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Jogos Olímpicos da Juventude

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9354600c-2af6-497c-9475-

2a6f1fe2bfa1&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
A comitiva olímpica portuguesa regressou esta manhã de Buenos Aires, onde participou nos Jogos
Olímpicos da Juventude. Com 5 medalhas nas bagagens, as equipas de várias modalidades foram
recebidas no Aeroporto de Lisboa por dezenas de pessoas.
Comentários de Alexandre Montez; Jorge Braz, selecionador de futsal masculino; José Manuel
Constantino, presidente do Comité Olímpico.
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A2 Missão Olímpica recebida em festa em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2018

Meio: Bola Online (A)

URL: https://www.abola.pt/Modalidades/Noticias/Ver/755534

 
13:31
 
Dezenas de pessoas receberam esta manhã a comitiva que esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude,
com destaque para a equipa feminina de futsal, que conquistou o ouro em Buenos Aires.
 
E dentro da equipa feminina, impossível não destacar Andreia Gonçalves, conhecida por Fifó, que foi a
melhor marcadora do torneio, com 21 golos, incluindo os quatro da final que a vitória por 4-1 sobre o
Japão.  Sem dúvida que nunca vou esquecer esses quatro golos, é uma final. Fico muito contente por
contribuir com golos, mas o mais importante é que conseguimos o objetivo que tanto desejávamos.
Fazemos isto pelo amor que temos à camisola, não há mais nada que nos dê tanto gozo como jogar
futsal. Jogamos sempre para ganhar , disse.
 
Alexandre Montez, triatleta de 16 anos, conquistou duas medalhas: uma de ouro e outra de prata.  É o
significado de muito trabalho, esforço e dedicação, tanto meu como dos meus pais e familiares,
treinador, colegas de treino , resumiu.
 
Esta foi a melhor participação de Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude com cinco medalhas:
duas de ouro, para a seleção nacional feminina de Futsal e para Alexandre Montez, na estafeta mista
de Triatlo; e três de prata, uma para Alexandre Montez, na prova individual de Triatlo, outra para a
seleção nacional masculina de Andebol de praia, e outra ainda para o par misto Madalena Cavilhas-
Manuel Candeias, na competição multidisciplinar de Ginástica.
 
Redação
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Jogadores de andebol do Setúbal ontem no Aeroporto de Lisboa 

Carlos César à espera de 
embarcar rumo a Ponta Delgada 

FILIPE ANTÓNIO FERREIRA 

A
direção do V. Setúbal 
está a ponderar processar 
a empresa aérea SATA. 

Em causa está a forma corno a 
equipa de andebol terá sido tra-
tada na madrugada de ontem 
depois do seu voo para Ponta 
belgada, nos Açores ter sido 
cancelado devido a um proble-
ma mecânico. "Vamos acionar 

EMPRESA AÉREA NÃO 
ARRANJOU SOLUÇÕES 
PARA OS PASSAGEIROS 
o nosso departamento jurídico 
para sermos indemnizados pelo 
que se passou", disse ao Correio 
da Manhã Rui Mendes, coorde-
nador da secção. 
Na véspera da equipa jogar 

com o Mariense, em jogo da 2'  

divisão cio campeonato, o V. 
Setúbal viu-se forçado a ficar 
em terra, depois cio avião em 
que devia seguir ter avariado -
ainda chegou a levantar voo 
mas teve de fazer uma aterra-
gem de emergência perto das 
21h00. Depois, jogadores e res-
ponsáveis técnicos sadinos ti-
veram de passar a noite no ae-
roporto de Lisboa sem que a SA-
TA arranjasse soluções para a 
dormida ou alimentação [ape-
nas foram distribuídas senhas 
para almoço e lanche]. Ontem, 
a SATA conseguiu lugar para a 
equipa para o voo das 13h00. 
"O jogo estava marcado para as 
20h00 mas com a concordância 
da Federação e clo nosso adver-
sário, foi reagendado para as 
12h00 [hoje]", confirmou ao 
CM Rui Mendes. 

PRESIDENTE 
DO PS VIAJA 
MAIS CEDO 
El Carlos César, presidente do 
PS, seguia no mesmo voo que 
a equipa sadina rumo a Ponta 
Delgada e também teve de re-
gressar a Lisboa. O antigo 
presidente do governo regio-
nal dos Açores, contudo, con-
seguiu um lugar num voo às 
seis da manhã. "Não houve 
privilégio para qualquer pas-
sageiro. Todos foram aloca-
dos nos voos seguintes me-
diante a disponibilidade de 
lugares", disse ao CM fonte 
cia empresa área. o 

AN ÀDINOS PROCESSAM 
EMPRESA AÉREA SATA 
POLÉMICO  O Equipa teve de passar a noite no Aeroporto de Lisboa antes de rumar aos Açores 
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Equipa de andebol processa empresa aérea SATA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2018
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2018-10-21 06:00:00.000
 
Sadinos tiveram de passar a noite no Aeroporto de Lisboa antes de rumar aos Açores.
 
A direção do V. Setúbal está a ponderar processar a empresa aérea SATA. Em causa está a forma
como a equipa de andebol terá sido tratada na madrugada deste sábado depois do seu voo para Ponta
Delgada, nos Açores ter sido cancelado devido a um problema mecânico.
 
"Vamos acionar o nosso departamento jurídico para sermos indemnizados pelo que se passou", disse
ao Correio da Manhã Rui Mendes, coordenador da secção.
 
Na véspera da equipa jogar com o Mariense, em jogo da 2ª divisão do campeonato, o V. Setúbal viu-
se forçado a ficar em terra, depois do avião em que devia seguir ter avariado - ainda chegou a
levantar voo mas teve de fazer uma aterragem de emergência perto das 21h00.
 
Depois, jogadores e responsáveis técnicos sadinos tiveram de passar a noite no aeroporto de Lisboa
sem que a SATA arranjasse soluções para a dormida ou alimentação [apenas foram distribuídas
senhas para almoço e lanche].
 
Este sábado, a SATA conseguiu lugar para a equipa para o voo das 13h00. "O jogo estava marcado
para as 20h00 mas com a concordância da Federação e do nosso adversário, foi reagendado para as
12h00 [hoje]", confirmou ao CM Rui Mendes.
 
Presidente do PS viaja mais cedo
Carlos César, presidente do PS, seguia no mesmo voo que a equipa sadina rumo a Ponta Delgada e
também teve de regressar a Lisboa.
 
O antigo presidente do governo regional dos Açores, contudo, conseguiu um lugar num voo às seis da
manhã. "Não houve privilégio para qualquer passageiro. Todos foram alocados nos voos seguintes
mediante a disponibilidade de lugares", disse ao CM fonte da empresa área.
 
Filipe António Ferreira
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Vitória de Setúbal processa empresa SATA por equipa deixada em terra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2018

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Filipe António Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1745c7b

 
2018-10-21 06:00:00.000
 
Sadinos tiveram de passar a noite no Aeroporto de Lisboa antes de rumar aos Açores.
 
A direção do V. Setúbal está a ponderar processar a empresa aérea SATA. Em causa está a forma
como a equipa de andebol terá sido tratada na madrugada deste sábado depois do seu voo para Ponta
Delgada, nos Açores ter sido cancelado devido a um problema mecânico.
 
"Vamos acionar o nosso departamento jurídico para sermos indemnizados pelo que se passou", disse
ao Correio da Manhã Rui Mendes, coordenador da secção.
 
Na véspera da equipa jogar com o Mariense, em jogo da 2ª divisão do campeonato, o V. Setúbal viu-
se forçado a ficar em terra, depois do avião em que devia seguir ter avariado - ainda chegou a
levantar voo mas teve de fazer uma aterragem de emergência perto das 21h00.
 
Depois, jogadores e responsáveis técnicos sadinos tiveram de passar a noite no aeroporto de Lisboa
sem que a SATA arranjasse soluções para a dormida ou alimentação [apenas foram distribuídas
senhas para almoço e lanche].
 
Este sábado, a SATA conseguiu lugar para a equipa para o voo das 13h00. "O jogo estava marcado
para as 20h00 mas com a concordância da Federação e do nosso adversário, foi reagendado para as
12h00 [hoje]", confirmou ao CM Rui Mendes.
 
Presidente do PS viaja mais cedo
Carlos César, presidente do PS, seguia no mesmo voo que a equipa sadina rumo a Ponta Delgada e
também teve de regressar a Lisboa.
 
O antigo presidente do governo regional dos Açores, contudo, conseguiu um lugar num voo às seis da
manhã. "Não houve privilégio para qualquer passageiro. Todos foram alocados nos voos seguintes
mediante a disponibilidade de lugares", disse ao CM fonte da empresa área.
 
Filipe António Ferreira

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 14,76 x 26,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 77314271 21-10-2018

CS Madeira foi surpreendido no final no jogo. 

Madeira Andebol SAD e Alavarium não foram além do empate. FOTOS HELDER SANTOS/ASPRESS 

Jornada intensa 
com dois empates no final 
HERBERTO D. PEREIRA 
desporto@dnoticias.pt  

Inéditos empates das equipas da Re-
gião no 'nacional' da I Divisão em se-
niores femininos, jogos que foram 
repartidos pelos Pavilhões da Barto-
lomeu Perestrelo e Funchal. 

No Pavilhão do Funchal confir-
mou-se desde logo que este seria 
uma partida entre dois sérios candi-
datos ao título de campeão nacional. 
Madeira SAD e Alavarium empata-
ram a 24-24, com 16-9 ao intervalo 
favorável ao Alavarium. 

Na primeira parte, as aveirenses 
foram claramente superiores ao 
Madeira SAD. Este Alavarium está 
mais forte, apresenta um 'sete' com 
excelentes jogadoras e a praticar um 
andebol bem vistoso e eficaz. 

Do outro lado esteve uma espécie 
de sombra do Madeira SAD. Nove 
golos em trinta minutos é pouco, 
mesmo tendo em consideração a de-
fesa contrária. 

Na segunda parte, Sandra Fernan-
des certamente chamou a tenção da 
sua equipa e em campo surgiu uma 
SAD determinada revelando mais 
eficácia não sendo pois de estranhar 
que a escassos três minutos do final 
se registasse um empate a 22-22 e 
depois, logo de seguida, estivesse na 
frente com 23-22 e depois 24-23. No 
final um empate que se aceita. 

A SAD alinhou com Anais (4), 
Mónica Gomes, Mihaela (2), Márcia 
(1), Diana (1), Sara Gonçalves(5), 
Mónica Soares (9), Mónica Correia, 
Renata Tavares (1), Liya, Kassia(1), 
Maria Rodrigues e Patricia Morais. 

CS Madeira sofre empate no fim 
No Pavilhão da Bartolomeu Prestre-
lo, o CS Madeira recebeu o SIRI.° de 

HOJE ÀS 15 HORAS 
A SAD DEFRONTA 
O J. BARROS E ÀS 18 
HORAS O SPORTS 
O ALAVARIUM 

Maio/Colégio João de Barros, com 
as duas equipas a terminarem em-
patadas a 26-26, com 18-13 ao inter-
valo favorável ao CS Madeira. 

Um encontro que foi também 
uma espécie de 'filme já visto', pois 
as incidências para o lado das ma-
deirenses acabam por ter semelhan-
ças àquilo que havia acontecido oito 
dias antes, frente ao Madeira SAD. 

Desta vez sobrou o empate, num 
encontro que terminou com as ma-
deirenses a sofreram o golo que lhe 
retirou a vitória no último segundo, 
através da marcação de um livre de 
sete metros. 

Um 'filme' já visto, como se disse, 
porque as madeirenses voltaram a 
realizar uma fantástica primeira  

parte, dominando um adversário 
com muita qualidade, quer no seu 
desempenho defensivo, quer nas di-
nâmicas de ataque, com Filipa Fran-
co e Ana Andrade a serem as mais 
valias na determinação da equipa. 

Depois do intervalo, o SIR 1.° de 
Maio/Colégio João de Barros teve o 
seu momento. Soube aproveitar a 
menor qualidade na gestão em ter-
mos de posse de bola das madeiren-
ses, nesta fase uma sombra do que 
haviam produzido e aos poucos fo-
ram se aproximando, conseguindo 
entrar na discussão do resultado a 
dez minutos do final. As madeiren-
ses ainda reagiram, mantendo duas 
bolas de vantagem mas erros primá-
rios e falta de concentração entrega-
ram ao seu adversário o empate. 

O CS Madeira alinhou com, Ana 
Pontes, Claudia Aguiar (4), Maria 
Nunes, Sandra Ramos, Francisca 
Abreu, Maria Kourdoulos, Sara 
Sousa, Ana Franco (7), Nadia Nu-
nes, Joana Ribeiro (1), Jéssica Gou-
veia (3), Ana Fernandes, Marisa, 
Catarina (4), Ana Pestana e Ana 
Andrade (7). 
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MARGARIDA MORAIS 
NA SELEÇAO DE SUB-117 
Margarida Morais, atleta do 
Clube Desportivo Bartolomeu 
Perestrelo, foi convocada para 
a seleção nacional de sub-17 
em andebol. A madeirense 
participará assim no estágio 
do selecionado nacional, que 
se realiza em São Pedro do 
Sul. A selecção nacional sub- 
17 feminina, sob orientação de 
Ana Seabra, vai estar concen- 
trada em São Pedro do Sul, 
nos dias 27 e 28 de Outubro de 
2018. 
Foram chamadas 16 atletas 
que farão o seu melhor ao ser- 
viço da equipa das 'quinas'. 
Atletas e equipa técnica con- 
centram-se no dia 27, sábado, 
às 10 horas, na Estação de 
Comboios de Aveiro, de onde 
seguem para São Pedro do 
Sul. Para os dois dias de está- 
gio, estão previstos 4 sessões 
de treino, sempre no Pavilhão 
da Trapa. 
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Equipas madeirenses tiveram ontem o mesmo destino: a divisão de pontos. Segue-se nova jornada este domingo. 

Madeira SAD e CS Madeira 
registaram empates 
A\DEBOL 

Pqn1P1 FiriR 

danielfaria@jm-madeira.pt  

adeira SAD e CS Madeira 
empataram ontem nos 
respetivos compromissos 
da jornada da divi- 
são feminina. A formação 

campeã nacional, o Madeira SAD, 
no Pavilhão do Funchal empatou 
com o Alavarium a 24 golos, na- 
quele que é já um dos clássicos 
do andebol feminino nacional. 

A formação aveirense, liderada 
por Carlos Neiva, entrou a marcar 
no Funchal e acabou por conseguir 
liderar no primeiro tempo, che- 
gando a um parcial bastante dila- 
tado, sem que a turma de Sandra 
Fernandes conseguisse dar res- 
posta, saindo para o intervalo a 
perder por 9:16. No segundo tempo, 
as madeirenses conseguiram a re- 
viravolta, passando para o coman- 
do do marcador, mas nos instantes 
finais o Alavarium consegue o em- 
pate. Carolina Monteiro, com 10 
golos, foi a melhor marcadora da 
partida, para a formação aveirense. 

Por outro lado, o CS Madeira  

também empatou no seu encontro, 
frente ao SIR 1.9  de Maio, numa 
partida com grande intensidade, 
em que a turma de Marco Freitas 
liderou durante o primeiro tempo, 
saindo para o intervalo a vencer 
por 16:13; mas na segunda parte, a  

formação de Miguel Catarino con- 
seguiu recuperar e acabou por 
chegar ao empate, terminando o 
encontro a 26:26. Com 7 golos mar- 
cados, Ana Franco e Ana Andrade, 
da formação insular, foram as me- 
lhores marcadoras da partida. 

Hoje, realizam-se mais dois jogos. 
O Madeira SAD enfrentará o SIR 
19  de Maio, enquanto o CS Madeira 
jogará com o Alavarium Love Tiles, 
encerrando assim a jornada dupla 
no andebol feminino nacional esta 
semana. 
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Madeira SAD 
e CS Madeira 
somaram empates 
pág. 31 
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•••0Alavarium foi empatar 
à Madeira (24-24) na segunda 
jornada do Nacional femini-
no, tendo travado as campeãs 
num jogo que até podia ter 
ganho, pois chegou ao inter-
valo com 9-16. No segundo 
tempo, as madeirenses vira-
ram o resultado, mas acaba-
ram por ceder pontos numa 
partida em que CarolínaMon-
teiro se destacou com dez go-
los. O campeonato, que arran-
cou equilibrado, tem Colégio 
de Gaia, CA Leça e Passos Ma-
nuel na frente, todos com 
duas vitórias, e hoje haverá 
mais dois jogos, pois o Madei-
ra SAD recebe o SIR 1.° Maio e 
o Alavarium visita o CS Ma-
deira. 

NACIONAL FEMININO 

CS Madetra-SIR r Maio 26-26 
CA Leça-Assomada 27-21 
Maiastars-Passos Manuel 24-25 
Madeira SAD4Uavariurn 24-24 
Alcanena-Coléglo de Gaia 23-31 
Alpendorada-luve Lis 27-26 
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FERRAZ VENCE NA 
ALEMANHA MAS FICA EM BRANCO 
Com João Ferraz a ficar em branco, o Wetzlar 
venceu o Goppingen (26-21), na Alemanha. 
Na Bene-league, o Vise, de Nuno Carvalhais 
(9 golos) e Sérgio Rola (7), bateu o Tongeren 
(26-31) e segue invicto; o Lions, de João Jacob 
(9), perdeu em Aalsmeer (28-24), e o Hurry 
Up, de Tiago Azenha (5), venceu o Hasselt 
(23-26). Em Espanha, o Huesca, de Filipe 
Mota (2), perdeu com o Ademar (19-20). 
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ANDEBOL 

João Ferraz 
ganha 
ti O Wetzlar de João Ferraz 
venceu (26-21) ontem na rece - 
ção ao Gõppingen, ocupando o 
140  lugar da Bundesliga (Ale-
manha), liderada pelo Flens-
burg após 10 jornadas. 

Na 7' jornada da Liga Asobal 
(Espanha), o treinador Zupo 
Equisoain (ex-Sporting) orien-
tou o Benidorm no triunfo (22 -
21) frente ao Cangas de Augusto 
Aranda. 
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ANDEBOL 

Madeira SAD 
cede empate 
Be O Madeira SAD, campeão 
nacional feminino, cedeu on-
tem um empate (24-24) na re-
ceção ao Alavarium, em jogo 
da 2' jornada da P Divisão. 
Quem aproveitou para conti-
nuar só com vitórias foi o Colé-
gio de Gaia que foi ganhar (31 - 
23) a Alcanena, enquanto o CA 
Leça superou (27-21) o Asso-
mada e o l'assos Manuel ultra-
passou (25 -24) o Maiastars. 
Outros resultados: CA Madei-
ra-João Barros, 26 -26; Alpen-
droada-Juve Lis, 27- 26. 

Nos jogos antecipados da 3" 
ronda, o Madeira SAD recebe 
hoje (15h) o João Barros e o CA 
Madeira (18h) o Alavarium. 
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Andebol feminino: Madeira SAD e Alavarium empatam no Funchal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2018

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=71982de7

 
Desporto(Vídeo)
 
Desporto | Publicado 21 Out, 2018, 11:20
 
/ atualizado em 21 Out, 2018, 11:21
 
© Federação de Andebol de Portugal
 
No andebol feminino, o Madeira SAD empatou sábado à tarde, em casa, com o Alavarium a 24 golos.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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Jovem jogadora de andebol morre na luta contra cancro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4d20ce56

 
Escola de Formação Gil Eanes lamentou nas redes sociais a morte de Nelma Fonseca.
 
- Desporto , Sábado
 
Escola de Formação Gil Eanes lamentou nas redes sociais a morte de Nelma Fonseca.
 
Uma jovem atleta de andebol, que pertencia ao clube Gil Eanes, morreu esta quarta-feira vítima de
um cancro raro. A Escola de Formação de Andebol Gil Eanes, de Lagos, no Algarve, lamentou a morte
de Nelma Fonseca nas redes sociais. "Um momento muito duro para todos, não conseguimos escrever,
não sabemos o que dizer, estamos perdidos", pode ler-se.
 
A atleta sofria de um sarcoma raro e amigos e familiares tinham criado uma página de apoio para
Nelma, onde também já foi anunciada a sua morte.
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[Additional Text]:
Jovem jogadora de andebol morre na luta contra cancro
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