o acesso às meias finais da com-
petição. O adversário nesse

encontro foi a equipa da casa, o
Colégio de Villa Franca dos Bar-
ros, que o CAIC derrotou por
uns claros 42-14, alcançando o
acesso à fina desta prova.

No jogo decisivo os jovens de
Cernache bateram o Colégio San
Estanislau Kostka, de Málaga
por 35-22, triunfando numa
competição, que alia a compo-
nente desportiva à cultural, uma
vez que as comitivas participan-
tes são desafiadas a participar
em vários eventos culturais.

A EQUIPA do CAIC dominou um torneio em Espanha

D
.R
.
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A49

  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 10,82 x 12,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41147895 06-04-2012
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A50

  Tiragem: 12597

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 10,98 x 11,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41147892 06-04-2012
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A51

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 20,43 x 15,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41147049 06-04-2012

Andebol: apuramento para o mundial

Portugal joga em Guimarães
A seleção portuguesa de an-

debol vai defrontar no Multiu-
sos de Guimarães a Eslovénia 
no jogo da segunda mão do 
play-off de acesso ao Cam-
peonato do Mundo de 2013, 
a disputar em Espanha.

O decisivo jogo do play-off 
de acesso ao Mundial de 2013 
está agendado para o dia 16 
de junho (17h00) e beneficia-
rá de transmissão direta pelo 
canal 2 da RTP.

Portugal jogará a primeira 
mão na Eslovénia, a 9 ou 10 
de junho, e recebe a forma-
ção eslovena, no Multiusos, 
no dia 16 de junho.

«É uma eliminatória em 
aberto e tivemos a sorte de 

ter o segundo jogo em casa. 
Claro que temos de respeitar 
e reconhecer o mérito da Es-
lovénia, que ficou em sexto lu-
gar no Europeu, mas sabemos 
que podemos ganhar», afir-
mou o selecionador de Por-
tugal, Mats Olsson.

«Sabemos que temos hipó-
tese de passar com esta equi-
pa, que eu e os jogadores co-
nhecemos bem. Ainda jogá-
mos com eles em junho do úl-
timo ano e ganhámos, mas a 
Eslovénia tem evoluído muito 
e fez um bom Europeu», ava-
liou o selecionador de Portu-
gal, o sueco Mats Olsson.

O play-off apura nove sele-
ções para o Mundial, a disputar 

de 13 e 27 de janeiro de 2013, 
juntando-se a elas a França, 
atual campeã do mundo, a an-

fitriã Espanha e a Croácia, Di-
namarca e Sérvia, pelas classi-
ficações no Euro 2012.

Mats Olsson, selecionador de andebol

DM
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A52

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,83 x 7,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41147494 06-04-2012
Apoio do governo 

Mais de 140 mil euros
para andebol açoriano
O Governo regional atribuiu 140, 836.00 euros de apoio 

ao desenvolvimento da atividade desportiva na modalidade 
do andebol.

O apoio atribuído foi contratualizado através da assinatura 
dum contrato-programa entre a direção regional do Desporto 
e a União das associações de andebol dos açores, na recente 
Cimeira do andebol.

 Do montante total, 113.887,00 euros são para apoio às 
atividades competitivas de âmbito regional, 12.720,00 para 
apoio às atividades competitivas de âmbito nacional, 6.579,00 
para apoio à arbitragem de atividades competitivas de âmbito 
regional e 7.650,00 euros destinam-se à formação de recursos 
humanos.
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A53

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 3,78 x 5,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41145641 06-04-2012
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A54

  Tiragem: 41957

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 7,26 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41145631 06-04-2012
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A55

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,54 x 8,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41147431 06-04-2012
7 Andebol. A selecção por-

tuguesa - com os madeiren-
ses João Ferraz e Gonçalo
Vieira - entrou ontem a per-
deu na “Bring Cup”, ao ser
derrotada pela Rússia, por
28-21, em jogo da primeira
jornada da competição no-
rueguesa. Apesar de as duas
equipas terem ido para o in-
tervalo empatadas a 12 go-
los, depois de uma primeira
parte muito equilibrada, a
Rússia entrou dominante no
segundo tempo, conse-
guindo uma vantagem que
haveria de manter até ao fi-
nal da partida.
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A56

  Tiragem: 106295

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 3,88 x 6,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41144738 06-04-2012
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A57

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 10,95 x 6,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41148551 06-04-2012

Andebol

regional de minis/misto
20KLms DE aLmEIrIm, 6 – CD TOrrEs nOvas, 12
Pav. Mun. Almeirim (¼). CDTN: João Gonçalves, Ricardo Domingues (2 ), Marta Ludovina, Daniel 
Moreira, Tiago Amado (1), Bernardo Ribeiro (9), Rita Cabeleira, Débora Roque, João Tiago, Manuel 
Silva, Dânia Carreira, Vasco Silva. Responsável técnico: Alfredo Garcia. Dirigente: José Luís.  
 

Evolução já se nota
Talvez por saberem do maior traquejo dos atletas de Almeirim, os 

atletas torrejanos fizeram uma primeira parte pouco conseguida. No 
entanto, ao intervalo, o técnico do CDTN fez as devidas correcções e 
no segundo tempo a equipa soltou-se mais, tendo controlado o jogo e 
obtendo uma vitória que não ofereceu dúvidas.
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A58

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,67 x 15,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41145643 06-04-2012

Página 58



A59

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,50 x 26,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41146022 06-04-2012
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A60

:.: Mundial Sub-20: Portugal cilindrou Israel - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=750251

 

A seleção de Juniores A feminina venceu, esta sexta-feira, a sua congénere de Israel, por 41-13, no

primeiro jogo do Grupo 5 de qualificação para o Mundial de sub20 femininos, a decorrer em Gyor, na

Hungria. A seleção orientada por Sandra Fernandes foi claramente superior à equipa adversária e,

num jogo só com um sentido, as Juniores A femininas estiveram na frente do marcador desde o início

do jogo e chegaram ao intervalo já a vencer confortavelmente por 25-6. A segunda parte não foi

diferente, com Portugal a ter o domínio completo do jogo e a aumentar progressivamente a diferença.

O resultado final saldou-se em 41-13 para Portugal, resultado que motiva ainda mais a seleção

nacional para os dois jogos que ainda faltam, segundo refere o sítio eletrónico da Federação

Portuguesa de Andebol. Ainda esta sexta-feira, disputa-se o outro jogo da primeira jornada, entre

Espanha e Hungria, e, no sábado, Portugal vai medir forças com a formação da casa. Siga-nos no

Facebook e no Twitter .
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 Portugal teve o domínio completo do jogo.

 

 A seleção de Juniores A feminina de Portugal venceu hoje a sua congénere de Israel, por 41-13, no

primeiro jogo do Grupo 5 de qualificação para o Mundial de sub20 femininos, a decorrer em Gyor, na

Hungria.

 

 A seleção orientada por Sandra Fernandes foi claramente superior à equipa adversária e, num jogo só

com um sentido, as Juniores A femininas estiveram na frente do marcador desde o início do jogo e

chegaram ao intervalo já a vencer confortavelmente por 25-6.

 

 A segunda parte não foi diferente, com Portugal a ter o domínio completo do jogo e a aumentar

progressivamente a diferença.

 

 O resultado final saldou-se em 41-13 para Portugal, resultado que motiva ainda mais a seleção

nacional para os dois jogos que ainda faltam, segundo refere o sítio eletrónico da Federação

Portuguesa de Andebol.

 

 Ainda hoje, disputa-se o outro jogo da primeira jornada, entre Espanha e Hungria, e, no sábado,

Portugal vai medir forças com a formação da casa.

 

Por SAPO Desporto c/Lusa
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 No sábado, a equipa de Rolando Freitas defronta a Bulgária.

 

 Portugal estreou-se hoje com um triunfo sobre a anfitriã Eslováquia (31-21), no torneio de

qualificação para o Campeonato Europeu de andebol de sub-20, a decorrer em Nove Kamky.

 

 Portugal, que vencia a Eslováquia por 15-12 ao intervalo, lidera o Grupo 6 de qualificação, com dois

pontos, enquanto Eslováquia é segunda classificada, sem pontos.

 

 A equipa portuguesa procura a qualificação para o Europeu depois de em 2010 ter sido derrotada na

final do torneio continental pela Dinamarca.

 

 Foi uma boa vitória de Portugal, os jogadores estiveram bem, tranquilos, e é sempre importante que

se sintam confortáveis para dar o melhor de si próprios, disse Rolando Freitas, citado no sítio da

Federação de Andebol de Portugal.

 

 No sábado, no segundo e último encontro dos portugueses no agrupamento, a equipa de Rolando

Freitas defronta a Bulgária, procurando um triunfo que lhe assegure a presença no Europeu da

Turquia, entre 5 e 15 de julho.

 

 Não temos informação sobre a Bulgária. Também da Eslováquia não tínhamos grande informação.

Desconhecemos o que pode acontecer, mas, teoricamente, a Bulgária é de um nível inferior à

Eslováquia. Mas a nossa forma de estar no andebol tem sido sempre a de respeitar cada adversário,

afirmou o selecionador nacional.

 

Por SAPO Desporto c/Lusa
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Taça de Portugal foi em Tavira

Realizou-se, no passado fim de semana, a fase final da Taça de 
Portugal de seniores masculinos, jogos realizados no Pavilhão 
Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira, tendo chegado 
a esta fase da prova, as equipas do Belenenses, Sporting, Porto 
e Madeira Sad. No sábado, dia 31 de março, o Sporting derro-
tou o Belenenses por 29-21 e o Porto bateu o Madeira Sad por 
29-27. No domingo, 1 de abril, a final opos Sporting e Porto, 
tendo a vitória sorrido, nos instantes finais, para o lado spor-
tinguista por 26-25.

Entretanto realizou-se a eleição do novo presidente da Fe-
deração de Andebol de Portugal, tendo sido eleito o candida-
to Ulisses Pereira.
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Avelino Conceição

� Depois de conseguir ficar em
segundo lugar na primeira fase
do Nacional da 3.a Divisão, atrás
da forte equipa do Modicus (San-
dim), o Monte garantiu o apura-
mento para a fase final, em que
está a disputa a subida à 2.a Divi-
são, com seis equipas a lutarem
quatro vagas.

A campanha da equipa da
Murtosa arrancou, no passado
fim-de-semana, depois do sor-
teio ter ditado que o primeiro
jogo, diante da forte formação do
Samora Correia, fosse perante o

seu público. O Monte acabou por
perder por seis golos, num es-
pectáculo que prometeu muito e
em que ficou demonstrado que
vai ser uma luta intensa.

José Marques, treinador do
Monte considera que a sua equi-
pa «tem boas possibilidades” de
conseguir objectivo da subida,
“pois temos um plantel que nos
dá garantias”, mas garante que
vai “um grande empenho e sofri-

mento”, mesmo sabendo-se à
partida que só duas das seis equi-
pas é que ficaram de fora.

O técnico prevê uma luta bas-
tante intensa e, apesar de não ter
um perfeito conhecimento sobre
as equipas do Sul, considera que o
Samora Correia e o Modicus “po-
derão ser as mais fortes, princi-
palmente em casas”. Mas José
Marques garante que, como todas
as outras equipas, “há que contar

com o Monte na luta pela subida”.
O apoio dos seus adeptos, que

normalmente dizem sim à cha-
mada, representando mesmo o
oitavo jogador, foi uma “peça-cha-
ve” para o êxito da equipa murto-
ense no final da primeira fase. “É
esse apoio que esperamos ter
novamente nesta fase importante
do campeonato, porque será uma
mais-valia nos nossos jogos”, fri-
sou o treinador, confiante que “é
possível conseguir o segundo
objectivo, que é subir de divisão”,
concluiu José Marques.l

2.ª DIVISÃO NACIONAL

GRUPO A/FASE FINAL

Marienses-CS Marítimo 25-29

Académico-Art. Avanca 24-25

São Mamede-CDE Camões 22-28

J V E D GM-GS P

CDE Camões 1 1 0 0 28-22 3

CS Marítimo 1 1 0 0 29-25 3

Art. Avanca 1 1 0 0 25-24 3

Académico 1 0 0 1 24-25 1

Marienses 1 0 0 1 25-29 1

São Mamede 1 0 0 1 22-28 1

PRÓXIMA JORNADA

CS Marítimo-Artística Avanca,Marienses-São

Mamede,CDE Camões-Académico.

GRUPO B/FASE APURAMENTO NORTE

Sismaria-S. Paio Oleiros 30-19

Infesta-Santana 27-26

Alavarium-Santo Tirso 25-26

J V E D GM-GS P

Sismaria 1 1 0 0 30-19 22

Santana 1 0 0 1 26-27 20

S. Paio Oleiros 1 0 0 1 19-30 20

Santo Tirso 1 1 0 0 26-25 19

Infesta 1 1 0 0 27-26 19

Alavarium 1 0 0 1 25-26 17

PRÓXIMA JORNADA

S. Paio Oleiros-Santana,Sismaria-Alavarium,

Santo Tirso-Infesta.

3.ª DIVISÃO NACIONAL/FASE FINAL

Zona Azul-Boa Hora 17-24

Monte-Samora Correia 23-29

Ílhavo AC-Modicus 21-20

J V E D GM-GS P

Boa Hora 1 1 0 0 24-17 3

Samora Correia 1 1 0 0 29-23 3

Ílhavo AC 1 1 0 0 21-20 3

Modicus 1 0 0 1 20-21 1

Monte 1 0 0 1 23-29 1

Zona Azul 1 0 0 1 17-24 1

PRÓXIMA JORNADA

Boa Hora-Samora Correia,Zona Azul-Ílhavo AC,

Modicus-Monte.

FASE DE APURAMENTO NORTE

Fermentões-Boavista 31-28

Sanjoanense-CA Leça 25-17

Sp. Espinho-Afifense 38-29

Salgueiros 08-FC Gaia 30-27

J V E D GM-GS P

Sp. Espinho 1 1 0 0 38-29 26

Fermentões 1 1 0 0 31-28 25

FC Gaia 1 0 0 1 27-30 21

Sanjoanense 1 1 0 0 25-17 20

Salgueiros 08 1 1 0 0 30-27 18

Boavista 1 0 0 1 38-31 16

CA Leça 1 0 0 1 17-25 14

Afifense 1 0 0 1 29-38 12

PRÓXIMA JORNADA

Boavista-CA Leça,Fermentões-Sp. Espinho,FC

Gaia-Sanjoanense,Afifense-Salgueiros.

Monte confiante
na subida de divisão
A formação da Murtosa luta, juntamente com cinco equipas, por
uma das quatro vagas que dão acesso ao segundo escalão nacional

ANDEBOL/3.ª DIVISÃO

Torneio junta
16 equipas
de quatro
escalões

� A Associação Cultural e
Desportiva do Monte orga-
niza, a partir de hoje e até
sábado, o Torneio “João San-
tos Cup”, em andebol. Trata-
se da primeira edição de
uma prova que visa home-
nagear uma figura do clube,
o ex-atleta, treinador e diri-
gente João Santos.

Em competição vão estar
quatro equipas de minis, seis
de infantis, três de seniores e
três de veteranos, que vão
disputar os jogos nos pavi-
lhões do clube e da Junta de
Freguesia da Murtosa.

EQUIPA SÉNIOR do Monte dá ao técnico garantias de poder subir de divisão

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

D
.R
.
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Monte parte confiante
para o “ataque”
à subida de divisão
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Académico derrotado em casa
Equipa de Andebol foi batida pela Juventude Desportiva do Lis (Leiria) 
e perdeu a liderança da fase da manutenção da 3.ª Divisão Nacional
Silvino Cardoso

� Foi uma surpresa a derrota do
Académico de Viseu frente à Ju -
ventude Desportiva do Lis, em
jogo a contar para a jornada
inau gural da fase da perma -
nência. 

Depois de ter vencido os dois
contra a equipa leiriense, na
primeira fase, ninguém espera -
va que os academistas se deixas -
sem bater perente o seu público.
O escânda-lo é ainda maior
tendo em conta a diferença de
nove golos no resultado final (25-
34). Tratou-se de um final de
tarde bastante negativo para a
turma comandada por João José

que, depois de entrar como líder
deixou-se ultrapassar pelo seu
adversário de ocasião. Para que
as coisas não se compliquem
ainda mais o clube viseense vai
ter de fazer uma 'maratona' para
vencer os jogos que se aproxi -
mam, começando por vencer já
na próxima deslocação ao Riba -
tejo para defrontar a formação
da região da 'Sopa de Pedra', a
Associação 20 Km de Almeirim. 

Inesperada foi, sem dúvida, a
vitória da Académica de Coim -
bra (25-26) em casa do Batalha
Andebol Clube, quando se espe -
ra va que a turma do distrito de
Lei ria se apresentava com fa vo -
rita. Acabou, tal como o Aca dé -

mico por defraudar os seus
adeptos, embora se tenha de di -
zer que tudo fez para vencer,
não o tendo conseguido por que
lhe faltaram dois golos. 

Curiosamente, os conjuntos
favoritos à vitória na primeira
jornada para a fase da manu ten -
ção, acabaram por ser as de silu -
sões da jornada, o que pode
proporcionar um final de com -
pe tição bastante emotivo. 

A Associação Desportiva
Albicastrense (Castelo Branco) e
a Associação 20 Km de Almei -
rim vão jogar amanhã, apro vei -
tando a interrupção da prova. 

O favoritismo está do lado do
conjunto representativo da

capital da Beira Baixa. 
No en tan to, pelo que se viu no

caso dos dois jopgos que se
realizaram no passado sábado,
também não n os surpreenderia
que os riba tejanos fossem
colocar muitas dificuldades no
Pavilhão de Cas telo Branco. 

Nesta altura, a Juventude
Desportiva do Liz comanda a
fase com 21 pontos, enquanto
que Académico de Viseu, Bata -
lha Andebol Clube e a Acadé -
mica de Coimbra repartem a
segunda posição com 19, mais
cinco que a Associação Des por -
tiva Albicastrense e Sir 1.o de
Maio (menos um jogo) e mais 10
que a turma de Almeirim. 

Página 66



A67

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,63 x 18,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41128139 05-04-2012

Silvino Cardoso

� No passado sábado a equipa
de minis da Escolinha de Ande -
bol da Associação S. Miguel do
Ma to deslocou-se a Anreade
(Re sende), para disputar com a
equi pa da casa, a 1.a Concen -
tração da 3.a Fase do Campeo na -
to Regional da Associação de
Andebol de Viseu. 

O resultado acabou por ser
favorável à CDRJ Anreade que
ganhou 12-2. Para o responsável
da Associação de S. Miguel do
Mato, Jorge Marques, a presta -
ção da sua equipa foi bastante
positiva. “Enfrentámos pela se -
gunda vez a forte equipa de An -
reade e melhorámos a prestação
em relação ao primeiro encon -

tro, quer a nível individual quer
coletivo. Os jovens estão de
parabéns porque, mais uma vez,
demonstraram um grande
empenho e alegria durante o
jogo, notando-se uma clara
evolução ao nível de jogo, o que é
um reflexo do bom trabalho que
tem sido realizado durante os
treinos”, concluiu.

Bambis em Nelas
Decorreu no passado domingo
no Pavilhão Municipal de Nelas,
o 5.o Festand de bambis da Asso -
ciação de Andebol de Viseu. O
evento contou com a presença
das equipas de S. Miguel do
Mato, Santiago de Besteiros e a
equipa anfitriã, o ABC de Nelas.
Foi uma tarde com muitos jogos

de andebol entre as equipas
participantes, a par de diversos
circuitos de habilidades.

No final foi evidente a sati sfa -

ção das crianças, que assim
cum priram mais uma etapa da
sua aprendizagem no andebol e
no desporto em geral. l

ANDEBOL

Bambis e minis da Escolinha 
de S. Miguel do Mato com boa prestação

BAMBIS VOUZELENSES participaram no Festand de NelasMINIS DE VOUZELA mostraram evolução em Resende
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ANDEBOL:
madeirenses
nas selecções

Entre hoje e domingo,
vários madeirenses
estão ao serviço das
selecções nacionais.
Assim, João Ferraz e
Gonçalo Vieira (Ma-
deira SAD) integram os
seniores na “Bring
Cup”, na Noruega, en-
quanto que Isabel Góis
(Camacha), Mónica
Soares, Cláudia Fari-
nha, Ana Temtem
(Sports da Madeira) e
Catarina Ascensão
(Madeira SAD) estarão
na Hungria a disputar o
acesso ao “Mundial”
da categoria.
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Nacional de Andebol - III Divisão

Académico de Viseu entrou 
a perder na Fase de Apuramento

Não entrou bem o 
Académico de Viseu na se-
gunda fase do nacional de 
Andebol da III Divisão.

Os viseenses perderam 
no Fontelo com o Juve Lis, 
de Leiria, por 25 - 34.

Foi a primeira jornada da 
Fase de Apuramento, à qual 
o Académico está “obriga-
do” a disputar depois de 
não ter alcançado uma das 
duas primeiras posições na 
Fase Regular.

Esta fase está a disputar-
se no sistema de todos-con-
tra-todos, a uma volta, e são 

por isso sete jornadas, e um 
total de seis jogos para cada 
equipa realizar.

No final, descem os dois 
últimos e os restantes cin-
co mantêm-se na III Na-
cional.

O Académico de Viseu 
tem uma vantagem algo 
confortável, mas nunca 
fiando.

Se o Almeirim está pra-
ticamente despromovido, 
Albicastense e 1º de Maio, 
com menos cinco pontos 
que o Académico, terão 
uma palavra a dizer. GP A Viseenses perderam com a Juve Lis

G
il 
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s
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ANDEBOL

Campeonato Regional de Infantis 
masculinos

Vitória convincente
Sanjoanense  33 - ACD Monte  21

Sanjoanense: André Silva, Bernardo Leite, Bruno 
Oliveira, Daniel Andrade, Francisco Silva, Gonçalo Fer-
nandes, Guilherme Silva, Guilherme Novo, João Costa, 
José Pereira, Luís Martins, Paulo Bastos, Pedro Almeida. 

Treinadores: Eduardo Sousa, António Brandão e 
Ricardo Gaspar. 

A Sanjoanense entrou 
determinada em garantir 
a vitória e desde cedo 
assumiu o comando da 
partida, permitindo apenas 
que o adversário discutis-
-se o jogo nos primeiros 
minutos. A partir do meio 
do primeiro tempo, os al-
vinegros arrancaram para 
uma exibição convincente, 
chegando ao intervalo com 
uma vantagem de seis 
golos. Na segunda parte, 
a superioridade da Sanjo-
anense manteve-se com 

os locais a aumentarem 
ainda mais a vantagem que 
trazia do intervalo. Para 
a boa exibição contribuiu 
a capacidade ofensiva da 
equipa, chegando com fa-
cilidade ao golo, ao passo 
que a defesa não esteve 
tão bem.

AGENDA

Infantis masculinos
Avanca-Sanjoanense
Dia 15, às 10h30, 
em Avanca
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Geraldo de Jesus
geraldoj.postal@gmail.com

DECORREU NO PAVILHÃO MU-
NICIPAL DE TAVIRA, no passa-
do fi m-de-semana, a fi nal da 
Taça de Portugal em Andebol 
(seniores masculinos). No pri-
meiro dia o Sporting Clube de 
Portugal venceu a equipa Del-

ta Belenenses, por 29 -21, com 
7-13 ao intervalo. No segundo 
jogo, o FC Porto Vitalis venceu 
o Madeira SAD por 29-27, com 
14-14 ao intervalo.

JOGO EMOTIVO ATÉ AO FINAL Os 
resultados obtidos pelas duas 
equipas, no dia anterior, da-
vam alguma vantagem à equi-

pa do Sporting. No entanto, foi 
a equipa do Porto que ganhou 
vantagem no marcador e até 
ao intervalo manteve-se o equi-
líbrio. Na segunda parte, com 
golos alternados, em cada bali-
za o público ia vivendo a incer-
teza. O Porto chegou a ter três 
bolas a seu favor, aproveitan-
do bem as exclusões na equipa 
do Sporting. Aos 19 minutos, 
o Sporting passa para a frente 
do marcador, por duas bolas. 
O Porto reduz. No minuto fi -
nal, a equipa do Sporting ven-
ce por uma bola. Perde a bola 
no ataque e no contra-ataque, 
Ricardo Moreira remata da 
linha de seis metros para uma 
defesa soberba de Hugo Fi-
gueira. Com a bola ainda a 
saltitar na área, o cronómetro 
deu o jogo por terminado. A 
Taça pertencia ao Sporting.

RICARDO DIAS REALIZA SONHO 
Ricardo Dias, formado nas es-
colas do Vela de Tavira, disse ao 
POSTAL que “aquele era quase 
um sonho realizado. Para mim, 
não é só ganhar a Taça. Para 
mim, é o realizar de uma pro-

messa que fi z ao meu pai quan-
do faleceu e ele faleceu quando 
perdemos aqui a Taça contra o 
Chico da Holanda. Prometi a 
mim próprio que iria ganhar 
aqui a Taça. Não é só estar em 
Tavira, ganhar a Taça. É o pa-
gamento de uma dívida muito 
forte que eu tinha para com o 
meu pai. Fomos muito melho-
res, com uma arbitragem mui-
to má. Tivemos seis exclusões 
na segunda parte. Eles levaram 
uma, o que demonstrou a nos-
sa superioridade frente ao nos-
so adversário”.

Pedro Solha, capitão da equi-

pa do Sporting, referiu ao POS-
TAL que a equipa fez um bom 
trabalho. “Obtivemos esta vitó-
ria que há muito tempo merecí-
amos. Isto é aquilo que podemos 
fazer e que dedicamos a todos os 
que não puderam vir, mas que 
sei que estão connosco, porque 
o Sporting é grande. Esperamos 
conseguir este ano ainda mais 
vitórias. Esta é a primeira, ou 
seja, este é o primeiro objectivo 
que nós tínhamos. Conseguimos 
cumpri-lo, continuamos na luta 
pelos outros. Sabemos que são 
muito difíceis mas acreditamos 
que é possível”.

GERALDO DE JESUS

Sporting arrebata 
Taça de Portugal em Andebol
Tavira recebeu prova rainha da modalidade

A equipa vencedora
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Sporting arrebata Taça de Portugal em Andebol pág. 9
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Taça de Portugal 
já pertence a Alvalade
>  O verde e branco fez a festa no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo 
Mansinho em Tavira com a conquista do troféu da prova rainha 
do andebol. O Sporting Clube de Portugal arrebata o título com 
casa cheia e apoio da massa associativa p. 9
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AnDEbOL

Nazaré Cup termina hoje
Chega hoje ao fim mais uma edição do na-

zaré Cup, um dos torneios de andebol juvenil 
de referência a nível nacional. Os jogos têm 
decorrido a bom ritmo e envolvem equipas 
da região. 

na terça-feira, os juvenis do Cister Sport 
venderam cara a derrota perante o belenenses 
(24-26), com os alcobacenses João Santos (8 
golos), Francisco Menezes (7) e Manuel Fróis 
(5) em destaque.

A primeira edição do nazaré Cup realizou-se 
em 1987 e teve como vencedores Liceu Pedro 
nunes e Sp. Espinho, nos escalões de iniciados 
e juvenis, respetivamente. no ano passado, 
o JAC Alcanena dominou a prova a seu bel-
prazer, vencendo em todos os escalões: in-
fantis, iniciados e juvenis. 

Este torneio internacional de andebol jovem 
é organizado pela Associação Externato Dom 
Fuas Roupinho, contando com 70 equipas.
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ANDEBOL Campeonatos Nacionais da 2.ª e 3.ª Divisão

Vitória de Setúbal surpreendido em casa pelo Benavente
O

facto mais relevante da se-
gunda jornada da fase de
apuramento do campeonato

nacional da 2.ª divisão foi a der-
rota sofrida em casa pelo Vitória
de Setúbal na partida que disputou
com o Benavente, por 31-34. De-
pois de uma primeira parte em que
saiu a ganhar pela diferença mí-
nima (17-16), a equipa setuba-
lense claudicou na segunda parte
permitindo a reviravolta no mar-
cador à equipa ribatejana. Gon-
çalo Neves (8) e João Fuzeta (6)
foram os melhores marcadores da
formação da cidade do Rio Azul.
Nesta mesma jornada, bem melhor
estiveram o Alto do Moinho e Gi-
násio do Sul que venceram os seus
confrontos. Com a vitória alcan-
çada sobre o Paço de Arcos (24-
21), o Alto do Moinho não só
deixou o último lugar da tabela
classificativa como também se
aproximou dos dois que seguem
imediatamente à sua frente. Artur
Coelho e Alexandre Pereira cada
um com seis golos marcados foram

os jogadores que mais sobressaí-
ram no Alto do Moinho que ao in-
tervalo já ganhava por 11-10.
Positiva foi também a prestação do
Ginásio do Sul que derrotou o Pas-
sos Manuel pela diferença mínima
(24-23), numa partida que decor-
reu de forma bastante equilibrada
como se pode comprovar pelo re-

sultado registado no final do pri-
meiro tempo (11-10). Hugo Carva-
lho com oito golos e Bruno Vaz com
sete, foram os ginasistas com a
pontaria mais apurada.
No comando da tabela classifi-

cativa está o Ginásio do Sul, com
22 pontos; seguido do Passos Ma-
nuel, com 21 pontos; Vela de Ta-

vira, com 20; Vitória de Setúbal e
Benavente, 19; Alto do Moinho, 18;
e, Paço de Arcos, 17. Devido à qua-
dra pascal, o campeonato regressa
apenas no dia 14 de Abril com a
realização dos seguintes encon-
tros: Vela de Tavira - Alto do Moi-
nho; Benavente - Ginásio do Sul;
Paço de Arcos - V. Setúbal.

Torrense é líder na 3.ª Divisão

Torrense e Almada venceram as
partidas que disputaram na pri-
meira jornada da fase de apura-
mento do campeonato nacional da
3.ª divisão. A equipa da Torre da
Marinha derrotou o Loures, no Pa-
vilhão Paz e Amizade, por 26-21,
com 12-11 ao intervalo, e, o Al-
mada, foi ganhar a Sines por 36-
23. Nos outros jogos da jornada, o
Lagoa perdeu em casa com o Re-
dondo (26-27) e o Oriental foi a
Lagos derrotar o Costa D’Oiro, por
24-18. Na classificação, o Torrense
segue na primeira posição com 29
pontos; à frente do Almada, com
24; Oriental e Redondo, 23; Lagoa,
22; Loures, 18; Náutico Guadiana,
17, Costa D’Oiro, 14; e, Andebol
de Sines, 13. Jogos da próxima jor-
nada, a realizar também no dia 14
de Abril: Náutico Guadiana – La-
goa; Redondo – Costa D’Oiro;
Oriental – Loures e Torrense – An-
debol de Sines.

JOSÉ PINA

Benavente surpreende Vitória de Setúbal no Pavilhão Antoine Velge
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Andebol

Derrota atira Paço de Arcos para o fundo da tabela
A turma da Linha perdeu, por 24-

21, na deslocação ao reduto do Alto
do Moinho, em jogo referente à 2ª
jornada do grupo B da fase de apura-
mento da segunda divisão, e caiu
para o último lugar da classificação.

Este foi um encontro equilibrado,
em que se jogava a fuga aos últimos
lugares de tabela classificativa.
A jogar em casa, a equipa da mar-

gem sul conseguiu ser mair forte e
chegar ao intervalo a vencer, por es-
cassos 11-10.
No segundo tempo, os pupilos de

Vítor Marques foram incapazes de in-
verter a tendência do marcador e aca-
baram por perder, por 24-21.
Na turma da Linha, destaque para

as exibições do guarda-redes, Carlos
Silva, que defendeu 3 livres de 7 me-
tros, e de Domingos Horta, autor de
seis tentos azuis-e-brancos.

Nos outros encontros, o Ginásio do
Sul bateu, em casa, o Passos Manuel, e
o Benavente protagonizou a surpresa

da jornada, ao vencer no reduto do Vi-
tória de Setubal, por 31-34.
Com estes resultados, o Paço de

Arcos é agora o lanterna-vermelha da
prova, com 17 pontos, menos um do
que o Alto do Moinho, que é sexto, e
menos dois do que o Benavente e o Vi-
tória, quinto e quarto classificados,
respetivamente.
No topo da classificação está o Gi-

násio do Sul, com 22 pontos, seguido
pelo Passos Manuel, com 21, e pelo
Vela Tavira, com 20.
O campeonato regressa a 14 de

abril, com a 3ª jornada, e o Paço de
Arcos recebe o Vitória Futebol Clube,
no pavilhão Jesus Correia, às 15h.

2ª Divisão Feminina:
SIM Porto Salvo goleia

Na jornada 11 da zona 3 da segunda
divisão feminina de andebol, a SIM
Porto Salvo venceu, em casa, a SIR 1º
de Maio, por expressivos 30-18.
A formação orientada por Micaela

California esteve sempre em vantagem
no marcador e chegou ao intervalo a
vencer, por 16-11.
No segundo tempo as porto-salven-

ses alargaram a vantagem no marca-
dor, com um parcial de 14-7,
alcançando um resultado volumoso.
Na turma do concelho de Oeiras,

destaque para as exibições de Joana
Gonçalves, que apontou sete golos, e
de Erica Tavares, que marcou nove
tentos.
Após esta ronda, a SIM Porto Salvo

ocupa o terceiro lugar da geral, com
21 pontos, menos quatro do que o se-
gundo classificado, a ASS Assomada, e
a sete pontos de distância do líder,
Passos Manuel.
A próxima jornada está marcada

para 14 de abril, com a turma da Porto
Salvo a deslocar-se ao pavilhão Carlos
Queiroz, para defrontar a ASS Asso-
mada, pelas 17h.
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