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ANDEBOL
| Redacção | 

Em parceria com o Centro So-
cial da Juventude de Mar e com
o apoio da Associação de Ande-
bol de Braga, a Câmara Munici-
pal de Esposende vai organizar,
este fim-de-semana, o XII Tor-
neio de Andebol Feminino Prof.
Manuel Ribeiro. 

A competição será disputada
nos escalões de infantis, inicia-
dos e juvenis, envolvendo a par-
ticipação de 11 equipas, de seis
clubes, nomeadamente Centro
Social da Juventude de Mar,
AC Vermoim, ABC/Manabola,
Palmilheira, Infesta e Santa Joa-
na, envolvendo um total de cerca
de 180 atletas. 

Os jogos, com entrada livre e
aberta à população em geral, de-
correrão nos pavilhões desporti-
vos da Escola Básica António
Correia de Oliveira e da Escola
Secundária Henrique Medina,
ambos em Esposende, entre as
9.30 e as 19 horas.

Este torneio insere-se no âmbi-

to do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Desportivo de
Esposende (PEDDE) e tem co-
mo objectivo promover a prática
do andebol feminino no conce-

lho, onde o Juv. Mar se consti-
tuiu como principal dinamizador
e impulsionador da modalidade.

Para além da vertente competi-
tiva, este evento, pela sua envol-

vência e dimensão, atrai a Espo-
sende muitos apreciadores da
modalidade, o que se repercute
positivamente ao nível da eco-
nomia local.   

Esposende promove XII torneio de
andebol feminino Manuel Ribeiro
O CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE DE MAR, em colaboração com o município de Esposende e apoio
da AA Braga, promove mais uma edição do Torneio de Andebol Feminino Prof. Manuel Ribeiro. Compe-
tição conta com 11 equipas de seis clubes e disputa-se amanhã, sábado e domingo.

JUVMAR

Equipa de iniciadas de andebol feminino do Centro Social de Juventude de Mar 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Vamos jogar a final-four para
ganhar, e vamos matar o borre-
go, porque nesta época ainda
não ganhámos ao Sporting. Vai
ser a primeira vez esta época que
vamos ganhar ao Sporting”, dis-
se com convicção João Noguei-
ra, presidente do ABC/UMinho,
em declarações que prestou so-
bre a meia-final da Taça de Por-
tugal de andebol, que se disputa
este fim-de-semana no Algarve. 

Os dois clubes medem forças
no sábado às 17 horas, em Lou-
lé. Só um fica apurado para, no
mesmo local, no dia seguinte e à
mesma hora, defrontar o vence-
dor da outra meia-final, a dispu-
tar também neste sábado.

Indagado pelo ‘Correio do Mi-
nho’ se admite que o Sporting
pode ter o benefício de uma via-
gem mais curta do que os braca-
renses a Loulé, o presidente do
ABC/UMinho minimizou essa
questão. Trata-se de um proble-
ma “mais psicológico do que
físico”, considera, lembrando o
esforço que os jogadores do clu-
be bracarense fizeram numa re-
cente viagem à Madeira que re-
sultou em êxito:

“Saímos de Braga às quatro da
manhã, chegámos à Madeira pe-
las nove da manhã, e às quatro
da tarde ganhámos ao Madeira
SAD por doze”. Assim, sustenta:
“não há psicologia desportiva
que analise estes fenómenos”.

“A superação individual e co-

lectiva é muito mais importante
do que a fadiga”, realça ainda,
reforçando que “a união e a von-
tade de todos, com um só objec-

tivo, é muito mais importante do
que a fadiga”.

No fim do jogo com os filande-
ses do Riihimäen Cocks, no pas-
sado sábado, que resultou num
triunfo por 11 golos e apuramen-
to para a meia final da Taça
Challenge, o ponta-esquerda do
ABC/UMinho David Tavares,
questionado já na ocasião sobre
as perspectivas para a desloca-
ção a Loulé e o jogo com o Spor-
ting para a Taça de Portugal,
vincou: “vamos motivados, por-
que as vitórias dão motivação”. 

“Nós já temos vindo a fazer um
bom trabalho, não só neste ano

como no ano anterior. Isso de-
monstra o que nós temos feito
durante o campeonato todo”,
acrescentou.

Quanto ao Sporting, frisou:
“nós pensamos jogo a jogo, mas
é claro que todos os adversários
já se conhecem, de tantas vezes
que jogam. Agora é uma questão
de pormenores. Os pormenores é
que vão decidir o jogo”. 

O treinador Carlos Resende,
lembre-se, havia comentado:
“estamos nas três meias-finais
que no início da época nos pro-
pusemos atingir. É interessante
mas é pouco”. 

“Nós vamos matar o borrego
com Sporting na final-four”
ABC/UMINHO VIAJA AMANHÃ para Loulé (Algarve), onde sábado, pelas 17 horas, defronta o Spor-
ting numa das meias-finais da Taça de Portugal. Quem ganhar disputa domingo, à mesma hora, a final
com o vencedor do encontro entre Benfica e FC Porto. Presidente do clube minhoto confia na vitória.

DR

João Nogueira, presidente do ABC/UMinho, no aniversário do clube, prometeu regresso aos títulos

A Final Four da Taça de
Portugal de andebol decorre
neste fim-de-semana no
Pavilhão Municipal de Loulé,
com o programa seguinte:
Sábado: 
Meias-finais
ABC/UMinho-Sporting (17h00)
Benfica-FC Porto (19h15).
Domingo
Final (17h00).

+ programa

§estatística

Campeonato
‘Leões’ já venceram
ABC/UMinho esta época
por duas vezes
O ABC/UMinho perdeu nesta época
os dois jogos que já disputou com
o Sporting na fase regular do
campeonato nacional Andebol 1.
Na primeira volta, em Braga,  5 de
Novembro, os ‘leões’ venceram os
academistas por um golo (32-33). 
Na segunda volta do campeonato,
em Lisboa, dia 28 de Janeiro, a for-
mação leonina venceu por dois go-
los de diferença (31-29).
E depois deste encontro das
meias-finais da Taça de Portugal,
os dois clubes vão voltar a encon-
trar-se, nos primeiros dias do mês
de Abril, desta vez, a contar para o
play-off do apuramento do cam-
peão nacional, com dois jogos em
Lisboa e dois em Braga.

“Pensamos jogo a jogo, mas
é claro que todos os adver-
sários já se conhecem, de
tantas vezes que jogam en-
tre si. Agora é uma questão
de pormenores e os porme-
nores é que vão decidir o
jogo”, considera o ponta-
-esquerda do ABC/UMinho
David Tavares. 
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Portugal assegurou o segundo
lugar no II Torneio Internacio-
nal de Leiria, depois de ter per-
dido com a Noruega por 23-
28. Nos dois jogos anteriores,
a selecção lusa venceu a Fin-
lândia por 33-24  e a Itália por
23-20. 

Foi com lotação esgotada no
Pavilhão do Souto da Carpa-
lhosa que Portugal e Noruega
entraram em campo, para de-
cidir o vencedor do Torneio, no
passado domingo. Depois dos
primeiros ataques falhados, de
parte a parte, a Noruega abriu
o marcador, com um golo já
perto dos dois minutos, mar-
cado em contra-ataque, depois
de uma perda de bola de Por-
tugal e foi novamente em con-
tra-ataque que a Noruega au-
mentou para 2-0. Soraia Lopes
inaugurou o marcador para
Portugal aos cinco minutos e
a formação lusa na persegui-
ção da Noruega até aos 11 mi-
nutos, altura em que Bebiana
Sabino empatou (5-5) e colo-
cou Portugal na frente, na mar-
cação de dois livres de sete me-
tros. Em contra-ataque, Soraia
Lopes deu mais um golo de
vantagem a Portugal (7-5). A
Noruega repôs a igualdade (7-
7) e e Bebiana Sabino, uma vez
mais, voltou a colocar as lusas
na frente, numa altura em que
Portugal jogava em superiori-
dade numérica. A cinco minu-
tos do descanso, com as duas
selecções empatadas a 10 go-
los, a Noruega, com três golos
sem resposta, passou para a
frente e Portugal saiu para o
intervalo a perder por 12-15.

Os primeiros cinco minutos
da segunda parte não tiveram
golos e foram as nórdicas que
reabriram a contagem. Portu-
gal procurava, de todas as for-
mas, contrariar a Noruega, que
entretanto controlava o jogo e
seguia na frente, mas o con-
junto luso - que ainda reduziu
até aos três golos de diferença
- já não encontrou as melhores

soluções para dar a volta ao
resultado. A Noruega segurou
a vantagem até ao apito final,
venceu por 23-28 e sagrou-se
vencedora do II Torneio Inter-
nacional de Leiria.

Numa breve leitura do jogo,
Sandra Fernandes começou
por dizer que Portugal não es-
teve consistente na defesa. “No
jogo no um-contra-um não fo-
mos fortes o suficiente e depois
acabámos, também, por não
ser eficazes na finalização.
Quando não temos eficácia

nas alturas em que são criadas
as situações para remate
torna-se difícil", refere.

Sobre o segundo lugar no
Torneio, a seleccionadora na-
cional refere que "não está con-
tente com o resultado do Tor-
neio”. “Não viemos para perder
jogos, viemos para vencer. Fi-
zemos três jogos, com duas vi-
tórias e uma derrota, e por isso,
no geral, tenho de estar satis-
feita", disse. 

A seleccionadora nacional
acrescentou, ainda, que "há

coisas para melhorar e só com
mais trabalho” é que se conse-
guir melhorar. “Este ano fize-
mos 11 jogos internacionais, já
contando com estes ganhá-
mos seis, perdemos cinco, por
isso o caminho tem de conti-
nuar a ser este: mais competi-
ção, com mais jogos, de forma
a permitir que as atletas ga-
nhem mais maturidade para
competir a este nível", frisou.

Referência ainda para o ter-
ceiro lugar da Itália que venceu
a Finlândia por 23-17. |

Portugal de ‘prata’ 
no II Torneio Internacional
de Leiria
Pousos Formação lusa venceu a Finlândia e a Itália, mas perdeu com a Noruega
ficando com o segundo lugar do Torneio

FAP

Portugal não conseguiu ultrapassar uma selecção da Noruega muito forte fisicamente

Selecção Nacional contou com a prestação das leirienses Maria Pereira, Telma Amado, Ana Gante e
Francisca Marques

Andebol
Feminino
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Juvenis do AC Lamego 
vencem “dérbi” com o Penedono

Já com a manutenção assegu-
rada no Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão de Juvenis, o an-
debol Clube de Lamego rece-
beu e venceu, de forma cate-
górica o Núcleo de Andebol de
Penedono, a contar para a 5.ª
jornada. 

A equipa lamecense entrou

bem no jogo chegando a ter
uma vantagem de nove golos
(20-11), passando então apenas
a gerir o jogo e o esforço dos
jogadores que chegaram ao in-
tervalo a ganhar por 17-9. 

Durante a segunda parte, o
Andebol Clube de Lamego
manteve o nível exibicional pe-
rante um adversário que não
conseguiu criar grandes proble-
mas ofensivos. O resultado final

de 34-20 espelha bem a supe-
rioridade dos donos da casa.

O Andebol Clube de Lamego
alinhou com os seguintes jo-
gadores: João Reis, Pedro Cos -
ta, Carlos Pinto, Diogo Lapa,
Nicolau Almeida, José Paiva,
Miguel Furtado, Ricardo Bar-
radas, João Afonso, Pedro Pin -
to e Henrique Mendes.

Treinadores: Tiago Oliveira e
Luís Machado. |

Andebol
Nacional da 1.ª Divisão
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ABC “passa” a Páscoa fora

JOSÉ EDUARDO

O ABC vai passar a Pás-
coa a Lisboa, onde joga no 
sábado e no domingo fren-
te ao Sporting, as partidas 
relativas às meias-finais do 
apuramento de campeão 
nacional de andebol.

O sorteio das meias-fi-

nais ditou os confrontos 
Sporting-ABC e Benfica-
-FC Porto para os dias 4 
e 5 de abril e, no caso do 
confronto entre “leões” e 
academistas, assim, será, 
uma vez que o clube de Al-
valade se recusou a alterar 
a data de um dos jogos.

Tal como o Benfica e 

FC Porto, que aceitaram 
jogar sexta-feira e sábado 
da próxima semana, tam-
bém o ABC propôs essas 
datas ao Sporting, mas 
este recusou qualquer al-
teração, obrigando desde 
logo a que os jogos entre 
ambos se disputem sába-
do e domingo de Páscoa.

ABC joga em Lisboa
...no domingo de Páscoa

Recorde-se que ABC e 
Sporting têm, no próximo 
sábado, em Loulé, o pri-
meiro de vários confrontos 
que aí vêm entre ambos, 
desta feita para as meias-
-finais da Taça de Portu-

gal, o mesmo se poden-
do dizer do Benfica e 

FC Porto, outro due-
lo com duas frentes.

O conjunto acade-
mista parte ao início 

da tarde de amanhã 
para o Algarve e, sá-

bado, a partir das 15h00, 
em Loulé, defronta o Spor-
ting, no primeiro jogo das 
meias-finais da Taça, a 
que se segue o Benfica-
-FC Porto.

Os vencedores destes 
dois encontros disputam 
a final na tarde de domin-
go, igualmente em Loulé.

DR

SPORTING NÃO ACEITOU ANTECIPAR ENCONTRO

ABC parte 
amanhã para o Algarve onde, sába-do, joga com o Spor-ting a meia-final da Taça de Portu-

gal
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Após muitos anos de interregno, a
Associação de Andebol da Madeira
voltou a organizar uma das provas
mais apreciadas pelos jovens ande-
bolistas. Decorreu em Santana o “I
Torneio em Concentração de Infan-
tis – Ferragens Santana 2015”, dispu-
tado por cerca de 135 atletas de am-
bos os géneros. Além dos 26 jogos
disputados entre, ao longo de dois
dias, todo o convívio proporcio-
nado entre atletas, equipas, treina-
dores, árbitros, pais e organização,
constitui-se como algo extrema-
mente enriquecedor para a forma-
ção destes jovens. 
Num ambiente frio e chuvoso, fo-

ram os atletas a aquecer os pavi-
lhões e as salas de aula onde dor-
miram. No final, mesmo que num
plano de importância inferior nestas
idades, venceram o Torneio, o
Sports Madeira A em Femininos, e o
Académico do Funchal em masculi-
nos.

MADEIRA SAD QUASE
CAMPEÃO DE JUNIORES

No Funchal, a competição decor-
reu a meio-gás com a disputa de al-
guns jogos dos escalões mais velhos
onde o destaque vai para o segundo
de quatro jogos entre as equipas de
juniores masculinos do A.M. Ma-
deira Andebol SAD e do C.S. Marí-
timo. 
Mais uma vez a vitória sorriu ao

Madeira SAD por 28-21 fazendo o 2-
0 na soma de jogos, ficando então a
uma vitória de sagrar-se campeão
regional.

“REGIONAL DE VETERANOS”
ARRANCA NO SÁBADO

No próximo sábado, inicia-se o
campeonato regional de vetera-
nos masculinos, prova que apura
o representante da Região para o
campeonato nacional do escalão.
Esta será uma oportunidade para
os antigos atletas da modalidade
matarem as saudades do andebol
e do público que se deslocar ao
Pavilhão, poder assistir a jogos
muito interessantes disputados
por algumas das nossas antigas
glórias.

NO RESUMO DO FIM DE SE-
MANA DO ANDEBOL MADEI-
RENSE, NOTA DE DESTAQUE
PARA A EXCELENTE PRESTA-
ÇÃO DA SELEÇÃO NACIONAL
DE JUNIORES B, COM A JOVEM
MADEIRENSE PATRÍCIA MO-
RAIS (CD BARTOLOMEU PE-
RESTRELO), QUE CONQUISTOU
NA POLÓNIA O APURAMENTO
PARA O EUROPEU DO ESCA-
LÃO.

D
R

Equipa masculina do Clube Escola de Santana, que jogou em “casa”.

Santana recebeu 
135 andebolistas infantis
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BARCELONA DECRETA
TRÊS DIAS DE LUTO
O Barcelona decretou ontem três
dias de luto e que as suas equipas
utilizem fumos negros na presente
semana, em memória das 150 ví-
timas da queda de um avião de
uma companhia alemã nos Alpes
franceses. Na terça-feira, as equi-
pas profissionais de andebol e hó-
quei em patins jogaram com fumos
negros.
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A11Sporting em busca do "tetra" na Taça de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/03/26/sporting-em-busca-do-tetra-na-taca-de-andebol

 
Os "leões" venceram as últimas três edições da prova.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O Sporting, vencedor das últimas três edições, de um recorde de 15, procura o "tetra" na Taça de
Portugal de andebol, precisando de bater sábado o ABC e domingo o vencedor do FC Porto-Benfica,
em Loulé.
 
 Sporting e ABC, clube que já ergueu o troféu por 10 vezes, decidem o primeiro finalista da "final
four", num encontro marcado para as 17h00 de sábado, no Pavilhão Municipal de Loulé, ao que se
seguirá o duelo entre o hexacampeão nacional em título FC Porto e o Benfica, com início às 19h15.
 
 Uma das particularidades da "final four" consiste na junção dos clubes com mais vitórias na prova -
os quatro somam 36 títulos em 43 edições -, sendo, ao mesmo tempo, os clubes que atingiram as
meias-finais dos "play-offs" do campeonato, após terem sido os quatro melhores na fase regular.
 
 Reeditando as meias-finais da Taça de Portugal, os mesmos clubes voltarão a cruzar-se rumo à
decisão do título nacional de 2014/15, em eliminatórias à melhor de cinco jogos.
 
 A presente edição da Taça de Portugal reedita ainda, na primeira meia-final a decisão do troféu de
2013/14, que sorriu aos "leões", vencedores por 34-29 face aos bracarenses.
 
 O Sporting procura ainda igualar o recorde de quatro troféus seguidos, na posse do ABC (1989/90 a
1992/93), mas terá pela frente uma moralizada formação bracarense pelo recente apuramento para
as meias-finais da Taça Challenge.
 
 O Benfica, vencedor de quatro edições, a última em 2010/11, também se encontra a atravessar um
bom momento, coroado com a recente qualificação para as meias-finais da Taça Challenge, deixando
em perspetiva uma possível final lusa com o ABC.
 
 A formação "encarnada" terá pela frente o hexacampeão nacional FC Porto, que esta época já
conquistou a Supertaça, frente ao Sporting (29-28) e foi recentemente eliminado da fase de grupos da
Taça EHF.
 
 Os portistas já venceram a Taça de Portugal em sete ocasiões, mas já não ganham desde 2006/07.
 
 Um dos aspetos a ter em conta para a decisão do troféu será o físico, já que os semifinalistas
apurados sábado terão menos de um dia para recuperar para a final de domingo, a realizar pelas
17h00.
 
 O trajeto para as meias-finais foi tranquilo para quase todas as equipas, tendo o Sporting afastado
sucessivamente Académica de São Mamede (36-18), Sporting da Horta (21-26) e Madeira SAD (31-
24).
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 Por seu lado, o ABC bateu Águas Santas (33-30), Fafe (23-26) e São Bernardo (18-43), o FC Porto
eliminou Ismai (36-28), Avanca (20-30) e Boa Hora (27-39) e o Benfica superou Santo Tirso (26-36),
Belenenses (26-24) e Passos Manuel (25-22).
 
 26-03-2015 08:57A formação "verde-e-branca" tem de bater no sábado o ABC e no domingo o
vencedor do FC Porto-Benfica.
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DESPORTO ADAPTADO
| Miguel Machado | 

As equipas de andebol e basque-
tebol da APD Braga tiveram
uma jornada triunfante, no pas-
sado fim-de-semana, que deixa o
clube bracarense mais perto dos
títulos nacionais nas duas moda-
lidades de desporto adaptado.

Em andebol, a APD Braga des-
locou-se ao pavilhão municipal
de Barcelos e derrotou a equipa
da ADM Barcelos, por 13-4, pa-
ra o Campeonato Nacional  de
Cadeira de Rodas ACR4, se-
guindo desta forma na liderança
da classificação fase Norte.

Triunfo que deixa a APD Braga
mais perto do objectivo que é es-
tar presente nas fases finais e lu-
tar pelo título nacional.

Por sua vez, a equipa de bas-
quetebol da APD Braga recebeu
e venceu a APD Lisboa, por cla-
ros 55-25, em Ferreiros, em jogo
a contar para o Campeonato Na-
cional em Cadeira de Rodas.
Destaque para o regresso em
bom plano de Jorge Palmeira.

No próximo sábado, os braca-
renses jogam em Leiria em caso
de vitória poderá colocar o Bra-
ga a um triunfo de se sagrar
campeão nacional, caso vença,
em Abril, em casa a APD Sintra. 

Bracarenses brilham nos Campeonatos Nacionais de Andebol ACR4 e de Basquetebol em Cadeira de Rodas

Equipas da APD Braga conquistam vitórias no andebol e basquetebol

DR

Equipa de andebol da APD Braga que joga no Campeonato Nacional de ACR4

DR

Fase do jogo em basquetebol
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IV Termas Andebol Cup está a chegar | Gazeta da Beira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-03-2015

Meio: Gazeta da Beira Online

URL:: http://gazetadabeira.pt/iv-termas-andebol-cup-esta-a-chegar/

 
Andebol em destaque no próximo fim de semana O primeiro evento anunciado chega já no próximo
fim-de-semana, dias 27, 28 e 29 de março. É a IV edição do Termas Andebol Cup que, como avança a
organização, vai contar com a participação de 62 equipas e 800 participantes. António Pedro Coelho,
da APAESUL acredita que a IV edição vai ter uma adesão muito positiva. "Aumentou substancialmente
o número de inscrições em relação ao ano passado, no ano passado tínhamos cerca de 500 inscrições,
este ano vamos passar certamente as 800 inscrições", refere. No total são 62 equipas oriundas de
todo o país, incluindo a Madeira. Os jogos, como adiantou o diretor, vão decorrer em sete pavilhões,
quatro em S. Pedro do Sul, um em Vouzela e dois em Oliveira de Frades. Já Joaquim Escada, da
Federação de Andebol, da Associação de Andebol de Viseu teceu elogios a esta iniciativa que " em
poucos anos aumentou consideravelmente o número de participantes e hoje é já um evento de
dimensão nacional", sublinha.
 
 

Página 14



A15

Santana recebeu 135 andebolistas infantis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-03-2015

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL:: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/santana-recebeu-135-andebolistas-infantis

 
Artigo | Qua, 25/03/2015 - 10:47
 
 Após muitos anos de interregno, a Associação de Andebol da Madeira voltou a organizar uma das
provas mais apreciadas pelos jovens andebolistas. Decorreu em Santana o "I Torneio em
Concentração de Infantis - Ferragens Santana 2015", disputado por cerca de 135 atletas de ambos os
géneros. Além dos 26 jogos disputados entre, ao longo de dois dias, todo o convívio proporcionado
entre atletas, equipas, treinadores, árbitros, pais e organização, constitui-se como algo extremamente
enriquecedor para a formação destes jovens.
 
 Num ambiente frio e chuvoso, foram os atletas a aquecer os pavilhões e as salas de aula onde
dormiram. No final, mesmo que num plano de importância inferior nestas idades, venceram o Torneio,
o Sports Madeira A em Femininos, e o Académico do Funchal em masculinos.
 
 No Funchal, a competição decorreu a meio-gás com a disputa de alguns jogos dos escalões mais
velhos onde o destaque vai para o segundo de quatro jogos entre as equipas de juniores masculinos
do A.M. Madeira Andebol SAD e do C.S. Marítimo. Mais uma vez a vitória sorriu ao Madeira SAD por
28-21 fazendo o 2-0 na soma de jogos, ficando então a uma vitória de sagrar-se campeão regional.
 
 No próximo sábado inicia-se o campeonato regional de veteranos masculinos, prova que apura o
representante da Região para o campeonato nacional do escalão.
 
 Esta será uma oportunidade para os antigos atletas da modalidade matarem as saudades do andebol
e do público que se deslocar ao Pavilhão, poder assistir a jogos muito interessantes disputados por
algumas das nossas antigas glórias.
 
 Uma nota final para a excelente prestação da seleção nacional de juniores B, com a jovem
madeirense Patrícia Morais (Bartolomeu Perestrelo Perestrelo), que conquistou na Polónia o
apuramento para o europeu do escalão.
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Santana recebeu 135 andebolistas infantis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-03-2015

Meio: Madeira Futebol Online

URL:: http://www.madeirafutebol.com/santana-recebeu-135-andebolistas-infantis/

 
25 Março, 2015
 
 Após muitos anos de interregno, a Associação de Andebol da Madeira voltou a organizar uma das
provas mais apreciadas pelos jovens andebolistas. Decorreu em Santana o "I Torneio em
Concentração de Infantis - Ferragens Santana 2015", disputado por cerca de 135 atletas de ambos os
géneros. Além dos 26 jogos disputados entre, ao longo de dois dias, todo o convívio proporcionado
entre atletas, equipas, treinadores, árbitros, pais e organização, constitui-se como algo extremamente
enriquecedor para a formação destes jovens.
 
 Num ambiente frio e chuvoso, foram os atletas a aquecer os pavilhões e as salas de aula onde
dormiram. No final, mesmo que num plano de importância inferior nestas idades, venceram o Torneio,
o Sports Madeira A em Femininos, e o Académico do Funchal em masculinos.
 
 No Funchal, a competição decorreu a meio-gás com a disputa de alguns jogos dos escalões mais
velhos onde o destaque vai para o segundo de quatro jogos entre as equipas de juniores masculinos
do A.M. Madeira Andebol SAD e do C.S. Marítimo. Mais uma vez a vitória sorriu ao Madeira SAD por
28-21 fazendo o 2-0 na soma de jogos, ficando então a uma vitória de sagrar-se campeão regional.
 
 No próximo sábado inicia-se o campeonato regional de veteranos masculinos, prova que apura o
representante da Região para o campeonato nacional do escalão.
 
 Esta será uma oportunidade para os antigos atletas da modalidade matarem as saudades do andebol
e do público que se deslocar ao Pavilhão, poder assistir a jogos muito interessantes disputados por
algumas das nossas antigas glórias.
 
 Uma nota final para a excelente prestação da seleção nacional de juniores B, com a jovem
madeirense Patrícia Morais (Bartolomeu Perestrelo Perestrelo), que conquistou na Polónia o
apuramento para o europeu do escalão.
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Sporting "alicia" Pedro Sebra, Nuno Grilo e João Paulo Pinto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-03-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/sporting-alicia-pedro-sebra-nuno-grilo-e-joao-paulo-pinto

 
O ABC de Braga está a realizar uma época de sonho e continua a lutar pelos três títulos em que iniciou
campanha, todos eles já nas meias-finais (Taça de Portugal, campeonato e Taça Challenge).
Naturalmente, não seria de estranhar que, no final da época, alguns dos atletas do ABC sejam
tentados a mudar de ares. O problema é que, ao que tudo indica, as tentações começaram mais cedo.
Demasiado cedo, de acordo com a direção do ABC de Braga. O presidente academista João Luís
Nogueira aponta o dedo ao Sporting, a quem acusa de estar a convidar os atletas do ABC, em
vésperas de encontros decisivos (o ABC vai disputar com o Sporting as meias-finais da Taça e do
campeonato), o que poderá ser uma tentativa desleal de desestabilização da equipa adversária. "O
Sporting tem andado a inflacionar os atletas. Tem oferecido números astronómicos, que é uma
estratégia de desestabilização e isso não é ético. Estão a convidar atletas nossos quando há ainda
jogos importantes entre essas duas equipas e isso não é correto", disse João Luis Nogueira, citado
pelo jornal Diário do Minho. O modalidades.com.pt sabe que o Sporting está a tentar a contratação de
três dos principais pêndulos da equipa do ABC. O clube leonino terá tentado contactos com o central
Pedro Seabra, o atleta de 24 anos, que até já jogou duas épocas no Sporting. Formado no São
Bernardo, Pedro Seabra é um dos mais proeminentes jogadores da sua geração. Foi vice-campeão da
Europa de sub-20 pela seleção nacional, onde foi mesmo eleito o melhor jogador do Torneio, o que
despertou o interesse do Sporting, onde aterrou em 2009. No entanto, em 2011, rumou a Braga, pela
mão de Carlos Resende, onde tem consolidado todo o talento. E tem ainda merecido a confiança do
selecionador nacional Rolando Freitas. Também Nuno Grilo será uma das apostas do Sporting. O
lateral esquerdo do ABC é o artilheiro de serviço e decisivo em muitas das vitórias da equipa. Aos 28
anos, Nuno Grilo terá encontrado a estabilidade em Braga, depois de passagens, com menos sucesso,
por FC Porto e Benfica. O Sporting quer ser o próximo "grande" no curriculo deste valioso atleta,
também ele internacional A pela Seleção Nacional. João Paulo Pinto é uma das revelações do
campeonato. Divide, maioritariamente, as despesas do ataque com Nuno Grilo. O lateral não tem
medo de assumir o remate (fácil) e tem sido determinante nas manobras da equipa de Carlos
Resende. Tal como Pedro Seabra, tem um percurso de verde-e-branco vestido. Chegou júnior ao
Sporting, em 2007, onde permaneceu até 2013. Em 2014, destacou-se no Belenenses e despertou o
interesse do ABC, onde se tem revelado um jogador incrível. Também ele está a ser abordado para
regressar ao Sporting. Mas, não será só do Sporting que chegam já os convites. Também FC Porto e
Benfica terão mostrado já interesse em alguns nomes do plantel academista, nada que deva, no
entanto, preocupar os adeptos do ABC, de acordo com as declarações do presidente João Luís
Nogueira: "Querem comprar a equipa do ABC, mas ela é muito cara. Toda a gente quer comprar os
nossos atletas e temos sido constantemente assediados. Posso dizer que metade da equipa foi
convidada para sair por Sporting, Benfica e FC Porto. No entanto, estou convencido que vamos manter
a mesma equipa e ainda vamos reforçar o plantel".
 
 25 Março, 2015
 
Anabela Macedo
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IV Termas Andebol Cup em S. Pedro do Sul
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-03-2015

Meio: ViseuMais.com Online

URL:: http://viseumais.com/viseu/iv-termas-andebol-cup-em-s-pedro-do-sul/

 
25 Março, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 O IV Termas Andebol Cup foi apresentado no passado dia 23 de Março, no Salão Nobre da Câmara
Municipal.
 
 Com início na sexta-feira, 27 de Março, a competição vai decorrer até domingo nos concelhos de S.
Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades.
 
 Esta prova conta com 62 equipas de todo o país e contempla jogos de 4 escalões de formação, com
atletas com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos.
 
 A quarta edição conta com cerca de 800 participantes, e tem a organização da Câmara Municipal de
S. Pedro do Sul, Associação de Andebol de Viseu, Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de S.
Pedro do Sul e Federação de Andebol de Portugal.
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Conseguido o mais importante:Conseguido o mais importante:Conseguido o mais importante:Conseguido o mais importante:Conseguido o mais importante:
ggggganhar!anhar!anhar!anhar!anhar!

 Hélder Oliveira

Andebol em Canelas

Juniores Femininos
Arsenal Canelas – 34 / SIR 1º
Maio – 31
   No passado domingo,
encontraram-se, em Canelas,
as duas equipas classificadas
em primeiro lugar.
Teoricamente haveria grandes
condições para a realização de
um bom jogo de andebol.
Puro engano. O encontro não
agradou aos presentes, as
equipas não estariam
pressionadas, mas sentiram o
peso da classificação e a
responsabilidade de somar os
pontos da vitória. As equipas
falharam muitos passes,
perderam muitas bolas,
muitos erros e ineficácia.
   As jovens de Canelas não
entraram da melhor maneira,
pouco concentradas, pouco
eficazes em termos
defensivos e com as soluções
ofensivas a não serem as
melhores, permitiram às
adversárias comandar sempre
o jogo e marcador. Por tudo
isto ao intervalo a
desvantagem era de dois
golos. Perfeitamente
recuperável. E assim foi. Na
segunda parte, após um bom
puxão de orelhas, a equipa
entrou totalmente
transfigurada. As jogadores
puxaram dos galões e

mostraram que estavam a
jogar em Canelas, sua casa.
Com bom nível de andebol,
maior velocidade, maior
eficácia coletiva,
ofensivamente melhoraram
as opções tomadas e em
termos defensivos subiram de
qualidade, o resultado
disparou a favor das
canelenses que, mesmo
mandando no jogo,
desperdiçaram, ainda,
algumas oportunidades para
ampliar mais o resultado.
Quando se esperava que o SIR
estivesse morto, eis que os
últimos dez minutos da
partida se tornaram
emocionantes, por culpa das
jovens de Canelas que não
conseguiram manter o ímpeto
e deixaram as jovens do SIR
ganhar terreno. T iveram o
mérito de saber sofrer e
contar com a grande exibição
da guarda-redes Renata.
   A qualidade da exibição não
foi a melhor, contudo, foi
conseguido mesmo o mais
importante, garantir três
pontos fundamentais na luta
pelos objetivos.
   No próximo fim-de-semana
Arsenal de Canelas desloca-se
a Porto Salvo, fazendo aí o
último jogo desta primeira
volta, e onde tentará fechar
em grande esta interessante
e agradável etapa.
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