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Andebol
http://www.pt.cision.com/s/?l=65bac3f2
Andebol, a Seleção Portuguesa venceu hoje pela primeira vez, o apuramento para o Europeu de 2016.
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Andebol: Portugal venceu a Ucrânia numa partida do apuramento para o Europeu do próximo ano
na Polónia
http://www.pt.cision.com/s/?l=69353be9
A Seleção Nacional de Andebol venceu a Ucrânia numa partida do apuramento para o Europeu do
próximo ano na Polónia.
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ABC Braga "A", CD Bartolomeu Perestrelo e Sporting CP disputam fase de
apuramento em Braga

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22085-abc-braga-a-cd-bartolomeu-perestrelo-esporting-cp-disputam-fase-de-apuramento-em-braga

A Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos joga-se de 1 a 3 de Maio, em
Braga.
CD Bartolomeu Perestrelo, Sporting CP e ABC Braga "A" vão disputar, este fim-de-semana, a Fase de
Apuramento do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 1ª Divisão. Os dois melhores
classificados apuram-se para a Fase Final do Nacional do escalão, onde já se encontram as equipas do
Águas Santas e do SL Benfica.
Os jogos realizam-se no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, na sexta e sábado pelas 16 horas e no
domingo, pelas 12h00.
Esta competição é uma organização conjunta da Federação de Andebol de Portugal, da Associação de
Andebol de Braga e do ABC Andebol SAD, com o apoio da Câmara Municipal de Braga.
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Portugal vence na Ucrânia (32-26) 18:28 - 30-04-2015

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=546071

30-04-2015
A Seleção Nacional de andebol somou, esta quinta-feira, em Kiev, a primeira vitória na fase de
apuramento para o Europeu de 2016, ao bater a Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5.
Depois de derrotas ante Hungria (30-31) e Rússia (29-34), Portugal, que já vencia por 17-12 ao
intervalo, somou os primeiros dois pontos na fase de qualificação.
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Portugal vence Ucrânia em andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL::
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/portugal_conquista_na_ucrania_primeiro_triunfo_no_apurame
nto_para_europeu_de_andebol.html

30.04.2015
Seleção obteve a primeira vitória no apuramento para o Europeu de 2016. A seleção portuguesa
venceu, esta quinta-feira, pela primeira vez no apuramento para o Europeu de 2016 de andebol, ao
triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5. Portugal, que já vencia por 17-12 ao
intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação, igualando provisoriamente a Rússia, que
tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem menos um. Qualificam-se para o Europeu
de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor terceiro classificado.
Lusa
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Portugal conquista na Ucrânia primeiro triunfo no apuramento para Europeu de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.destak.pt/artigo/228474-portugal-conquista-na-ucrania-primeiro-triunfo-no-apuramento-paraeuropeu-de-andebol

Actualidade
30 | 04 | 2015

17.42H

A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no apuramento para o Europeu de 2016 de
andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
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Portugal vence na Ucrânia no apuramento para o Europeu de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4543389

A seleção nacional foi a Brovary vencer a Ucrânia, por 32-26, e somou a primeira vitória na
qualificação para o Europeu de andebol. A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Ucrânia, por
32-26, em Brovary, arredores de Kiev, alcançando ao terceiro jogo o primeiro triunfo no apuramento
para o Campeonato da Europa de 2016, a realizar a Polónia. Depois das derrotas com Hungria (31-30)
e Rússia (29-34), Portugal somou os dois primeiros pontos no Grupo 5 de qualificação, no primeiro
dos dois jogos com a Ucrânia, que volta a defrontar NO domingo, em Vila Nova de Gaia, mantendo-se
na corrida para marcar presença no Europeu2016. O guarda-redes cubano naturalizado português
Alfredo Quintana foi, juntamente com Pedro Portela, autor de 10 golos, um dos elementos chave da
'seleção das quinas', com um punhado de decisivas defesas em momentos cruciais do encontro.
Portugal dominou desde o início da partida, em que esteve a vencer por sete golos, aos 11-4, com
apenas 20 minutos, mas depois de atingir o intervalo a vencer por cinco (17-12), permitiu aos
ucranianos encurtar para apenas dois aos 26-24. A seleção portuguesa surgiu frente à jovem
formação ucraniana com Bosko Blejanovic e Fábio Magalhães em missão defensiva, permutando com o
'central' Rui Silva e o 'pivot' Bruno Moreira sempre que atacava, e cedo assumiu o controlo do jogo.
Alfredo Quintana, com várias defesas em jogo corrido e em livres de sete metros, transmitiu à equipa
a segurança e tranquilidade necessária para construir um parcial confortável de sete golos marcados
contra apenas dois sofridos (7-2). O intervalo chegou com um golo de belo efeito marcado por
Gilberto Duarte (17-12), na conversão de um livre de nove metros, com barreira de seis elementos,
que ainda bateu na trave antes de entrar na baliza defendida pelo guarda-redes Igor Chupryna. Com o
decorrer do jogo, e perante um acumular de erros da seleção portuguesa, que perdeu eficácia na
finalização e na concentração defensiva, permitindo golos muito consentidos, a Ucrânia encurtou a
diferença e fez soar o alarme. A perder por 26-20, a meio da segunda parte, a seleção ucraniana
reduziu para apenas dois golos com um parcial de quatro consecutivos (26-24), valendo, na altura, a
pronta resposta lusa que marcou três consecutivos por Gilberto Duarte, Pedro Spínola e Fábio Antunes
(29-24). Até final do encontro, Portugal controlou o seu adversário e rodou todos os jogadores
disponíveis no banco, poupando esforço e preparando já o jogo de domingo, em que volta a defrontar
a Ucrânia, pelas 16 horas, em Vila Nova de Gaia
por Lusa
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Portugal conquista na Ucrânia primeiro triunfo no apuramento para Europeu de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=771119

HOJE às 17:53
A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no apuramento para o Europeu de 2016 de
andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
Diário Digital / Lusa
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Área: 8,67 x 6,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Juvenis: apuramento de campeão

ABC, Sporting e Perestrelo no Sá Leite
As equipas do ABC, Sporting e Perestrelo defrontam-se, este fim de semana, no Pavilhão Flávio Sá Leite,
para definir quais as duas equipas que vão marcar presença na fase final do campeonato nacional de juvenis.
Com Águas Santas e Benfica já apurados para a fase
final, ABC, Perestrelo e Sporting lutam, entre amanhã
e domingo, pelas duas vagas que restam. O torneio arranca amanhã, às 16h00, com o ABC-Perestrelo. No sábado, à mesma hora, jogam Sporting-Perestrelo, e no
domingo, às 12h00, o ABC defronta o Sporting.
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Portugal conquista na Ucrânia primeiro triunfo no apuramento para Europeu de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://expresso.sapo.pt/portugal-conquista-na-ucrania-primeiro-triunfo-no-apuramento-para-europeu-deandebol=f922594

Brovayy, Ucrânia, 30 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no
apuramento para o Europeu de 2016 de andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira
jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
|17:40 Quinta feira, 30 de abril de 2015
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Andebol: Primeira vitória de Portugal no apuramento para Europeu

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Futebol 365 Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.futebol365.pt/noticia/132330/

por José Pestana c/Lusa, publicado a 30-04-2015 às 19:22
A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no apuramento para o Europeu de 2016 de
andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
Siga-nos no, noe no.
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"Uma vitória que não deixou dúvidas" - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4543458

Rolando Freitas, selecionador português de andebol, aborda o triunfo frente à Ucrânia.
Portugal conquistou na Ucrânia a primeira vitória na fase de qualificação para o Europeu e Rolando
Freitas, selecionador, considerou justo o desfecho.
"Foi uma vitória que não deixou dúvidas. E talvez por não ter deixado dúvidas tão cedo tivemos
algum relaxamento e esperámos que o jogo nos trouxesse um resultado mais confortável de uma
forma natural, sem nos termos posto de prego a fundo", realçou no final do encontro.
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Portugal já sabe o que é vencer - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4543236

Seleções portuguesa de andebol deixa a Ucrânia com a primeira vitória na fase de qualificação para o
Europeu.
A seleção portuguesa de andebol venceu pela primeira vez no apuramento para o Europeu de 2016,
ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
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Andebol: Portugal soma primeira vitória na Ucrânia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/selecao/andebol-portugal-soma-primeira-vitoria-na-ucrania

Fase de apuramento para o Campeonato da Europa.
há 25 minutos
Portugal somou esta quinta-feira, em Bovary, na Ucrânia, a primeira vitória na fase de apuramento
para o Campeonato da Europa do próximo ano.
A Seleção Nacional venceu a congénere ucraniana, que receberá no domingo, por 32-26, depois de
ter perdido frente a Hungria e Rússia nas duas primeiras rondas.
Qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, e triunfo de hoje mantém os comandados
de Rolando Freitas na corrida por uma das vagas do Grupo 5.
Redação
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Portugal vence na Ucrânia e volta a sonhar com o apuramento

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30-04-2015

Meio:

Modalidades Online

Autores:

Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/portugal-vence-na-ucrania-e-volta-a-sonhar-com-o-apuramento

Com um grupo tão difícil, o cenário de apuramento nunca pareceu fácil. Duas derrotas depois, ficou
ainda mais difícil. Mas, ao terceiro jogo, chegou a primeira vitória, com uma excelente exibição e a
equipa das 'Quinas' volta a acreditar em chegar ao Campeonato Europeu de 2016. Com Alfredo
Quintana na baliza, Rui Silva a organizar acompanhado por Gilberto Duarte e João Ferraz no jogo
exterior, e com Bruno Moreira a pivot, Fábio Vidrago e Pedro Portela, nas pontas, Portugal entrou
muito forte em jogo. Em Kiev, a Ucrânia só esteve em vantagem no primeiro minuto, quando fez o 10. Depois, Pedro Portela empatou, de livre de sete metros e, aos cinco minutos, o ponta-direito do
Sporting fazia o seu terceiro golo e o 1-4 para Portugal. Continuou muito bem Portugal e pouco depois
dos 20 minutos, Fábio Vidrago fez o 6-13, a maior vantagem do encontro. Mas, a Ucrânia ainda
apertou nos minutos finais e chegou a encurtar para 11-15. No último fôlego, Gilberto Duarte marcou
um grande golo, de livre de nove metros, e fez o 12-17, à saída para o intervalo. No segundo tempo,
reentrou bem a equipa da casa e aos 0ito minutos começava a ameaçar (17-20). Bruno Moreira
sossegou a equipa, ao apontar o 17-21. À entrada dos dez minutos finais, Portugal vencia por 20-26 e
parecia caminhar para uma vitória tranquila. Mas, um mau período de jogo e um parcial de 4-0 para
os ucranianos voltou a colocar em risco a vitória (24-26). Gilberto Duarte, dos nove metros, 'estancou
a ferida' e devolveu a confiança à equipa. Fábio Vidrago aproveitou o embalo e pouco depois fez o 2429, confirmando a vitória. Pedro Portela encerrou as contas, ao apontar o 26-32. Portugal regressa,
agora, a Vila Nova de Gaia, onde Domingo recebe a Ucrânia para a quarta jornada. Na bagagem, três
importantes pontos para uma equipa mais moralizada. "Foi uma vitória que não deixou dúvidas. E
talvez por não ter deixado dúvidas tão cedo tivemos algum relaxamento e esperamos que o jogo nos
trouxesse um resultado mais confortável de uma forma natural, sem nos termos posto de 'prego a
fundo'", comentou o selecionador nacional Rolando Freitas, em declarações ao portal da Federação de
Andebol.
30 Abril, 2015
Anabela Macedo
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Portugal conquista na Ucrânia primeiro triunfo no apuramento para Europeu de
andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://portocanal.sapo.pt/noticia/58008/

Brovayy, Ucrânia, 30 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no
apuramento para o Europeu de 2016 de andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira
jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
NFO // NFO
Lusa/Fim
30-04-2015 17:40 |Fonte: Agência Lusa
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Portugal conseguiu os primeiros pontos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

30-04-2015

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/portugal-conseguiu-os-primeiros-pontos-1694198?frm=ult

Dmytro Doroshchuk marcou o primeiro golo do jogo, mas essa foi a única vez que a Ucrânia, a actuar
em casa, esteve em vantagem sobre Portugal no jogo da 3.ª jornada do Grupo 5 de apuramento para
o Campeonato da Europa de Andebol de 2016. A selecção nacional conseguiu a primeira vitória (2632) e os primeiros pontos nesta fase e obteve o resultado "obrigatório" para poder continuar a sonhar
com a qualificação para a fase final. Depois de ser derrotado pela Hungria (31-30) e pela Rússia (2934) nas primeiras jornadas, a equipa de Rolando Freitas dominou o encontro realizado em Brovary. No
domingo, Portugal recebe o mesmo adversário, em Gaia. O luso-cubano Alfredo Quintana fez uma boa
exibição na baliza e foi bem acompanhado por Pedro Portela (melhor marcador do jogo, com dez golos
em 11 remates), Gilberto Duarte (sete) e Fábio Antunes (cinco). O acerto de Portugal na primeira
parte chegou a oferecer-lhe vantagens de sete golos, a primeira aos 4-11, e foi com um resultado
favorável de 12-17 que se atingiu o intervalo. Os passes para o pivot ucraniano e as exclusões de dois
minutos para Portugal ajudaram o conjunto local a colocar-se a apenas dois golos a sete minutos do
fim, mas os homens de Rolando Freitas nunca deixaram de marcar e voltaram a fugir no marcador
para garantir o triunfo. Com dois pontos, Portugal continua na 3.ª posição de um grupo comandado
pela Hungria (6), mas agora em igualdade pontual com a Rússia, que, contudo, tem um jogo a menos.
Ainda sem pontos, a Ucrânia ocupa a última posição. No outro encontro desta quinta-feira, a Hungria
foi vencer à Rússia (23-27). Para a fase final do Euro 2016, que será disputada na Polónia, apuram-se
dois países de cada um dos sete grupos de quatro equipas, mais o melhor terceiro. A última
participação de Portugal numa grande competição internacional aconteceu no Campeonato da Europa
de 2006.
30/04/2015 - 18:59Selecção de andebol dominou a Ucrânia (26-32) na 3.ª jornada da qualificação
para o Euro 2016.
PÚBLICO
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Portugal conseguiu os primeiros pontos
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EHF Dmytro Doroshchuk marcou o primeiro golo do jogo, mas essa foi a única vez que a Ucrânia, a
actuar em casa, esteve em vantagem sobre Portugal no jogo da 3.ª jornada do Grupo 5 de
apuramento para o Campeonato da Europa de Andebol de 2016. A selecção nacional conseguiu a
primeira vitória (26-32) e os primeiros pontos nesta fase e obteve o resultado "obrigatório" para poder
continuar a sonhar com a qualificação para a fase final. Depois de ser derrotado pela Hungria (31-30)
e pela Rússia (29-34) nas primeiras jornadas, a equipa de Rolando Freitas dominou o encontro
realizado em Brovary. No domingo, Portugal recebe o mesmo adversário, em Gaia. O luso-cubano
Alfredo Quintana fez uma boa exibição na baliza e foi bem acompanhado por Pedro Portela (melhor
marcador do jogo, com dez golos em 11 remates), Gilberto Duarte (sete) e Fábio Antunes (cinco). O
acerto de Portugal na primeira parte chegou a oferecer-lhe vantagens de sete golos, a primeira aos 411, e foi com um resultado favorável de 12-17 que se atingiu o intervalo. Os passes para o pivot
ucraniano e as exclusões de dois minutos para Portugal ajudaram o conjunto local a colocar-se a
apenas dois golos a sete minutos do fim, mas os homens de Rolando Freitas nunca deixaram de
marcar e voltaram a fugir no marcador para garantir o triunfo. Com dois pontos, Portugal continua na
3.ª posição de um grupo comandado pela Hungria (6), mas agora em igualdade pontual com a Rússia,
que, contudo, tem um jogo a menos. Ainda sem pontos, a Ucrânia ocupa a última posição. No outro
encontro desta quinta-feira, a Hungria foi vencer à Rússia (23-27). Para a fase final do Euro 2016, que
será disputada na Polónia, apuram-se dois países de cada um dos sete grupos de quatro equipas, mais
o melhor terceiro. A última participação de Portugal numa grande competição internacional aconteceu
no Campeonato da Europa de 2006.
30/04/2015 - 18:59Selecção de andebol dominou a Ucrânia (26-32) na 3.ª jornada da qualificação
para o Euro 2016.
PÚBLICO
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Portugal soma primeira vitória na qualificação para o Euro 2016
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30-04-2015 18:26
Selecção bateu a Ucrânia, em Bovary. Reencontro com os ucranianos marcado para domingo.
A Selecção Nacional de andebol registou a primeira vitória na fase de apuramento para o Euro 2016,
batendo a Ucrânia (32-26), em Bovary.
A equipa das quinas tinha perdido com Hungria e Rússia, nas duas primeiras partidas realizadas nesta
etapa.
Portugal recebe os ucranianos, no domingo e os comandados de Rolando Freitas continuam com
legítimas aspirações a marcar presença no Europeu.
Os dois primeiros classificados de cada grupo classificam-se para a fase final do campeonato da
Europa.
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Portugal conquista na Ucrânia primeiro triunfo no apuramento para Europeu de
andebol
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30 Abr, 2015, 17:46
A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no apuramento para o Europeu de 2016 de
andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
Rui Mendes c/ Lusa
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Portugal soma primeira vitória na qualificação para o Euro 2016
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30-04-2015 18:26
Selecção bateu a Ucrânia, em Bovary. Reencontro com os ucranianos marcado para domingo.
A Selecção Nacional de andebol registou a primeira vitória na fase de apuramento para o Euro 2016,
batendo a Ucrânia (32-26), em Bovary.
A equipa das quinas tinha perdido com Hungria e Rússia, nas duas primeiras partidas realizadas nesta
etapa.
Portugal recebe os ucranianos, no domingo e os comandados de Rolando Freitas continuam com
legítimas aspirações a marcar presença no Europeu.
Os dois primeiros classificados de cada grupo classificam-se para a fase final do campeonato da
Europa.
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Primeira vitória de Portugal no apuramento para Europeu de andebol
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30-04-2015 18:01
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
Andebol
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no apuramento para o Europeu de 2016 de
andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.
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Governo da Madeira corta nos apoios ao desporto
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O corte entra em vigor na época desportiva 2015/2016 e incide sobre os clubes Marítimo, Nacional,
União, Andebol Madeira SAD e CAB (basquetebol).
Nacional e Marítimo com menos apoios do Governo Regional da Madeira
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O Conselho do Governo Regional da Madeira deliberou hoje um corte de 10% às subvenções ao
desporto profissional e decidiu investir a verba, calculada em cerca de 600 mil euros, na Ação Social
Escolar.
O corte entra em vigor na época desportiva 2015/2016 e incide sobre os clubes Marítimo, Nacional,
União, Andebol Madeira SAD e CAB (basquetebol).
As verbas resultantes desse corte serão aplicadas na Ação Social Escolar, indo beneficiar mais 16%
dos alunos, sendo que atualmente este apoio abrange 50% do universo de estudantes que frequentam
as escolas da região.
"Até ao momento existem dois escalões contemplados pela Ação Social Escolar. A ideia, agora, é
alargar o apoio a um terceiro escalão", disse o secretário da Educação, Jorge Carvalho, porta-voz do
Conselho de Governo.
O executivo regional aprovou, ainda, a adjudicação da empreitada do Cais Norte do Porto do Funchal
ao agrupamento constituído pelas empresas Etermar - Engenharia e Construção, S.A e Somague
Engenharia, S.A., pelo preço contratual de 3.892.087,93 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor
pelo prazo de 210 dias.
O Conselho de Governo aprovou também a "proposta de Decreto Legislativo Regional que altera o
regime de concursos para seleção e recrutamento do pessoal docente da educação, dos ensinos básico
e secundário e do pessoal docente especializado em educação especial na Região Autónoma da
Madeira, a submeter à Assembleia Legislativa da Madeira para aprovação, com processo de urgência".
Este órgão governativo autorizou a celebração de acordos de cooperação com 12 Instituições para o
funcionamento do Programa de Emergência Alimentar, atribuindo às mesmas um apoio financeiro, no
montante de 520.891,88 euros.
O Conselho do Governo deliberou o pagamento das indemnizações compensatórias relativas ao
exercício económico de 2015 no montante global de 5,6 milhões de euros.
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O executivo manifestou, por outro lado, "grande apreensão relativamente à decisão dos bancos
Millenium e Novo Banco quanto ao encerramento imediato do Hotel Regency Palace" e apela para que
seja encontrada uma solução que "não prejudique a imagem e a reputação da Região Autónoma assim
como a manutenção dos 110 postos de trabalho ali existentes" já que "a unidade hoteleira tem vindo a
apresentar importantes taxas de ocupação".
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Portugal conquista na Ucrânia primeiro triunfo no apuramento para Europeu de
andebol
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Quinta feira, 30 de Abril de 2015 |
Brovayy, Ucrânia, 30 abr (Lusa) -- A seleção portuguesa venceu hoje pela primeira vez no
apuramento para o Europeu de 2016 de andebol, ao triunfar na Ucrânia, por 32-26, na terceira
jornada do Grupo 5.
Portugal, que já vencia por 17-12 ao intervalo, somou os primeiros dois pontos na qualificação,
igualando provisoriamente a Rússia, que tem menos dois jogos, e ficando a dois da Hungria, que tem
menos um.
Qualificam-se para o Europeu de 2016 as duas primeiras classificadas de cada grupo e o melhor
terceiro classificado.

Página 36

A37

ID: 59026975

29-04-2015

Tiragem: 2000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,42 x 12,72 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol //

Festand do Grupo Desportivo Chaves
Realizou-se no dia 25
de abril o 5º Festand da
época, com uma organização do G.D. Chaves no
Pavilhão Municipal de Chaves.
Este Festand contou
com a participação de oito
equipas: Sport Vila Real e
Benfica, Grupo Desportivo de Chaves (2 equipas),
Centro Escolar de Chaves,
Escola do Caneiro, Escola Santo Amaro e Externato “O Pinguim” (2 equipas). Os cerca de 80 atletas participantes realizaram 24 jogos, nos escalões
de bambis e minis.
Foi uma manhã bastante animada, com muita
competição, sendo todos
os atletas presenteados

com uma lembrança no
final.
O próximo encontro
decorrerá no dia 1 de maio
em Boticas, sendo também
assinado um protocolo de
cooperação entre a Câmara Municipal de Boticas e a
Federação de Andebol de
Portugal.

Campeonato
Regional de Minis

Decorreu no dia 26 de
abril a primeira concentração do Campeonato Regional de Minis, em andebol
de 5, no Pavilhão Multiusos
do Peso da Régua.
Este campeonato conta
com a participação de qua-

tro clubes: Associação Desportiva de Godim (com 2
equipas), Grupo Desportivo de Boticas, Grupo Desportivo de Chaves e Sport
Vila Real e Benfica.
A próxima concentração deste campeonato vaise realizar no dia 10 de
maio, em Chaves.

Página 37

