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Andebol

Qualificação dos 
sub-21 arrancou 
com triunfo 
A selecção portuguesa de 
andebol estreou-se no Grupo 
2 de qualificação europeia 
para o Mundial de sub-21, ao 
derrotar a Bélgica por 28-
21, em Dabas, na Hungria. 
Portugal, 5.º classificado no 
último Europeu, já liderava 
17-11 ao intervalo. A equipa 
comandada pelo técnico 
Paulo Fidalgo deverá garantir 
o apuramento, reservado aos 
dois primeiros, se hoje bater 
a Hungria, que perdeu com a 
Suécia (28-33).

Página 9



A10

  Tiragem: 88305

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 5,20 x 5,26 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 45506308 05-01-2013

Página 10



A11

Seleção portuguesa de sub-21 entra a vencer a Bélgica no apuramento para Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2013

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/150188-selecao-portuguesa-de-sub-21-entra-a-vencer-a-belgica-no-apuramento-para-mundial

/

 
Actualidade
 
 04 | 01 | 2013   17.51H
 
 A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no grupo 2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria.
 
 A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
 
 No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
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� Confirmando o grande momen-
to de forma, a equipa sénior femi-
nina do Alvarium/Love Tiles, que
lidera a 1.a Divisão Feminina, che-
gou à final do XXIV Torneio Inter-
nacional de Andebol Kakygaia
2012, onde teve pela frente a Selec-
ção Nacional de Juniores B, um
encontro que suscitou grande inte-
resse, como comprova o facto das
bancadas terem estado lotadas
(mais de 1.500 pessoas). 

O jogo foi muito disputado e o
Alavarium conseguiu, ainda du-
rante a primeira parte, ganhar
alguma vantagem sobre a jovem
equipa das “quinas”, chegando ao
intervalo a vencer por 15-12.

As aveirenses, treinadas por
Ulisses Miguel Pereira, souberam
gerir bem essa curta vantagem e
não mais permitiram que o seu
opositor conseguisse, sequer, vol-
tar a empatar. O Alavarium foi
mesmo mais forte e, na recta final
do jogo, acabou por dilatar um
pouco mais a vantagem, acabando
por vencer, por 28-22, numa parti-
da em que Cláudia Correia foi a
jogadora em maior evidência. Nes-
te mítico torneio, organizado pelo
Almeida Garrett, o Alavarium
conquistou, ainda, o prémio de
“Melhor Ataque”.

Iniciadas aveirenses
em grande nível
Antas das seniores entrarem em
campo, já o emblema aveirense
tinha tido motivos para festejar.
A formação de Iniciadas do clu-
be, confirmando a grande supe-
rioridade evidenciada ao longo
da prova, bateu a Selecção Regio-
nal do Porto na grande final do
escalão, por 16-6. A equipa avei-
rense, treinada por Carlos Neiva,
ganhou, ainda, o troféu de “Mel-
hor Ataque” do escalão.

Refira-se que o clube aveirense

esteve ainda representado pelas
equipas de Infantis. A masculina,
treinada por Hugo Lopes, ficou na

quinta posição, ao passo que a femi-
nina, orientada por Diana Roque,
terminou a prova no quinto lugar.l

D
.R
.

Alavarium em grande 
destaque no Kakygaia
O emblema aveirense conquistou dois primeiros lugares no mítico
torneio, que decorreu em Gaia e terminou no último domingo

ANDEBOL 

O ALAVARIUM/LOVE TILES recebeu o prémio das mãos de Ulisses Pereira, presidente da Federação

D
.R
.

EQUIPA DE INICIADAS do clube aveirense que venceu o Torneio

D
.R
.
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Associação 
de Andebol 
promove cursos
de árbitros e 
oficiais de mesa

Depois de vários anos inactiva,
a Associação de Andebol de
Coimbra (AAC) ambiciona alar-
gar o caudal de iniciativas já a
partir deste ano. Para o reinício
da actividade a AAC entende que
é de capital importância agrupar
praticantes, clubes, escolas, clu-
bes/escola, dirigentes, treinado-
res, oficiais de mesa e árbitros.

Para que possa haver com-
petição é imprescindível ter ár-
bitros qualificados, pelo que os
novos dirigentes associativos
vão avançar com a realização
de cursos de árbitros e oficiais
de mesa para que, posterior-
mente, possam ser organiza-
das competições entre clubes,
escolas e clubes/escola.

Os referidos cursos são gra-
tuitos, podendo os interessa-
dos inscrever-se nos dois cur-
sos. Para isso basta preencher
o formulário disponível em
aandebolcoimbra.blogspot.pt
e enviá-lo para a Associação
de Andebol de Coimbra atra-
vés do e-mail aandebolcoim-
bra@gmail.com até ao pró-
ximo dia 31 de Janeiro. |
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Cid Ramos

� As equipas jovens de ande-
bol feminino da Juve Lis e do
SIR 1.o Maio, participaram, de
27 a 30 de Dezembro, na 24.a

edição do prestigiado torneio
Kakygaia, que decorreu em
Gaia, com resultados muitos
positivos tendo em conta as
equipas participantes, numa
demonstração que o andebol
de formação do distrito de
Leiria está em alta.

A formação de infantis da
Juve Lis conseguiu chegar à
final, tendo perdido diante do
CALE de Leça da Palmeira por
21-14. As atletas da formação
leiriense rubricaram uma
excelente prestação durante
todo o torneio, demonstrando

o bom trabalho que a colectivi-
dade leiriense tem rubricado
na formação de atletas.

Na final, perante o CALE, o
conjunto leiriense não teve
argumentos perante a superio-
ridade do conjunto adversário,
contudo, ficou o registo de uma
bela prestação e o segundo
lugar na geral.

As iniciadas rubricaram
também uma boa prestação,
alcançando o quarto lugar da
geral. A equipa da Juve Lis per-
deu somente diante do Alava-
rium e do AREPA.

O SIR 1.o Maio, que começa a
dar cartas na formação após
uma período de menor fulgor,
participou no escalão de inicia-
dos e juvenis. Em iniciados, o
SIR 1.o Maio alcançou o sexto

lugar, num escalão que foi
muito competitivo ao longo de
toda a competição. A derrota
diante do Alavarium na segun-
da fase do torneio afectou a
equipa que, até ao final não
conseguiu manter o mesmo
nível. Apesar deste pequeno
dissabor na fase final da com-
petição, as iniciadas do SIR
venceram todos os encontros
da fase de grupos.

A equipa de juvenis, que é
uma das grandes esperanças
do clube de Picassinos, obteve
a quarta posição do torneio,
após uma boa fase de grupos.

No final, João Cordeiro, diri-
gente do clube da Marinha
Grande, salientou que a presta-
ção do SIR 1.o Maio foi bastante
positiva. "Foi um bom torneio

com quadros bastante compe-
titivos em iniciados e juvenis, o
que ajuda muito na evolução
das atletas. Para o SIR 1.o Maio
foi excelente ter a oportunida-
de de participar neste prestigi-
ado torneio", afirmou.

Sandra Martins, selecciona-
dora nacional de juniores B,
enalteceu a qualidade das juve-
nis do SIR 1.o Maio. "Tem um
conjunto com bastante quali-
dade e com algumas atletas
com elevado valor. O clube
encontra-se a trabalhar muito
bem na formação", confessou.

O Kakygaia é o maior tor-
neio de andebol feminino em
Portugal e a edição deste ano
contou com a participação de
1600 atletas durante os quatro
dias de competição. l

Juve Lis e SIR 1.o Maio participaram no Kakygaia

ANDEBOL FEMININO
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JUVE LIS E SIR I.O MAIO tiveram participações muito positivas na prova
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Seleção portuguesa de sub-21 entra a vencer a Bélgica no apuramento para Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2013

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=609029

/

 
A seleção portuguesa de andebol entrou hoje com uma vitória no grupo 2 de qualificação europeia
para o Mundial de sub-21, ao derrotar a Bélgica por 28-21, em Dabas, na Hungria.
 
 A formação lusa chegou ao intervalo já em vantagem (17-11), num encontro em que Vasco Santos
(cinco golos), Pedro Peneda, Davide Carvalho e Rui Silva (todos com quatro) foram os melhores
marcadores de Portugal.
 
 No final do encontro, o técnico luso Paulo Fidalgo, em declarações ao site da Federação Portuguesa de
Andebol mostrou-se consciente de que nada está ainda decidido.
 
 Diário Digital / Lusa
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