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SORTEIOSA sede da EHF, em
Viena, foi ontem palco de um
conjunto de sorteios de provas
internacionais de Andebol de
selecções e clubes. Entre as vá-
rias equipas portuguesas que
ficaram a conhecer os seus
opositores está o Alava rium/
Love Tiles, bicampeão nacional
da 1.ª Divisão.

O clube aveirense, que irá dis-
putar a EHF Cup, só irá entrar
em acção na terceira ronda da
prova, na qual terá pela frente a
formação romena do HC Du-
narea Braila. O primeiro jogo
terá lugar em Portugal, no dia
15 ou 16 de Novembro, sendo
que as duas equipas voltam a
defrontar-se, uma semana de-
pois, na Roménia.

CA Leça é o primeiro
adversário das aveirenses

Na segunda-feira, teve lugar,
no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal da Maia, o sorteio da 1.ª
Divisão Feminina, acto que

contou com a colaboração de
Isabel Pereira, presidente do
Alavarium.

A primeira jornada da prova,
que será denominada de Cam-
peonato Multicare, está agen-
dada para o dia 13 de Setembro
e ficará marcada pela visita do
campeão Alavarium ao recinto
do CA Leça. O primeiro jogo da
equipa aveirense em casa será
sete dias depois e frente à for-
mação do Alpendorada. Refira-
se que a primeira fase da com-
petição, que terá 22 jornadas e
disputada num sistema de to-
dos contra todos, termina a 12
de Abril.

Isabel Pereira comentou, na
altura, o sorteio: “Podem esperar
um Alavarium da mesma for -
ma, forte como nos anos mais
recentes. Apesar da mudança de
treinador, confiamos no técnico
que vamos ter esta época e va-
mos continuar a trabalhar para
o Andebol feminino. Já vi por
alto o sorteio, mas é como se
diz… sorteio é sorteio. Vamos ter
um Alavarium a lutar pelo título
nacional”.|

Alavarium defronta
romenas na EHF Cup
Andebol
Competições
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ELEITA Na passada quinta-
feira decorreu o acto eleitoral e
a respectiva tomada de posse
dos novos órgãos sociais do
Águeda Andebol Clube, que, ofi-
cialmente, passa a ser presidido
por Sílvia Azevedo, anterior
vice-presidente, mas que desde
Setembro já liderava o emblema
aguedense, após a saída do an-
terior presidente.

“A aposta na continuidade do
bom trabalho, que tem permi-
tido ao clube estar organizado e
equilibrado financeiramente”,
foram, segundo Sílvia Azevedo,
alguns dos motivos que a leva-
ram a assumir a presidência do
clube, que, segundo revela, “está
estável e recomenda-se”.

O Águeda Andebol Clube tem,
actualmente, quatro equipas
(Minis, Iniciados, Juvenis e Ju-
niores) e cerca de 50 atletas. A
tendência é para que este nú-
mero aumente, mas a dirigente
defende que o importante é que
o crescimento aconteça de uma
forma que “permita ao clube
manter a sustentabilidade”.

Tratando-se de uma aposta
na continuidade, nos órgãos so-

ciais que vão liderar o clube no
biénio 2014/2016 não houve al-
terações significativas. Na Di-
recção, Sílvia Azevedo tem
como vice-presidentes Paulo
Matos e Dora Canário. A tesou-
reira é Fátima Lopes e a secre-
tária Ana Silva, com João Sousa
e José Santos a assumirem o
papel de vogais. O Conselho Fis-
cal tem como presidente Ama-
deu Gomes e secretários Vítor
Camarneiro e Hilário Santos. Já
António Miranda é o presidente
da Assembleia-Geral, onde Má-
rio Pereira e Firmino Vascon-
celos assumem o cargo de se-
cretários. |

D.R.

Sílvia Azevedo assume
presidência da Direcção
do Águeda Andebol Clube

Sílvia Azevedo assumiu 
a liderança do clube
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A cidade de Roterdão, na Ho-
landa, irá receber de hoje até 9
de Agosto, a 2.ª edição dos Eu-
ropean Universities Games, or-
ganizados pela European Uni-
versity Sport Association
(EUSA). Trata-se da maior
competição multi-desportiva
universitária a nível europeu,
reunindo no presente ano es-
tudantes atletas de 45 países
europeus ao longo de duas se-

manas.
Neste grande evento despor-

tivo de nível europeu o Instituto
Politécnico de Leiria (IP Leiria)
estará representado pela
equipa de andebol feminino,
constituída pelas atletas Ana
Teixeira, Andreia Isidro, Adriana
Bastos, Carolina Costa, Cris-
tiana Faria, Gizelle Carvalho,
Joana Ferraz, Margarida Ga-
briel, Mariama Sanó, Maria de
Fátima Suaré, Stéfany Vaz e Su-
sana Neves. O treinador é
Marco Afra.|

IP Leiria no europeu 
universitário
Andebol
Holanda
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José Roque

Os 'Raccoons d'Areia/Acadé-
mico' venceram a terceira
etapa do circuito regional de
andebol de praia, em masters
masculinos. No passado fim-
de-semana, na praia das Pare-
des, a formação leiriense der-
rotou na final os 'ILC/Cinco
Mais Um', e arrecadou os 10
pontos correspondentes à vi-
tória na etapa, colocando os
'Raccoons' na liderança da
prova com 24 pontos, quando
ainda falta disputar a etapa do
Pedrogão.

De destacar ainda que Pedro
Almeida, dos Raccoons d'Areia,
foi eleito o melhor guarda-re-
des da etapa, enquanto Pedro
Bernardes, dos ILC, foi eleito o
jogador mais espectacular.

Na classificação geral, o se-
gundo lugar pertence aos 'This
Is Team' com 18 pontos, mais
um que os 'Vakedo Gaw/Café
Rossio', no terceiro lugar.

No que diz respeito ao esca-
lão de masters feminino, a
equipa 'N. Belchior/Académico'
continua a dominar a seu belo
prazer, tendo vencido pela ter-
ceira vez consecutiva. Mais
uma vez, a final foi disputada

com as 'Kempa Online', que se-
guem no segundo lugar da ge-
ral a oito pontos das líderes. No
terceiro lugar da etapa das Pa-
redes e na geral, segue o IP Lei-
ria, com 20 pontos.

A nível individual, Ana Silva
(Kempa Online) foi eleita me-
lhor guarda-redes, enquanto
Vera Gorjão (N. Belchior) foi a
jogadora mais espectacular.

No escalão de rookies mas-
culinos, os 'Hackers d'Areia' re-
petiram a vitória na Nazaré e
estão isolados na liderança ao
vencer os Macroondas na final.
Na classificação geral, o se-

gundo lugar pertence aos 'Play
4 Fun' e 'BeachPlease/Moldes
RP', ambos a nove pontos da
liderança.

A nível individual, Telmo Eu-
sébio (Play 4 Fun) foi o melhor
guarda-redes e Ricardo Ma-
chado (BeachPlease) o jogador
mais espectacular.

Por último, em rookies femi-
ninos, as 'Nósdji+' venceram
pela primeira vez uma etapa fi-
cando mais perto das lideres
da classificação, as 'Estupi10'.
Nos prémios individuais, Ana
Gomes (100 Sacional) foi a me-
lhor guarda-redes e Margarida

Caiado (Nósdji+) a jogador mais
espectacular.

Todas as decisões guardadas
para o Pedrógão

A quarta e última etapa do
circuito regional vai ter lugar
no Pedrógão, praia que come-
mora 20 anos de andebol de
praia. Nos próximos dias 25, 26
e 27 de Julho a praia do Pedró-
gão recebe o seu torneio de
eleição, com a participação de
mais de 50 equipas, quatro
campos de andebol no areal e
um na estrada, com muita festa
para todas as idades.|

Raccoons na liderança
antes de etapa no Pedrógão
Areal Circuito regional de Andebol de Praia regressa na última etapa à Praia do
Pedrógão, onde tudo começou há 20 anos

Bernardo Clemente é uma dalhas

LUIS FILIPE COITOAndebol
Etapa da Nazaré
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Benfica defronta Fyllingen, Sporting e ABC à espera de adversários
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eedd102a

/

 
23-07-2014 10:54
 
 Sporting e ABC esperam adversários das fase precoces das competições europeias.
 
 Andebol Benfica
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Benfica já conhece o seu adversário na Taça Challenge. Os "encarnados" vão medir forças com os
noruegueses do Fyllingen na terceira ronda da Taça Challenge de andebol.
 
 As "águias" entram em competição em novembro frente à equipa norueguesa que chegou às meias-
finais da liga da Noruega e que já competiram na Liga dos Campeões em 2009/10.
 
 Ao contrário do Benfica que já conhece o adversário, o ABC apenas saberá com quem joga em
dezembro. A equipa minhota está de volta à europa com entrada direta nos oitavos de final da Taça
Challenge.
 
 Na Liga dos campeões, o FC Porto, hexacampeão português terá de ultrapassar o Alpla Harda da
Áustria no grupo 2 de qualificação para a maior prova de andebol da europa. O clube "azul-e-branco"
entra em campo em setembro em casa do oponente.
 
 O Sporting ainda não conhece o adversário na Taça EHF, mas as hipóteses já estão definidas. O clube
de Alvalade vai encontrar, na segunda ronda da Taça EHF de andebol, a formação que vencer a
partida entre o Hlohovec (Eslováquia) e o Bursa (Turquia).
 
 Os adversários do Sporting foram decididos ontem após o sorteio das próximas rondas da Taça EHF.
O primeiro jogo dos "leões" será jogado em casa a 11 ou 12 de setembro e viajará para o pais do
oponente uma semana depois para decidir o apuramento.
 
 O Sporting teve, no ano passado, uma boa campanha na europa. O clube leonino chegou aos
quartos-de-final onde foi derrotado pelo Pick Szeged. O clube húngaro acabaria por vencer a Taça
EHF.
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Scandibérico - Torneio Internacional de Andebol - Viral Agenda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/07/2014
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/

 
No dia 1 de agosto, Pinhel vai acolher o Scandibérico - Torneio Internacional de Andebol. A competição
vai contar com as seleções Juniores Masculinos de Portugal, Espanha, Suécia e Noruega. A
organização resulta de uma parceria entre a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de
Andebol da Guarda e os municípios de Pinhel, Mêda e Figueira de Castelo Rodrigo. Calendário de
jogos: MÊDA - 31 de julho (5ª feira) 19.00h: Suécia x Espanha 21.00h: Portugal x Noruega PINHEL -
01 de agosto (6ª feira) 19.00h: Noruega x Espanha 21.00h: Portugal x Suécia FIGUEIRA DE CASTELO
RODRIGO - 02 agosto (sábado) 17.00h: Noruega x Suécia 19.00h: Portugal x Espanha
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Áustria, Israel e Turquia no caminho da Seleção feminina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebdef009

/

 
Portugal vai ter Áustria, Israel e Turquia como adversários no apuramento para o Mundial de 2015 de
andebol feminino, a realizar na Dinamarca.
No sorteio realizado esta terça-feira em Viena, Portugal ficou integrado no Grupo 2 de apuramento da
zona europeia.
A fase de qualificação decorrerá entre outubro e dezembro deste ano.
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Portugal vence China na segunda jornada do Mundial sub-18
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3885ab92

/

 
Hoje, 20h18
 
 Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
 
Andebol feminino
 Portugal vence China na segunda jornada do Mundial sub-18
Seleção venceu por 27-15.
 Hoje, 20h18 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa de andebol somou esta terça-feira a segunda vitória em outros tantos jogos no
Mundial de sub-18 feminino, ao derrotar a China, por 27-15, em jogo disputado em Ohrid, na
Macedónia.
Na segunda jornada do Grupo D, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 15-7, numa partida que
dominou desde o início, com a selecionadora nacional, Sandra Fernandes, a mostrar-se satisfeita com
a exibição das suas pupilas, entre as quais se destacaram Patrícia Rodrigues, com seis golos, e Sandra
Santiago, com cinco.
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Turquia, Áustria e Israel no caminho de Portugal rumo ao Mundial de andebol
feminino
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/

 
Hoje, 16h57
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Desporto
 Turquia, Áustria e Israel no caminho de Portugal rumo ao Mundial de andebol feminino
Foram esta terça-feira conhecidas as adversárias da seleção portuguesa de andebol feminino.
 Hoje, 16h57 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa de andebol feminino terá como adversárias no apuramento para o Mundial da
Dinamarca, em 2015, a Turquia, a Áustria e Israel, determinou esta terça-feira o sorteio realizado em
Viena, na sede da Federação Europeia de Andebol (EHF).
Portugal ficou integrado no Grupo 2 de apuramento da zona europeia, enquanto no 1 encontram-se
Eslovénia, Bielorrússia, Suíça e Grécia, no 3 Macedónia, Islândia e Itália, e no 4 República Checa,
Lituânia e Azerbaijão.
Os vencedores de cada um dos grupos apuram-se para um "play-off", do qual sairão nove equipas e
que se irão juntar à Dinamarca, na qualidade de anfitriã do Mundial, e a campeã europeia, a sair do
Europeu2014 na Hungria e Croácia.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Na versão 2014/2015 do cam-
peonato nacional Andebol 1, que
arranca no dia 6 de Setembro,
com um novo modelo, o
ABC/UMinho joga fora as duas
primeiras jornadas. 

Na primeira ronda, os pupilos
de Carlos Resende visitam o
Águas Santas, treinado pelo bra-
carense Paulo Faria, e na segun-
da vão ao recinto do Ginásio
Santo Tirso, clube que se estreia
a este nível da modalidade nesta
temporada.

A fase inicial tem agendada
para dia 21 de Fevereiro a 22.ª e
última ronda, em que se destaca

o jogo Benfica-FC Porto e na
qual o ABC deverá ir visitar aos

Açores o Sp. Horta. 
O sorteio, que teve lugar ontem

à tarde, no salão nobre da Câma-
ra Municipal da Maia, ditou que

na primeira jornada o Xico An-
debol — que volta ao escalão
maior após passagem pela divi-
são secundária, visita o Benfica,
onde o espanhol Mariano Ortega
substitui no comando técnico
Jorge Rito e na segunda recebe o
Passos Manuel.

Encontros entre candidatos
ocorrem logo à segunda jornada,
prevista para 13 de Setembro,
com um sempre interessante
Sporting-Benfica.

O FC Porto, hexacampeão em
título, que continua a ser treina-
do por Obradovic, principia a
defesa do troféu com jogos apa-
rentemente pouco exigentes: vi-
sita o Passos Manuel e recebe o
Belenenses, viajando depois na
terceira ronda até aos Açores pa-
ra defrontar o Sp. Horta.

Além do título nacional, que
confere ao primeiro o direito a
competir na Champions League,
as posições imediatas determi-
nam as presenças na European
Cup (segundo classificado) e na
Taça Challenge (terceiro e/ou
quarto, em função do vencedor
da Taça de Portugal).

Estas posições serão definidas
segundo um novo modelo com-
petitivo, que se esclarece nas
‘caixas’ de texto em baixo.

ABC visita Águas Santas 
e Xico vai ao Benfica
DIA 6 DE SETEMBRO começa o campeonato nacional Andebol 1, sendo a época 2014/2015 marcada
pelo regresso ao escalão maior dos vimaranenses do Xico Andebol e a estreia do Ginásio de St.º Tirso.

DR

Dirigentes do ABC assistiram ontem, na Maia, ao sorteio

Novidade 2014/2015
Primeiro da fase inicial
vai defrontar o oitavo
em play-off a eliminar 
Ficar na primeira fase entre os oito
primeiros é o primeiro objectivo com
que os clubes iniciam o calendário,
dia 6 de Setembro. Segue-se, como
segundo objectivo, na primeira fase,
atingir a melhor classificação
possível. Os clubes com posição
superior na fase inicial irão combinar
nos quartos de final (ver caixa ao
lado) com as equipas teoricamente
menos competitivas. Assim, o pri-
meiro da fase inicial vai, nos quartos
de final medir forças, já a eliminar,
em play-off com o oitavo, o segundo
classificado vai defrontar o sétimo, o
terceiro joga contra o sexto e o quarto
contra o quinto classificado

1.ª Jornada (06/09/2014)
Sporting-G. St.º Tirso
Águas Santas-ABC/UMinho
Sp. Horta-ISMAI
Passos Manuel-FC Porto
Benfica-Xico Andebol
Belenenses-Madeira SAD

2.ª Jornada (13/09/2014)
G. St.º Tirso-ABC/UMinho
Sporting-Benfica
Xico Andebol-Passos Manuel
Madeira sad-Sp. Horta
ISMAI-Águas Santas
FC Porto-Belenenses

3.ª Jornada (27/09/2014)
Benfica-G. Santo Tirso
ABC-ISMAI
Águas Santas-Madeira Sad
Belenenses-Xico Andebol
Passos Manuel-Sporting
Sp. Horta-FC Porto

4.ª Jornada (04/10/2014)
G. Santo Tirso-ISMAI
Benfica-Passos Manuel
Sporting-Belenenses
FC Porto - Águas Santas
Madeira Sad-ABC/UMinho
Xico Andebol-Sp. Horta

5.ª Jornada (11/10/2014)
Passos Manuel-G. St.º Tirso
ISMAI-Madeira Sad
ABC/UMinho-FC Porto
Sp. Horta-Sporting
Belenenses-Benfica
Águas Santas-Xico Andebol

6.ª Jornada (18/10/2014)
G. St.º Tirso-Madeira Sad
Passos Manuel-Belenenses
Benfica-Sp. Horta
Xico Andebol-ABC/UMinho
FC Porto-ISMAI
Sporting-Águas Santas

7.ª Jornada (05/11/2014)
Belenenses-G. St.º Tirso
Madeira Sad. FC Porto
ISMAI-Xico Andebol
Águas Santas-Benfica
Sp. Horta-Passos Manuel
ABC UMinho-Sporting

8.ª Jornada (08/11/2014)
G. St.º Tirso-FC Porto
Belenenses-Sp. Horta
Passos Manuel-Águas Santas
Sporting-ISMAI
Xico Andebol-Madeira Sad
Benfica-ABC/UMinho

9.ª Jornada (15/11/2014)
Sp. Horta-G. St.º Tirso
FC Porto-Xico Andebol
Madeira Sad-Sporting
ABC/UMinho-Passos Manuel
Águas Santas-Belenenses
ISMAI-Benfica

10.ª Jornada (22/11/2014)
G. St.º Tirso-Xico Andebol
Sp. Horta-Águas Santas
Belenenses-ABC/UMinho
Benfica-Madeira Sad
Sporting-FC Porto
Passos Manuel-ISMAI

11.ª Jornada (29/11/2014)
Águas Santas-G. St.º Tirso
Xico Andebol-Sporting
FC Porto-Benfica
ISMAI-Belenenses
ABC/UMinho-Sp. Horta
Madeira Sad- Passos Manuel

§calendário

Quartos-de-final, meias-finais e final

Oito primeiros disputam
na segunda fase um ‘play-off’
Esta época o campeonato nacional do escalão maior do
andebol nacional sofre uma modificação. À primeira
fase, que, como antes, se disputa em 22 jornadas, com
os doze clubes a jogarem todos contra todos, segue-se
na segunda fase — eis a novidade — que os primeiros
oito clubes da primeira passam a disputar um play-off,
com quartos-de-final, meias-finais e final. 
Os quartos-de-final serão disputados à melhor de três
jogos, sendo o terceiro encontro na casa do que tenha
melhor classificação na primeira fase. 
Meias-finais e final serão à melhor de cinco.

§novo modelo
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Andebol

ABC inicia campeonato
frente ao Águas Santas
Pág. 20
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Filipa Gonçalves faz primeira internacionalização

Atleta juvenil da Didáxis estreia-se
na selecção nacional em jogos da CPLP 
Filipa Gonçalves, atleta das juvenis
da Didáxis vai cumprir a sua primeira
internacionalização ao serviço de
Portugal nos jogos da CPLP, em An-
gola. 
A jovem famalicense, que faz do re-
mate o seu mais temível atributo, foi
recebida antes da partida pela direc-
ção da Associação Académica Didáxis
(A2D) sendo este um grande feito
para o recente clube do estabeleci-
mento famalicense de ensino. José
Fernandes, presidente da A2D, expressou o orgulho  por ver os resultados da formação reco-
nhecidos ao mais alto nível levando a Didáxis e Famalicão bem longe.
Portugal inicia os jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Angola,
frente à selecção de São Tomé e Príncipe, tendo ainda como adversárias as selecções da An-
gola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. As partidas dividem-se entre o pavilhão multiusos
de Kilamba e o complexo da cidadela
Esta é a primeira vez que a Didáxis tem uma atleta internacional depois de mais três atletas
terem participado em estágios de observação.  Os jogos da CPLP terminam dia 4 de Agosto. 

DR

Filipa Gonçalves com a Direcção
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção| 

A cidade holandesa de Roterdão vai acol-
her entre os dias 24 de Julho e 8 de agos-
to, a segunda edição dos EUSA Games,
competição multidesportiva universitária
que se realiza de dois em dois anos. A
UMinho vai marcar presença nas modali-
dades de Andebol, Futebol, Basquetebol e
Badminton, sendo que no caso do Ande-
bol o objectivo é a revalidação do titulo
de campeão europeu.

Na primeira edição dos EUSA Games,
que se realizou em 2012 na cidade espan-
hola de Málaga, a UMinho foi a universi-
dade europeia com a maior comitiva.

Passados dois anos, e com uma comitiva
mais pequena, os minhotos apresentam-
se com objectivos bem definidos: no An-
debol masculino, lutar pelo título, nas
restantes modalidades colectivas, ficar

classificados entre as 10 melhoras
equipas. 

A primeira equipa a rumar ao país das
tulipas é o Andebol, que é o atual
campeão europeu em título. Apesar de
duas ou três baixas de vulto, os minhotos
mostram-se confiantes e tudo farão para
trazer de volta a terras lusitanas o
“caneco”. A competição na modalidade
tem início já dia 23 e termina dia 29. 

As restantes três modalidades apenas
entram em prova para a semana (de 2 a 8
de agosto) e com ambições claramente
diferentes. O Futebol procura melhorar o
sétimo lugar alcançado no Europeu de
2013, enquanto por sua vez o Basquete-
bol vai tentar intrometer-se entre as 10
melhores equipas europeias. O bad-
minton, a única modalidade individual na
qual a UMinho vai estar presente, o ob-
jectivo é tentar ir o mais longe possível e
tentar pontuar para o ranking da EUSA.

EUSAGAMES

UMinho defende título europeu
na modalidade de andebol

DR

Equipa de andebol da UMinho conquistou o título europeu há dois anos em Málaga
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Sporting na EHC Cup com eslovacos ou turcos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=765e0cc6

/

 
Andebol
 
 O Sporting entra em ação na segunda eliminatória da EHF Cup de andebol, na qual defrontará o
vencedor da ronda anterior entre os eslovacos do HC Sporta Hlohovec e os turcos do Bursa Nilufer.
 
 Os "leões", que na última época venceram a Taça de Portugal, começam por jogar em casa a 11 ou
12 de outubro, disputando-se a segunda mão uma semana depois, a 18 ou 19.
 
 Na Challenge Cup, o Benfica compete na terceira eliminatória frente aos noruegueses do
FyllingenBergen. O primeiro encontro disputa-se na Luz (22 ou 23 de novembro) e o segundo fora (29
ou 30).
 
 No sorteio que se realizou hoje, o ABC ficou isento da terceira ronda por ser o primeiro cabeça de
série entre os 31 clubes participantes.
 
por Lusa
 
 

Página 23



A24

Turquia, Áustria e Israel no caminho de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fea1fd15

/

 
Andebol feminino
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino terá como adversárias no apuramento para o Mundial da
Dinamarca, em 2015, a Turquia, a Áustria e Israel, determinou esta terça-feira o sorteio realizado em
Viena, na sede da Federação Europeia de Andebol (EHF).
 
 Portugal ficou integrado no Grupo 2 de apuramento da zona europeia, enquanto no 1 se encontram
Eslovénia, Bielorrússia, Suíça e Grécia, no 3 Macedónia, Islândia e Itália, e no 4 República Checa,
Lituânia e Azerbaijão.
 
 Os vencedores de cada um dos grupos apuram-se para um "play-off", do qual sairão nove equipas e
que se irão juntar à Dinamarca, na qualidade de anfitriã do Mundial, e a campeã europeia, a sair do
Europeu2014 na Hungria e Croácia.
 
 A vice-campeã europeia também se poderá qualificar, mas apenas caso a campeã seja a Dinamarca.
 
 A fase de qualificação para o Mundial decorrerá entre outubro e dezembro deste ano, com jogos em
casa e fora, enquanto os "play offs", cujo sorteio se realiza a 21 de dezembro, estão agendados para
06/07 e 13/14 de junho de 2015.
 
por Lusa
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Campeã Alavarium defronta as romenas do Dunarea Braila na EHF Cup de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a7d164a

/

 
HOJE Ã s 17:41
 
 O campeão português de andebol feminino, o Alavarium, vai defrontar as romenas do Dunarea Braila,
na terceira eliminatória da EHF Cup, determinou hoje o sorteio das competições europeias de clubes
da modalidade.
 
 As aveirenses começam por receber as romenas, em jogo a disputar a 15 ou 16 de novembro,
enquanto a segunda mão está agendada para 22 ou 23 de novembro.
 
 Nas mesmas datas, mas referente à terceira ronda da Challenge Cup feminina, entram também em
ação as portuguesas do Colégio Gaia, do JAC Alcanena e da Juve Lis.
 
 Diário Digital com Lusa
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Sporting na segunda ronda da EHC Cup de andebol com eslovacos ou turcos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3be6741b

/

 
HOJE Ã s 17:38
 
 O Sporting entra em ação na segunda eliminatória da EHF Cup de andebol, na qual defrontará o
vencedor da ronda anterior entre os eslovacos do HC Sporta Hlohovec e os turcos do Bursa Nilufer.
 
 Os leões, que na última época venceram a Taça de Portugal, começam por jogar em casam a 11 ou
12 de outubro, disputando-se a segunda mão uma semana depois, a 18 ou 19.
 
 Na Challenge Cup, o Benfica compete na terceira eliminatória frente aos noruegueses do
FyllingenBergen. O primeiro encontro disputa-se na Luz (22 ou 23 de novembro) e o segundo fora (29
ou 30).
 
 Diário Digital com Lusa
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Turquia, Ã?ustria e Israel no caminho de Portugal rumo ao Mundial de andebol
feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5147164a

/

 
HOJE Ã s 17:54
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino terá como adversárias no apuramento para o Mundial da
Dinamarca, em 2015, a Turquia, a ??ustria e Israel, determinou hoje o sorteio realizado em Viena, na
sede da Federação Europeia de Andebol (EHF).
 
 Portugal ficou integrado no Grupo 2 de apuramento da zona europeia, enquanto no 1 encontram-se
Eslovénia, Bielorrússia, Suíça e Grécia; no 3, Macedónia, Islândia e Itália; e no 4, República Checa,
Lituânia e Azerbaijão.
 
 Os vencedores de cada um dos grupos apuram-se para um play-off, do qual sairão nove equipas e
que se irão juntar à Dinamarca, na qualidade de anfitriã do Mundial, e a campeã europeia, a sair do
Europeu2014 na Hungria e Croácia.
 
 Diário Digital com Lusa
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ABC começa em Águas Santas

O ABC visita o Águas 
Santas na primeira jorna-
da do campeonato de ande-
bol da primeira divisão, e o 
Xico Andebol visita o Ben-
fica, ditou o sorteio rea-
lizado ontem, na Câmara 
Municipal da Maia.

Um sorteio que, diga-
-se, desta vez contou com 

XICO VISITA BENFICA NA 1.ª JORNADA DE ANDEBOL

uma forte representação 
do ABC, com o seu novo 
presidente, João Luís No-
gueira, a fazer-se acompa-
nhar por Guilherme Frei-
tas, Armando Fernandes e 
Luís Teles.

O campeonato arran-
ca no dia 6 de setembro, 
e a sua primeira fase ter-

mina no dia 21 de feverei-
ro de 2015.

Da primeira jornada fa-
zem parte os encontros:

Sporting-Santo Tirso
Águas Santas-ABC
Horta-ISMAI
P. Manuel-FC Porto
Benfica-Xico
Belenenses-Madeira

2.ª jornada (13/9)

Santo Tirso-ABC
Sporting-Benfica
Xico-P. Manuel
Madeira-Horta
ISMAI-Águas Santas
FC Porto-Belenenses
O sorteio foi presidido 

pelo presidente da As-
sembleia Municipal da 
Maia, Luciano Silva Go-
mes, o Vereador do Pe-
louro do Desporto e Ju-
ventude, Hernâni Ribeiro, 
os vice-presidentes da Fe-
deração de Andebol, Julia-
na Barbosa, Augusto Silva 
e Ricardo Andorinho e o 
diretor executivo, Miguel 
Fernandes.

No setor masculino, es-
tiveram representados FC 
Porto, Sporting, Benfica, 
ABC, Passos Manuel, Be-
lenenses, Maia ISMAI, Gi-
násio Santo Tirso, Xico An-
debol e Águas Santas.

Uma fase do sorteio

FAP
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• ABC começa em Águas Santas e Xico na Luz 
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Campeã Alavarium defronta as romenas do Dunarea Braila na EHF Cup de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f8b8bbe

/

 
Viena, 22 jul (Lusa) -- O campeão português de andebol feminino, o Alavarium, vai defrontar as
romenas do Dunarea Braila, na terceira eliminatória da EHF Cup, determinou hoje o sorteio das
competições europeias de clubes da modalidade.
 
 As aveirenses começam por receber as romenas, em jogo a disputar a 15 ou 16 de novembro,
enquanto a segunda mão está agendada para 22 ou 23 de novembro.
 
 Nas mesmas datas, mas referente à terceira ronda da Challenge Cup feminina, entram também em
ação as portuguesas do Colégio Gaia, do JAC Alcanena e da Juve Lis.
 
 |16:17 Terça feira, 22 de julho de 2014
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Portugal vence China na segunda jornada do Mundial sub-18 de andebol feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3dce798f

/

 
Ohrid, Macedónia, 22 jul (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol somou hoje a segunda vitória em
outros tantos jogos no Mundial de sub-18 feminino, ao derrotar a China, por 27-15, em jogo disputado
em Ohrid, na Macedónia.
 
 Na segunda jornada do Grupo D, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 15-7, numa partida que
dominou desde o início, com a selecionadora nacional, Sandra Fernandes, a mostrar-se satisfeita com
a exibição das suas pupilas, entre as quais se destacaram Patrícia Rodrigues, com seis golos, e Sandra
Santiago, com cinco.
 
 "Estivemos muito bem em termos defensivos, muito concentradas, pondo em prática tudo aquilo que
tínhamos trabalhado. Isso permitiu-nos sair em transições rápidas, jogando da forma em que nos
sentimos mais confortáveis. Esta vitória, deste grupo fantástico, é dedicada à Ana Rita Neves, que se
lesionou ainda na primeira parte", disse, em declarações publicadas no sítio oficial da federação
portuguesa.
 
 |19:48 Terça, 22 de Julho de 2014
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Turquia, Áustria e Israel no caminho de Portugal rumo ao Mundial de andebol
feminino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a37edd02

/

 
Viena, 22 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino terá como adversárias no
apuramento para o Mundial da Dinamarca, em 2015, a Turquia, a Áustria e Israel, determinou hoje o
sorteio realizado em Viena, na sede da Federação Europeia de Andebol (EHF).
 
 Portugal ficou integrado no Grupo 2 de apuramento da zona europeia, enquanto no 1 encontram-se
Eslovénia, Bielorrússia, Suíça e Grécia, no 3 Macedónia, Islândia e Itália, e no 4 República Checa,
Lituânia e Azerbaijão.
 
 Os vencedores de cada um dos grupos apuram-se para um "play-off", do qual sairão nove equipas e
que se irão juntar à Dinamarca, na qualidade de anfitriã do Mundial, e a campeã europeia, a sair do
Europeu2014 na Hungria e Croácia.
 
 |16:41 Terça feira, 22 de julho de 2014
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O sorteio do Andebol 1 (campeonato
nacional de seniores masculinos) deter-
minou que a equipa do Madeira SAD vi-
sita o Belenenses na 1.ª jornada, que se
disputa a 6 de setembro. O sorteio rea-
lizado ontem, na cidade da Maia, de-
terminou ainda um derbi insular a 13 de
setembro (2.ª jornada) com a SAD ma-
deirense a receber o Sporting da Horta.
Na 1.ª fase do Andebol 1, que termina

a 21 de fevereiro 2015, o Madeira SAD é
anfitrião do campeão nacional FC Porto
na 7.ª jornada, a 5 Novembro. No dia 15
do mesmo mês, os madeirenses rece-
bem o Sporting (9.ª), e na ronda se-
guinte visitam o Benfica (no dia 22).
Quanto aos restantes adversários na 1.ª
volta, o Madeira SAD visita o Águas San-
tas na 3.ª jornada (27 setembro), recebe
o ABC (4.ª) a 4 outubro, desloca-se à
Maia (5.ª) a 11 outubro, é anfitrião do
Santo Tirso (6.ª) a 18 outubro, e visita o
Xico Andebol (8.ª) a 8 novembro. Fe-
cham a 1.ª volta com Passos Manuel
(11.ª), em casa, no dia 29.
Nos femininos, o sorteio do campeo-

nato nacional da 1.ª divisão para a época
2014/15,determinou o derbi Madeira

SAD - Sports Madeira na jornada de
abertura a 13 de setembro. Na 2.ª e 3.ª
rondas as madeirenses voltam a jogar
em casa recebendo o Juventude do Mar
e Colégio João de Barros. Os primeiros
jogos fora são na 4.ª jornada, a 18 outu-
bro, com a SAD a visitar o Alcanena e o
Sports a defrontar o Passos Manuel. Na
7.ª jornada (2 novembro) o Madeira
SAD recebe o campeão Alavarium. A
1.ª fase termina a 12 de abril 2015.

Carlos C. Silva
carlosilva@jornaldamadeira.pt

Madeira SAD visita Belém
no arranque do Andebol 1

JM

Madeira SAD começa nova época com visita ao Belenenses. 

O CAMPEONATO DO ANDEBOL 1
ARRANCA A 6 DE SETEMBRO COM
A SAD MADEIRENSE A DESLOCAR-
SE A BELÉM, ENQUANTO QUE A 1.ª
DIVISÃO FEMININA TEM O SEU INÍ-
CIO AGENDADO PARA UMA SE-
MANA MAIS TARDE. COMEPTIÇÃO
QUE ABRE COM O DERBI SPORTS
MADEIRA - MADEIRA SAD.
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Mundial Sub-18: Portugal vence e lidera Grupo D
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014

Meio: Record Online

Autores: Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b9de0cc4

/

 
SELEÇÃO NACIONAL derrotou A CHINA (27-15)
 
 , 22 julho de 201420:21
 
 Portugal alcançou esta tarde a segunda vitória em outras tantas jornadas no Mundial de sub 18
feminino ao bater (27-15) a China, assumindo-se como um dos líderes do Grupo D, a decorrer em
Ohrid, na Macedónia.
 
 A seleção orientada por Sandra Fernandes foi muito superior à turma asiática e ao intervalo já vencia
por 15-7.
 
 "Estivemos muito bem em termos defensivos, muito concentradas, pondo em prática tudo aquilo que
tinhamos trabalhado. Isso permitiu-nos sair em transições rápidas, jogando da forma em que nos
sentimos mais confortáveis. Esta vitória deste grupo fantástico é dedicada à Ana Rita Neves, que se
lesionou ainda na primeira parte", revelou a selecionadora.
 
 Portugal volta a jogar esta quinta-feira frente à França, mas o adversário vai ser estudado.
 
 "O grau de exigência começa a aumentar e o jogo frente à França será dificilimo. Vamos preparar
esta noite o jogo de amanhã e ver o que é possível fazer para surpreender a França, dado que vão
estar frente a frente duas equipas que se conhecem muito bem", considerou Sandra Fernandes.
 
 Patrícia Rodrigues, com 6 golos, e Sandra Santiago, com cinco, foram as melhores marcadoras da
seleção portuguesa.
 
 Resultados
 
 Grupo D (Ohrid)
 
 Portugal-Angola, 33-28 (17-10)
 
 Montenegro-França, 28-23 (12-10)
 
 Croácia-China, 22-17 (7-8)
 
 2.ª jornada
 
 Angola-Montenegro, 17-22 (9-13)
 
 China-Portugal, 15-27 (7-15)
 
 França-Croácia
 
alexandre reis federação de andebol de portugal
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Taça EHF: Sporting defronta Sporta Hlohovec ou Bursa Nilufer
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/

 
Desporto Taça EHF: Sporting defronta Sporta Hlohovec ou Bursa Nilufer 22-07-2014 Os leões, que na
última época venceram a Taça de Portugal, começam por jogar em casam a 11 ou 12 de outubro,
disputando-se a segunda mão uma semana depois, a 18 ou 19... Por lusa - Record O Sporting entra
em ação na segunda eliminatória da EHF Cup de andebol, na qual defrontará o vencedor da ronda
anterior entre os eslovacos do HC Sporta Hlohovec e os turcos do Bursa Nilufer. Os leões, que na
última época venceram a Taça de Portugal, começam por jogar em casam a 11 ou 12 de outubro,
disputando-se a segunda mão uma semana depois, a 18 ou 19. Na Challenge Cup, o Benfica compete
na terceira eliminatória frente aos noruegueses do FyllingenBergen. O primeiro encontro disputa-se na
Luz (22 ou 23 de novembro) e o segundo fora (29 ou 30). No sorteio que se realizou hoje, o ABC ficou
isento da terceira ronda por ser o primeiro cabeça de série entre os 31 clubes participantes.
 
 22-07-2014
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Portugal vence China no Mundial sub-18
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/07/2014
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/

 
22-07-2014 19:52
 
 A seleção defronta a França na quarta-feira.
 
 A seleção feminina de sub-18 venceu por 27-15 na Macedónia.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol somou hoje a segunda vitória em outros tantos jogos no Mundial de
sub-18 feminino, ao derrotar a China, por 27-15, em jogo disputado em Ohrid, na Macedónia.
 
 Na segunda jornada do Grupo D, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 15-7, numa partida que
dominou desde o início, com a selecionadora nacional, Sandra Fernandes, a mostrar-se satisfeita com
a exibição das suas pupilas, entre as quais se destacaram Patrícia Rodrigues, com seis golos, e Sandra
Santiago, com cinco.
 
 "Estivemos muito bem em termos defensivos, muito concentradas, pondo em prática tudo aquilo que
tínhamos trabalhado. Isso permitiu-nos sair em transições rápidas, jogando da forma em que nos
sentimos mais confortáveis. Esta vitória, deste grupo fantástico, é dedicada à Ana Rita Neves, que se
lesionou ainda na primeira parte", disse, em declarações publicadas no sítio oficial da federação
portuguesa.
 
 Na quarta-feira, Portugal defronta a França, com a treinadora a alertar para o facto de "o grau de
exigência começar a aumentar e o jogo frente à França será dificílimo".
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Sporting defronta eslovacos ou turcos na EHF Cup
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/

 
22-07-2014 16:28
 
 Os "leões" vão disputar a segunda eliminatória da prova com os vencedores do embate entre HC
Sporta Hlohovec e Bursa Nilufer.
 
 O Sporting venceu a Taça de Portugal contra o ABC, no pavilhão de Águas Santas.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting entra em ação na segunda eliminatória da EHF Cup de andebol, na qual defrontará o
vencedor da ronda anterior entre os eslovacos do HC Sporta Hlohovec e os turcos do Bursa Nilufer.
 
 Os "leões", que na última época venceram a Taça de Portugal, começam por jogar em casam a 11 ou
12 de outubro, disputando-se a segunda mão uma semana depois, a 18 ou 19.
 
 Na Challenge Cup, o Benfica compete na terceira eliminatória frente aos noruegueses do
FyllingenBergen. O primeiro encontro disputa-se na Luz (22 ou 23 de novembro) e o segundo fora (29
ou 30).
 
 No sorteio que se realizou hoje, o ABC ficou isento da terceira ronda por ser o primeiro cabeça de
série entre os 31 clubes participantes.
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Turquia, Áustria e Israel no caminho de Portugal rumo ao Mundial
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/

 
22-07-2014 16:56
 
 A seleção portuguesa ficou integrada no Grupo 2 de apuramento da zona europeia.
 
 A fase de qualificação para o Europeu decorre entre outubro e dezembro.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol feminino terá como adversárias no apuramento para o Mundial da
Dinamarca, em 2015, a Turquia, a Áustria e Israel, determinou hoje o sorteio realizado em Viena, na
sede da Federação Europeia de Andebol (EHF).
 
 Portugal ficou integrado no Grupo 2 de apuramento da zona europeia, enquanto no 1 encontram-se
Eslovénia, Bielorrússia, Suíça e Grécia, no 3 Macedónia, Islândia e Itália, e no 4 República Checa,
Lituânia e Azerbaijão.
 
 Os vencedores de cada um dos grupos apuram-se para um "play-off", do qual sairão nove equipas e
que se irão juntar à Dinamarca, na qualidade de anfitriã do Mundial, e a campeã europeia, a sair do
Europeu2014 na Hungria e Croácia.
 
 A vice-campeã europeia também se poderá qualificar, mas apenas caso a campeã seja a Dinamarca.
 
 A fase de qualificação para o Europeu decorrerá entre outubro e dezembro deste ano, com jogos em
casa e fora, enquanto os "play offs", cujo sorteio se realiza a 21 de dezembro, estão agendados para
06/07 e 13/14 de junho de 2015.
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Campeã Alavarium defronta as romenas do Dunarea Braila na EHF Cup de andebol
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/

 
Terça feira, 22 de Julho de 2014 |
 
 Viena, 22 jul (Lusa) -- O campeão português de andebol feminino, o Alavarium, vai defrontar as
romenas do Dunarea Braila, na terceira eliminatória da EHF Cup, determinou hoje o sorteio das
competições europeias de clubes da modalidade.
 
 As aveirenses começam por receber as romenas, em jogo a disputar a 15 ou 16 de novembro,
enquanto a segunda mão está agendada para 22 ou 23 de novembro.
 
 Nas mesmas datas, mas referente à terceira ronda da Challenge Cup feminina, entram também em
ação as portuguesas do Colégio Gaia, do JAC Alcanena e da Juve Lis.
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Portugal vence China na segunda jornada do Mundial sub-18 de andebol feminino
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/

 
Terça feira, 22 de Julho de 2014 |
 
 Ohrid, Macedónia, 22 jul (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol somou hoje a segunda vitória em
outros tantos jogos no Mundial de sub-18 feminino, ao derrotar a China, por 27-15, em jogo disputado
em Ohrid, na Macedónia.
 
 Na segunda jornada do Grupo D, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 15-7, numa partida que
dominou desde o início, com a selecionadora nacional, Sandra Fernandes, a mostrar-se satisfeita com
a exibição das suas pupilas, entre as quais se destacaram Patrícia Rodrigues, com seis golos, e Sandra
Santiago, com cinco.
 
 "Estivemos muito bem em termos defensivos, muito concentradas, pondo em prática tudo aquilo que
tínhamos trabalhado. Isso permitiu-nos sair em transições rápidas, jogando da forma em que nos
sentimos mais confortáveis. Esta vitória, deste grupo fantástico, é dedicada à Ana Rita Neves, que se
lesionou ainda na primeira parte", disse, em declarações publicadas no sítio oficial da federação
portuguesa.
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Sporting na segunda ronda da EHC Cup de andebol com eslovacos ou turcos
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Terça feira, 22 de Julho de 2014 |
 
 Viena, 22 jul (Lusa) -- O Sporting entra em ação na segunda eliminatória da EHF Cup de andebol, na
qual defrontará o vencedor da ronda anterior entre os eslovacos do HC Sporta Hlohovec e os turcos do
Bursa Nilufer.
 
 Os "leões", que na última época venceram a Taça de Portugal, começam por jogar em casam a 11 ou
12 de outubro, disputando-se a segunda mão uma semana depois, a 18 ou 19.
 
 Na Challenge Cup, o Benfica compete na terceira eliminatória frente aos noruegueses do
FyllingenBergen. O primeiro encontro disputa-se na Luz (22 ou 23 de novembro) e o segundo fora (29
ou 30).
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Turquia, Áustria e Israel no caminho de Portugal rumo ao Mundial de andebol
feminino
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/

 
Terça feira, 22 de Julho de 2014 |
 
 Viena, 22 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino terá como adversárias no
apuramento para o Mundial da Dinamarca, em 2015, a Turquia, a Áustria e Israel, determinou hoje o
sorteio realizado em Viena, na sede da Federação Europeia de Andebol (EHF).
 
 Portugal ficou integrado no Grupo 2 de apuramento da zona europeia, enquanto no 1 encontram-se
Eslovénia, Bielorrússia, Suíça e Grécia, no 3 Macedónia, Islândia e Itália, e no 4 República Checa,
Lituânia e Azerbaijão.
 
 Os vencedores de cada um dos grupos apuram-se para um "play-off", do qual sairão nove equipas e
que se irão juntar à Dinamarca, na qualidade de anfitriã do Mundial, e a campeã europeia, a sair do
Europeu2014 na Hungria e Croácia.
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Andebol de praia
Paredes recebe 
terceira etapa 
do regional
A praia de Paredes da Vitória,
em Alcobaça, recebe já a partir
de amanhã e até domingo a
terceira etapa do Circuito
Regional de Andebol de Praia.
Ano passado fim-de-semana, a
competição deu cor ao area da
Nazaré, tendo os grandes
vencedores sido a Quinta da
Boubã em masters masculinos
e o N Belchior entre as
senhoras, equipa que lidera a
pontuação do circuito. Nos
homens lideram os This Is
Team e os Raccoons d'Areia,
campeões nacionais.
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s ‘Muchachas/
O Gaiense’
c o n t i n u a m
hoje, às 15h,

frente ao ‘Cenas e Coisas’, a
disputar a 2ª Etapa do
torneio And’Praia 2014. Às
18h20 defrontam o ‘Últi-
mas  a Sair’ e, às 21h,
o ‘Cubas Llopis BMP-
Sevilla’.
A equipa garantiu, no pas-
sado fim de semana, o ter-
ceiro lugar na 1ª etapa.
Ficaram no segundo posto
na fase de grupos, tendo
vencido o ‘Colégio de Gaia’,
o ‘Chelsea Beach Handball’,
o ‘Meme´s’ e o ‘Últimas a
Sair’, e perdido apenas um
jogo diante do ‘Cenas e
Coisas’. A equipa apoiada
por ‘O Gaiense’ ficou apu-
rada para as meias finais,
onde defrontou o  Últimos
a Sair. O jogo foi muito dis-
putado, uma vez que as
‘Muchachas/ O Gaiense’
venceram um período e o
adversário outro, de modo
que o jogo foi resolvido nos
contra ataques, “as grandes
penalidades do andebol de
praia”, explicou a capitã da
1ª Etapa, Andreia Duarte. A

sorte esteve do lado do ‘Úl-
timos a Sair’. O derradeiro
jogo disputado pelas cam-

peãs regionais foi para atri-
buir o terceiro e quarto
lugar na prova e aí as

‘Muchachas/ O Gaiense’
não deram hipóteses. Der-
rotaram o ‘Chelsea Beach
Handball’ nos dois  perío-
dos.
Apesar de apenas se apu-
rarem para a fase final na-
cional as duas equipas
melhor classificadas no
final dos quatro fins de se-
mana, Andreia Duarte faz
um balanço muito positivo
da estreia das ‘Muchachas/
O Gaiense’ no torneio
And’Praia 2014.

“O primeiro fim de semana
serviu para nos reunirmos e
definir estratégias de jogo”,
referiu a atleta, destacando
que “as equipas em prova
são mais equilibradas e,
para voltarmos a ser bem
sucedidas, temos de estar
unidas”.
O conjunto de amigas an-
debolistas, que celebra este
verão 10 anos de existência,

realizou dois treinos du-
rante a semana para se
preparar para os “jogos
difíceis que se avizinham e
para conversar”.
“Queremos chegar à fase
final e vamos fazer tudo o
que estiver ao nosso al-
cance para que isso acon-
teça”, frisou Andreia
Duarte. Acrescentou:
“Nada está perdido. O ter-
ceiro lugar dá-nos bastante
pontuação”. 
Por sua vez, a responsável
pelas ‘Muchachas/O
Gaiense’, Joana Barros,
destacou que faltou uma
“pinguinha de sorte” para o
clube ter chegado à final.
“A 1ª etapa é a que custa
sempre mais. Temos jo-
gadoras novas, que ainda se
estão a habituar à com-
petição”, explicou, salien-
tando que “agora temos de
tentar melhorar para con-
seguir obter bons resulta-
dos na 2ª etapa”.
A 3ª e  4ª etapas, que se rea-
lizam no próximo fim de
semana e de 25 a 27 de
julho, terão lugar em Gaia,
junto ao bar Ar D’Mar.

A
MÁRCIO GONÇALVES 

Clube de sonho continua
hoje a disputar 2ª Etapa

‘MUCHACHAS/ O GAIENSE’

Após terem conquistado o terceiro lugar na 1ª Etapa do torneio And’Praia 2014, as ‘Muchachas/ O Gaiense’ começaram ontem à noite a en-
frentar um novo desafio: a 2ª etapa. As campeãs regionais defrontam hoje, às 15h, o ‘Cenas e Coisas’, em Matosinhos, junto ao Vagas Bar.
●

‘Muchachas/ O Gaiense’  só pensam em garantir apuramento para a fase final nacional
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Ficaram em terceiro lugar na
1ª Etapa do torneio And’Praia,
as ‘Muchachas/ O Gaiense’ e
este fim de semana têm novo
desafio em Matosinhos.

‘MUCHACHAS/
O GAIENSE’
DISPUTAM
A 2ª ETAPA

P
Á

G
. 

1
9
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ANDEBOL

Colégio de Gaia
participa em torneio

As infantis, iniciadas, ju-
venis e juniores do Colé-
gio de Gaia estão em
Espanha a participar na
26ª Edição da Torrellano
Cup (Elche), que come-
çou na passada quinta
feira e  termina na pró-
xima segunda feira.
É a terceira vez que o
Colégio de Gaia  leva os
escalões mais jovens a
esta competição, consi-
derado um dos mais
famosos torneios/festa
da juventude mundiais da

de andebol, tendo inclu-
sive já o vencido  nos es-
calões de juvenis e de
seniores.
Com várias atletas
ausentes a representarem
as seleções de Portugal de
Juniores Sub 18 e sub 20
que disputam, neste mês,
as respetivas  finais dos
respetivos Campeonatos
do Mundo (Croácia e
Macedónia), as jovens
terão a oportunidade de
confraternizar com equi-
pas espanholas, búlgaras,
russas, argelinas, polacas
e  húngaras.

MÁRCIO GONÇALVES
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 XVIII Nazaré Cup Beach na Praia da Nazaré
O Campo de Jogos da Praia da Naza-

ré volta a ser palco de mais um grande 
evento desportivo, o “XVII Nazaré 
Beach Cup”, que se disputará de 11 a 
13 de Julho. 

Cerca de 750 atletas em represen-
tação de cinquenta equipas, parti-
ciparão nesta 2ª etapa do Circuito 
Regional, nas categorias em masters e 

rookies masculinos e femininos. 
O “Nazaré Cup Beach” é uma or-

ganização do Dom Fuas Andebol 
Clube Nazaré, e conta com o apoio 
da Associação de Andebol de Leiria, 
Câmara Municipal da Nazaré, Junta 
de Freguesia da Nazaré, Federação 
Portuguesa de Andebol e EBT.

ANDEBOL
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ADADADADADAAAAAC em desC em desC em desC em desC em destttttaque no XI Taque no XI Taque no XI Taque no XI Taque no XI Torneioorneioorneioorneioorneio
TTTTTerrerrerrerrerras de Laas de Laas de Laas de Laas de Lafffffões 2014ões 2014ões 2014ões 2014ões 2014

   A equipa de Juvenis/
Juniores Femininas do
Arsenal de Canelas participou
no torneio de andebol
organizado pelo Andebol
Clube de Oliveira de Frades,
XI Torneio Terras de Lafões
2014, que decorreu nos dias
3,4,5 e 6 de julho nos diversos
pavilhões de Oliveira de
Frades. Este torneio teve a
participação, neste escalão,
das equipas do Arsenal, do
Alavarium, do Valongo do
Vouga, do Académico do
Porto, da Académica de
Espinho e do ACOF. A equipa
do ADAC realizou no total do
torneio 6 jogos, sendo que os
resultados de um modo geral
foram satisfatórios, tendo
conseguido na 1ª fase, 3
Vitórias e 2 derrotas. Na
atribuição do 1º e 2º lugar
defrontou o Alavarium e o
resultado foi favorável a esta
mesma equipa.

R E S U L T A D O S
CLASSIFICAÇÃO
ACOF - 16 x Arsenal de Canelas
- 17                                              1º -
Alavarium
Arsenal de Canelas - 18 x
Valongo do Vouga - 17
2º - Arsenal Canelas
Académica de Espinho - 14 x
Arsenal de Canelas - 19
3º - Valongo do Vouga
Arsenal de Canelas - 21 x
Alavarium - 23                                         4º
- Acad. do Porto
Académico do Porto - 19 x
Arsenal de Canelas - 16
5º - Ac. Espinho
Alavarium - 22 x Arsenal de
Canelas - 18                                          6º
- ACOF

ADAC no encontro nacional de
andebol de infantis femininos
   A equipa de Infantis
Femininas do Arsenal de
Canelas participou no
Encontro Nacional, que
decorreu nos dias 26 a 29 de
Junho em Leiria. Este Encontro
teve a participação de cerca de
400 atletas, distribuídos por 24
equipas. A equipa do ADAC
realizou no total do torneio 5
jogos, sendo que os
resultados foram aquém do
esperado, tendo conseguido
na 1ª fase, 1 vitória e 1 derrota.
Na atribuição do 13º e 14º
lugar defrontou o Almeida
Garrett e o resultado foi
favorável à equipa de Canelas.

RESULTADOS
Arsenal de Canelas - 17 x Porto
Alto – 10
Maiastars - 14 x Arsenal de
Canelas – 9
Arsenal de Canelas - 14
xDidáxis - 15
Ac. Espinho - 8 x Arsenal de
Canelas – 23
Almeida Garrett - 17 x Arsenal
de Canelas – 26

CLASSIFICAÇÃO
1º - CS Madeira; 2º - Leça; 3º -
Lagoa; 4º - Juve Lis; 5º -
Juventude Mar; 6º -
Alpendorada; 7º - Colégio
Gaia; 8 - Maiastars; 9º - B.
Perestrelo; 10º - Didáxis; 11º -
Alcanena; 12º - Porto Salvo;
13º - Arsenal Canelas; 14º -
Almeida Garrett; 15º - Ac.
Espinho; 16º - Santa Joana; 17º
- Porto Alto; 18º - Quinta Nova;
19º - Vacariça; 20º -Vermoim;
21º - Vela Tavira; 22º - S. Pedro
Sul; 23º - Ansião; 24º - Monte

Ø Hélder Oliveira
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  Pág: 7

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,52 x 39,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54873590 11-07-2014
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A51

  Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 8,27 x 5,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54896381 11-07-2014

Andebol: CBE participa 
em torneio em S. Pedro de Moel

Os atletas mais novos da secção de andebol da Casa 
do Benfica no Entroncamento (CBE) participaram foram  
no Encontro de Andebol de Praia Jovem, na Praia de São 
Pedro de Moel, no dia 28 de Junho. O clube participou 
com duas equipas de dois escalões diferentes. Entretanto, 
no passado fim-de-semana, uma equipa mais experiente 
(com idades entre 14 e 17 anos) participou na primeira 
etapa do circuito de Leiria de andebol de praia.
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A52

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 16,19 x 9,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54928049 11-07-2014
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A53

Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,11 x 15,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54894613 10-07-2014
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A54

Cidade Hoje   Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,98 x 18,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54894605 10-07-2014
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A55

  Tiragem: 800

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 11,63 x 9,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54906617 10-07-2014
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A56

  Tiragem: 4200

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 28,72 x 13,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54931952 09-07-2014

“FériasOK.4Maravilhas” com cada vez mais adeptos

As “FériasOK.4Maravilhas – Férias da Verão 2014”, organizadas
pelo Hóquei Clube da Mealhada com o apoio da Câmara Municipal,
começaram no passado dia 30 de junho e trazem ao município mais
de uma centena de crianças e jovens, de várias partes das regiões
Centro e Norte.
Centradas maioritariamente no Pavilhão Municipal da Mealhada,
as atividades são muitas e variadas. Para além do hóquei em patins,
os inscritos neste “campo de férias” podem usufruir de piscina,
praia, canoagem, futebol, ballet, basquetebol, karaté, ténis, andebol,
voleibol, gincanas, patinagem artística, badmington, ginástica e
fitness. Há ainda atividades lúdicas - sessões de cinema e sala de
lazer com “Play Station”, matrecos, ping-pong, livros e zona de
descanso – e várias oficinas de culinária e pinturas faciais.
E logo no segundo dia do primeiro estágio destas “férias”, as crianças
e jovens, provenientes da Mealhada, Porto, Oliveira do Hospital e
Aveiro, tiveram a maior das surpresas ao conhecerem e treinarem
com os jogadores de seleção nacional sénior de hóquei em patins.

Tudo aconteceu na manhã do dia 1 de julho, no Pavilhão
Municipal do Luso.
Muito satisfeito com a “surpresa” e com as “férias” estava
Miguel Ferreira, de treze anos, da Mealhada. “Há três anos
seguidos que participo nestas atividades. Gosto muito,
principalmente porque convivo com outros atletas”, disse,
ao Jornal da Mealhada, o jovem, que defende as cores do
Hóquei Clube da Mealhada.
Batido também nestas andanças é Miguel Reis, de onze
anos, residente no Porto, jogador no Infante Sagres, que
cheio de pressa em direção aos jogadores que defendem as

cores nacionais, apenas nos disse estar adorar, enquanto nos pedia
para lhe apertarmos os atacadores dos patins.
Presente no primeiro estágio das “FériasOK.4Maravilhas – Férias
da Verão 2014” esteve também Alejandro Bosch (filho do Edo
Bosch, guarda-redes do Futebol Clube do Porto em hóquei em
patins), de doze anos, natural do Porto. “É a primeira vez que
venho e estou adorar!”, confessou-nos.
A lotação esgotada de inscrições nos dois primeiros períodos, de
30 de junho a 4 de julho e de 7 a 11 de julho, provam o sucesso da
iniciativa. Há ainda alguns lugares disponíveis para o período de 14
a 18 de julho e as inscrições podem ser feitas em http://
www.feriasok-4maravilhas.com/.

“Câmara Municipal da Mealhada dá-nos excelentes
condições”

Aproveitando a ocasião, o Jornal da Mealhada conversou com

Paulo Rodrigues, vice-presidente da Federação de Patinagem de
Portugal, que esteve com a seleção nacional sénior em estágio no
Luso, nas últimas três semanas.
A preparar o campeonato europeu, que se realiza em Alcobendas,
Espanha, de 14 a 19 de julho, a equipa e comitiva sentem-se “em
casa” na vila do Luso. “O concelho da Mealhada está muito bem
localizado e é um ponto estratégico entre o sul e o norte do país. É
um espaço muito tranquilo! Por outro lado, a Câmara Municipal
dá-nos excelentes condições ao disponibilizar o Pavilhão do Luso”,

declara o dirigente, que ainda enfatiza as condições do Grande
Hotel, a proximidade do mesmo ao Pavilhão e o patrocínio, em
águas, dado pela Sociedade da Água de Luso.
Sobre o campeonato europeu, Paulo Rodrigues garante: “Em hóquei
em patins, quando Portugal entra, é para ganhar”.
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