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ANDEBOL

Três portugueses na EHF
O 11.º Congresso da Federação Europeia de Andebol (EHF), 

que decorre em Monte Carlo, elegeu ontem três portugueses 
para órgãos da entidade.

Neste congresso, foram aprovadas as reeleições de Rui 
Machado, como presidente do Tribunal de Andebol, e Lúcio 
Correia, como membro do Tribunal de Recurso.

Pedro Sequeira foi também eleito para integrar a Comissão 
de Métodos, composta por cinco elementos.

«Embora a base seja pequena, aumentámos em 50 por cento 
o número de representantes, sendo a maior representação 
de sempre alguma vez conseguida por Portugal», destacou 
o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses 
Pereira, citado pelo gabinete de imprensa do organismo.
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ANDEBOL FEMININO

Portugal candidata-se 
ao Europeu de sub-19

Portugal vai candidatar-se à organização da fase 
final do campeonato da Europa de andebol sub-19 
feminino de 2015, anunciou ontem a federação 
portuguesa da modalidade.

De acordo com um comunicado do organismo 
federativo, “a candidatura portuguesa será formali-
zada já na próxima semana”, devendo a decisão ser 
anunciada numa reunião da Comissão Executiva da 
Associação Europeia de Andebol (EHF) a realizar no 
final de setembro.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal 
(FAP) considera que a candidatura portuguesa reflete 
«a enorme esperança que o executivo federativo de-
posita nas jovens gerações femininas da modalidade 
que se estão a desenvolver em Portugal».

Segundo Ulisses Pereira, a candidatura fundamenta-
se «na importância que a federação quer conferir ao 
desenvolvimento do andebol português».

A candidatura portuguesa foi anunciada no 11.º 
congresso EHF, que decorre no Mónaco, durante o 
qual o francês Jean Brihault sucedeu a Tor Lian na 
presidência do organismo.
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Três portugueses na Federação Europeia
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Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=2627058

 
Rui Machado (presidente do Tribunal), Lúcio Correia (Tribunal de Recurso) e Pedro Sequeira (Comissão
de Métodos) integram organismo internacional.
 
 O 11.º Congresso da Federação Europeia de Andebol (EHF), que decorre em Monte Carlo, elegeu hoje
três portugueses para órgãos da entidade. Neste congresso, foram aprovadas as reeleições de Rui
Machado, como presidente do Tribunal de Andebol, e Lúcio Correia, como membro do Tribunal de
Recurso.
 
 Pedro Sequeira foi também eleito para integrar a Comissão de Métodos, composta por cinco
elementos.
 
 "Embora a base seja pequena, aumentámos em 50 por cento o número de representantes, sendo a
maior representação de sempre alguma vez conseguida por Portugal", destacou o presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, citado pelo gabinete de imprensa do organismo.
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AGENDA DIÁRIA

MODALIDADES

FUTEBOL • Euro'2012, na Polónia e
Ucrânia. Quartos-de-final: Espanha-
França, 19h45, em Donetsk - Ucrânia. •
Equipa feminina do CS Marítimo participa
no Albergaria Cup, até amanhã. • Jogo,
convívio e almoço regional de árbitros,
10h/15h, Choupana. • CD 1.º de Maio or-
ganiza torneio "Um dia pela Vida", no Pa-
lheiro Ferreiro, 9h40/13h00. Danny
(Zenit) e o ex-jogador Zeca são os padri-
nhos. • CD São Roque organiza torneio
"Um dia pela Vida", no polidesportivo de
São Roque. • Bárbara Santos ("Os Xave-
lhas") e Fátima Pinto (APEL) em estágio
na Selecção Nacional que prepara o Eu-
ropeu Sub-19, em Quiaios. • Torneio Fe-
minino de Albergaria, com as Seniores do
CS Marítimo, até amanhã. • Supertaça
"BIZMADEIRA", 18h, Praia Formosa.
ANDEBOL DE PRAIA •Torneio de Ande-
bol de Praia - Porto Santo Line, na "ilha
dourada", até segunda-feira.
FUTEBOL DE PRAIA •A Casa do Povo
de Câmara de Lobos organiza o Torneio
Amizade, Praia do Vigário.
CANOAGEM • David Fernandes e Helena
Rodrigues no Europeu, em Zagreb. • Na-
cional de Esperanças, commadeirenses.
BASQUETEBOL • Fim de época do CAB -
"All Star", 17h/20h45. Jantar de encerra-
mento, 21h, Pav. da Nazaré. • JAMBO-
REE’2012, na ilha do Porto Santo.
VOLEIBOL DE PRAIA •Torneio AVM Du-
plas Masculinas, 14h/17h30, Parque
Desportivo de Água de Pena.
TÉNIS-DE-MESA •Madeirenses no Na-
cional de Cadetes, emTavira.
FUTSAL • 5.º e último jogo da 1.ª Divi-
são: Benfica-Sporting, 15h, Pav. Luz.
ATLETISMO • Regional de Iníciados,
10h, RG3, 18h30, Ribeira Brava, até
amanhã. • Madeirenses no Nacional de
Juniores, no Luso, até amanhã.
TRIATLO • 1.º Triatlo Longo Costa da
Laurissilva 2012, em São Vicente. Hoje,
Prova Aberta e Jovem, 15h/18h.
TRAMPOLINS • O CTM Ponta do Sol or-
ganiza Challenge, Pav. Ponta do Sol.
GOLFE • “Torneio São João”, incluído
nas “Festas do Porto Santo”, às 9h.
SQUASH •Masters Ask4Help, até às
17h30, Quinta Calaça, até hoje.
DIVERSOS • O Clube Carocha assinala o
"Dia Mundial do Carocha" com exposi-
ção na Avenida do Mar (passeio do Mo-
numento da Força Aérea, Praça da
Autonomia). • Exposição de Fotografia -
A Vela Adaptada no Clube Naval, na sede
do CNF, à Quinta Calaça, até dia 30.
AUTOMOBILISMO •Apresentação do
Rali Município de Machico - Club Sport
Marítimo, que vai para a estrada entre os
dias 29 e 30, às 13h00 no Restaurante
Baía. • Francisco Abreu na 3.ª ronda do
Campeonato de França de F4, em Pau,
até amanhã. • Mundial de Ralis - Rali da
Nova Zelândia, até amanhã.
ESGRIMA •Álvaro Noite, Cláudio Faria,
Ana Fernandes e Nídia Jardim no Nacio-
nal de Seniores, na Brandoa.
KARATÉ • Omadeirense Ricardo Gomes
integra na Selecção Nacional.
PADEL/TÉNIS •Torneios inseridos nas
“Festas de São João”, no Porto Santo. Página 12
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Andebol e Voleibol de Praia em acção

O Andebol de Praia "está" no Porto Santo, onde este fim-de-semana decorre o
Torneio Porto Santo Line, que se prolonga até amanhã.
Na ilha da Madeira hoje será o Voleibol de Praia a marcar posição, com a reali-
zação do Torneio de Voleibol de Praia AVM 2011/12, para duplas Duplas Mascu-
linas, entre as 14h00 e as 17h30, Parque Desportivo de Água de Pena. No
mesmo local, após a conclusão da competição, terá lugar a cerimónia de en-
trega de prémios referente à temporada em curso, no que respeita aos escalões
iniciados, juvenis e seniores masculinos, 17h30, Parque Desportivo Água de
Pena. Já os seniores e juvenis femininos terão entrega de prémios a partir das
18h30 no pavilhão da Levada.
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Portugal aumenta representação nos órgãos da EHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/06/2012

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/06/23/portugal_aumenta_representa_o_n.html

 
23 de junho de 2012 13:54h
 
 Portugal conseguiu uma relevante vitória com a eleição de Pedro Sequeira como membro da
Comissão de Métodos.
 
 A Federação de Andebol de Portugal acaba de conseguir mais uma vitória no espaço europeu, desta
vez ao nível da representação dos seus dirigentes nos diversos órgãos da EHF - Associação Europeia
de Andebol.
 
 No decorrer do 11.º Congresso da EHF, a realizar em Monte Carlo, no Mónaco, verificaram-se as
reeleições de Rui Coelho como presidente do Tribunal do Andebol (EHF Court of Handball) e de Lúcio
Correia como membro do Tribunal de Recurso (EHF Court of Appeal).
 
 Para além destas duas reeleições, que mantiveram os dois portugueses em órgãos da EHF, Portugal
conseguiu uma relevante vitória com a eleição de Pedro Sequeira como membro (Member
Development) da Comissão de Métodos (Methods Commission), a qual é composta apenas por cinco
elementos.
 
 Embora a base seja pequena, aumentámos em 50% o número dos nossos representantes, sendo a
maior representação de sempre alguma vez conseguida por Portugal relevou o presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, sublinhando que os lugares sujeitos a eleição não
chegavam a 50 -  o mesmo numero dos países presentes - o que ainda mais realça o excecional
resultado conseguido por Portugal.
 
Por SAPO Desporto
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> ana marques

Portugal parte hoje para o Cam-
peonato Mundial Universitário
de Andebol que se realiza no
Brasil. Esta é a 21ª edição do
evento e a selecção portuguesa,
que é composta maioritaria-
mente por atletas/estudantes do
ABC e Xico Andebol, é coman-
dada pelo treinador da equipa de
andebol da AAUMinho, Gabriel
Oliveira. 

Na bagagem Portugal leva
também estatuto de campeão eu-
ropeu universitário, título con-
quistado no ano passado em Ri-
jeka (Croácia), o primeiro da
história da modalidade, depois
de quatro anos europeus segui-
dos como vice-campeões. 

Portugal também já foi o an-
fitrião do evento em 2000 (Co-
vilhã/Guarda), tendo na altura
sido vice-campeões mundiais. 

Em Blumenau a equipa esco-
lhida por Gabriel Oliveira irá
apresentar-se na máxima força
para atingir o topo. É já hoje,
que parte para o Brasil, come-
çando a competição a 25 Junho. 

Ainda sem saber quais vão ser
os adversários na primeira fase,
pois o sorteio só será realizado
na reunião técnica geral que se
realiza amanhã, a selecção por-
tuguesa assume o objetivo de
tentar chegar o mais longe pos-
sível na competição: “obvia-

mente que há sempre o sonho
em chegar ao topo, mas o obcje-
tivo principal será as meias-fi-
nais” afirma o treinador.

Não estando à espera desta
chamada à selecção nacional,
Gabriel Oliveira mostrou-se sur-
preendido: “nas anteriores, o se-

leccionador sempre foi nomeado
via Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), em parceria
com a Federação Académica do
Desporto Universitário (FADU),
quando fui contactado há cerca
de três semanas pela FADU foi
uma surpresa” afirma, satisfeito

com o grupo reunido.
“É uma grande equipa”, desta-

cando que "faz toda a lógica" a
convocatória ser dominada pelos
jogadores da equipa da UMinho:
"somos tetra campeões nacio-
nais, a equipa da UMinho é nes-
te momento também a campeã
Europeia em título. Para lém dis-
so, grande parte dos atletas da
UMinho são jogadores das se-
lecções nacionais da modalidade
e jogadores de topo, nos seus es-
calões” afirma Gabriel Oliveira,
confiante numa boa prestação de
Portugal neste Campeonato do
Mundo, prometendo um respeito
muito grande à camisola que vão
vestir, muita luta, empenho e
responsabilidade. 

A prova arranca dia 25 e termi-
na a 30 Junho com as finais.

DR

Selecção portuguesa universitária de andebol, dominada por minhotos, confiante para o Mundial do Brasil 2012

Selecção portuguesa
viaja hoje para o Brasil 
A selecção nacional universitária de andebol parte hoje rumo ao Brasil onde vai disputar o
Mundial da modalidade. Bracarense Gabriel Oliveira comanda a equipa lusa, composta na
maioria por atletas minhotos do ABC e da UMinho, que são os campeões europeu em título.

MODALIDADES

> Competição disputa-se na cidade de Blumenau (estado Santa Catarina) de 23 a 30 de Junho.

ANDEBOLCAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL

UMinho domina
convocatória
De entre os convocados sete
são jogadores da equipa de
andebol da UMinho, actuais
tetra-campeões nacionais uni-
versitários. Convocados: 
Bruno Dias (UM - ABC); Fábio
Vidrago (UM - ABC); Hugo
Rosário (U.Madeira - Madeira
SAD); João Gonçalves (UM -
Xico Andebol); José Rolo (IPP-
ESTSP - ABC); Luis Sarmento
(UM - Xico Andebol); Miguel
Sarmento Pereira (UM - ABC);
Pedro Seabra (U.Porto - ABC);
Ricardo Pesqueira (U.Porto -
ABC); Ricardo Castro (U.Fer-
nando Pessoa - Xico Andebol);
Rui Lourenço (UM - ABC); Tia-
go Pereira (UM - ABC). 
Treinador: Gabriel Oliveira. 
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ANDEBOL UNIVERSITÁRIO>>30

Selecção portuguesa viaja
hoje para o Brasil
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ANDEBOL

Torneio de minis 
em Vouzela

� No próximo domingo, a Esco -
linha de Andebol da Associação
de S. Miguel do Mato, Vouzela,
vai realizar o I Torneio de An -
debol, no escalão de minis-

A prova será disputada pelas
equipas de S. de Besteiros, Asso -
cia ção de Pais do Agrupamento
de Escolas de S. Pedro do Sul,
Escola Profissional de Tondela e
a equipa anfitriã, a Associação S.
Miguel do Mato. 

O evento irá realizar-se no pa -
vi lhão municipal de Vouzela. O
iní cio dos jogos é às 14h00 e o fi -
nal, com entrega de troféus, às
18h00. l
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Seleção portuguesa tem uma forte representação minhota

MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL

Portugal participa no 
campeonato mundial uni-
versitário de andebol que 
se realiza em Blumenau – 
Brasil, de amanhã até do 
dia 30 de junho. Esta é a 

21.ª edição do evento que 
este ano terá o treinador 
da equipa de andebol da 
AAUMinho, Gabriel Oli-
veira como selecionador 
nacional. Os andebolistas 

Seleção portuguesa
viaja hoje para o Brasil

convocados são:
Bruno Rodrigues Dias 

(U.Minho,  ABC Bra-
ga); Fábio Vidrago Antu-
nes (U.Minho, ABC Bra-
ga); Hugo Filipe Rosário 

(U.Madeira, Madeira SAD); 
João Pedro Gonçalves 
(U. Minho, Xico Andebol); 
José Pedro Coelho Rolo 
(IPP-ESTSP, ABC Braga); 
Luís Sarmento (U. Minho, 
Xico Andebol); Miguel Sar-
mento (U. Minho, ABC Bra-
ga); Pedro Seabra Marques 
(U. Porto-FM, ABC Braga); 
Ricardo Jorge Costa Pes-
queira (U. Porto-FM, ABC 
Braga); Ricardo Jorge Cas-
tro (U. Fernando Pessoa, 
Xico Andebol); Rui Pe-
dro Lourenço (U. Minho, 
ABC Braga); Tiago Mon-
teiro Pereira (U. Minho, 
ABC Braga). 

Treinador: Gabriel Oli-
veira.

DR
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• Bracarenses em força no mundial de andebol universitário
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Andebol: Portugal candidato à organização do Europeu feminino de sub-19 em 2015
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Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/andebol-portugal-candidato-a-organizacao-do-europeu-feminino-de-sub-19-em-2015=f734806

 
16:44
 
 Sexta feira, 22 de junho de 2012
 
 Lisboa, 22 jun (Lusa) -- Portugal vai candidatar-se à organização da fase final do campeonato da
Europa de andebol sub-19 feminino de 2015, anunciou hoje a federação portuguesa da modalidade.
 
 De acordo com um comunicado do organismo federativo, "a candidatura portuguesa será formalizada
já na próxima semana", devendo a decisão ser anunciada numa reunião da Comissão Executiva da
Associação Europeia de Andebol (EHF) a realizar no final de setembro.
 
 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) considera que a candidatura portuguesa
reflete "a enorme esperança que o executivo federativo deposita nas jovens gerações femininas da
modalidade que se estão a desenvolver em Portugal".
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:.: Portugal candidato à organização do Europeu feminino de sub-19 - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/06/2012

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=763723

 
Portugal vai candidatar-se à organização da fase final do Campeonato da Europa de Sub-19 feminino
de 2015, anunciou esta sexta-feira a federação portuguesa da modalidade. De acordo com um
comunicado do organismo federativo, "a candidatura portuguesa será formalizada já na próxima
semana", devendo a decisão ser anunciada numa reunião da Comissão Executiva da Associação
Europeia de Andebol (EHF) a realizar no final de setembro. O presidente da Federação de Andebol de
Portugal (FAP) considera que a candidatura portuguesa reflete "a enorme esperança que o executivo
federativo deposita nas jovens gerações femininas da modalidade que se estão a desenvolver em
Portugal". Segundo Ulisses Pereira, a candidatura fundamenta-se "na importância que a federação
quer conferir ao desenvolvimento do andebol português". A candidatura portuguesa foi anunciada no
11.º congresso EHF, que decorre no Mónaco, durante o qual o francês Jean Brihault sucedeu a Tor
Lian na presidência do organismo. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Portugal candidato à organização do Europeu feminino de sub-19
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Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Portugal-candidato-a-organizacao-do-Europeu-femini.aspx

 
Candidatura a evento de sub-19 feminino formalizada na próxima semana...
Por Record
Portugal vai candidatar-se à organização da fase final do Campeonato da Europa de Sub-19 feminino
de 2015, anunciou esta sexta-feira a federação portuguesa da modalidade.De acordo com um
comunicado do organismo federativo, "a candidatura portuguesa será formalizada já na próxima
semana", devendo a decisão ser anunciada numa reunião da Comissão Executiva da Associação
Europeia de Andebol (EHF) a realizar no final de setembro.O presidente da Federação de Andebol de
Portugal (FAP) considera que a candidatura portuguesa reflete "a enorme esperança que o executivo
federativo deposita nas jovens gerações femininas da modalidade que se estão a desenvolver em
Portugal".Segundo Ulisses Pereira, a candidatura fundamenta-se "na importância que a federação quer
conferir ao desenvolvimento do andebol português".A candidatura portuguesa foi anunciada no 11.º
congresso EHF, que decorre no Mónaco, durante o qual o francês Jean Brihault sucedeu a Tor Lian na
presidência do organismo.
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Portugal candidato à organização do Europeu feminino de sub-19 em 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/06/2012

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/06/22/portugal_candidato_organiza_o.html

 
22 de junho de 2012 17:27h
 
 A candidatura portuguesa foi anunciada no 11.º congresso EHF, que decorre no Mónaco, durante o
qual o francês Jean Brihault sucedeu a Tor Lian na presidência do organismo.
 
 Portugal vai candidatar-se à organização da fase final do campeonato da Europa de andebol sub-19
feminino de 2015, anunciou hoje a federação portuguesa da modalidade.
 
 De acordo com um comunicado do organismo federativo, a candidatura portuguesa será formalizada
já na próxima semana, devendo a decisão ser anunciada numa reunião da Comissão Executiva da
Associação Europeia de Andebol (EHF) a realizar no final de setembro.
 
 O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP) considera que a candidatura portuguesa
reflete a enorme esperança que o executivo federativo deposita nas jovens gerações femininas da
modalidade que se estão a desenvolver em Portugal.
 
 Segundo Ulisses Pereira, a candidatura fundamenta-se na importância que a federação quer conferir
ao desenvolvimento do andebol português.
 
 A candidatura portuguesa foi anunciada no 11.º congresso EHF, que decorre no Mónaco, durante o
qual o francês Jean Brihault sucedeu a Tor Lian na presidência do organismo.
 
Por SAPO Desporto c/Lusa
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A derrota tangencial da Sele-
ção Nacional de Andebol frente 
à Eslovénia (26-27) inviabilizou o 
acesso da formação lusa ao Cam-
peonato do Mundo de Andebol, a 
disputar de 11 a 27 de Janeiro de 
2013, em Espanha.

Cerca de três mil pessoas 
compareceram no Multiusos de 
Guimarães para apoiar a seleção 
portuguesa, do primeiro ao último 
minuto, no jogo da segunda mão 
do play-off de acesso ao Mundial.

Depois da derrota por cinco 
golos (31-26) no jogo da primei-
ra mão, disputado uma semana 
antes em Ljubljana, a equipa por-
tuguesa voltou a ceder, embora 
que pela margem mínima, numa 

partida onde os eslovenos nunca 
estiveram em desvantagem.

Portugal entrou mal no jogo (a 
Eslovénia chegou aos três minutos 
a vencer por 1-4) e o seu ataque 
demonstrou muitas dificuldades 
frente à fortíssima defesa eslove-
na, terminando a primeira parte a 
perder por 8-13. O segundo tempo 
começou de forma semelhante, 
embora Portugal encetasse uma 
recuperação que o levou até aos 
dois golos de diferença (16-18, 
aos 42 minutos). As duas forma-
ções entraram nos cinco minutos 
finais separadas por um golo (24-
25), David Tavares e Tiago Rocha 
ainda conseguiram empates a 25 
e 26 mas nos instantes finais a 

MULTIUSOS DE GUIMARÃES RECEBEU JOGO DECISIVO

Portugal falha Mundial 2013
Eslovénia marcou o golo que lhe 
valeu a vitória na partida (26-27).

O vimaranense e capitão da 
selecção portuguesa, Carlos Car-
neiro, reconheceu que a equipa 
de Portugal “entrou ansiosa”, ten-
do sido esse “o maior inimigo”. 
“Queríamos resolver as coisas de 
uma forma rápida, apesar de ter-
mos sido alertados que o jogo ia 
resolver-se apenas na parte final. 
Sabíamos que não éramos favo-
ritos para esta eliminatória, mas 
sentíamos que também tínhamos 
as nossas possibilidades”, con-
cluiu o atleta. Na opinião do selec-
cionador, Mats Olsson, “o maior 
problema foi ter de andar sempre 
a correr atrás do prejuízo”.

Página 27



A28

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 13,04 x 7,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42436622 16-06-2012

As seniores do Colégio de
Gaia vão hoje jogar as meias
finais da Taça de Portugal
de andebol feminino. Na
Marinha Grande, numa
partida com início marcado
para as 18h30 no pavilhão
da Escola Nery Capucho, o
sete das gaienses vai entrar
em campo frente ao
Madeira SAD. 

Em caso de vitória, o Colé-
gio de Gaia defronta
amanhã, às 16h, o vencedor
da partida entre o Colégio
João de Barros e Gil Eanes. 
Para garantir o acesso às
meias-finais, o Colégio de
Gaia recebeu e bateu nos
quartos de final o JAC-Al-
canena por tranquilos 30-
23.
As meias finais e a final da
Taça de Portugal terão

transmissão direta na FAP
TV, sítio da internet da Fe-
deração Portuguesa de An-
debol.
Além das seniores, as minis
do Colégio de Gaia também
estão a atravessar um bom
momento. As jovens ande-
bolistas conquistaram o
Campeonato Regional do
Porto. E logo no primeiro
ano de atividade deste es-
calão de formação.

ANDEBOL | COLÉGIO DE GAIA NAS MEIAS DA TAÇA

A um passo do sonho
PEDRO EMANUEL SANTOS
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Juniores 
do Modicus
em terceiro
Os juniores masculinos do
Modicus disputaram no
passado fim de semana a
fase final do campeonato
regional, tendo alcançado
o terceiro lugar. Para isso,
venceu o Académico do
Porto por uma diferença
de dois golos (17-15).

ANDEBOL
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O Clube Andebol de São Félix arrecadou o regional de juvenis femininos ao bater na final o
Alpendorada num jogo impróprio para cardíacos. Um golo de diferença foi suficiente para a festa.

Clube Andebol de
São Félix da Ma-
rinha é pela
primeira vez cam-

peão distrital de juvenis
femininos. O jogo do título
foi disputado no último
domingo, no Pavilhão Mu-
nicipal de Arcozelo, e foi
emocionante. No final, as
atletas do São Félix sorri-
ram, após baterem por ape-
nas um golo o Alpendorada
(29-28).
“Foi um triunfo merecido de
um grupo de atletas com
uma mentalidade vencedora

incrível”, descreveu a ‘O
Gaiense’ Rui Pereira, o
treinador que guiou as juve-
nis do Clube Andebol de São
Félix da Marinha à vitória.
A partida viveu momentos

de grande equilíbrio durante
a primeira parte. Após o in-
tervalo, porém, o Alpendo-
rada conseguiu adiantar-se
no marcador e chegou a ter
cinco golos de vantagem em

relação ao São Félix. No en-
tanto, as atletas orientadas
por Rui Pereira nunca ati-
raram a toalha ao chão e
foram em busca da revira-
volta, que acabou por ser

conseguida com muito es-
forço.
“Contornámos o resultado e
marcámos o último golo
quando faltavam cerca de 35
segundos para o final. De-
pois, gerimos bem o jogo até
ao último apito do árbitro”,
descreveu o técnico.
Esta foi a primeira vez que o
Clube Andebol São Félix da
Marinha arrecadou o cam-
peonato regional de juvenis
femininos, ainda por cima
estando as atletas no
primeiro ano do escalão.
Anteriormente, o São Félix
apenas havia sido campeão
de iniciados femininos.O São Félix alcançou o título regional de juvenis femininos pela primeira vez

PEDRO EMANUEL SANTOS

O

●

Juvenis campeãs regionais
SÃO FÉLIX | JOGO EMOTIVO VALE TÍTULO INÉDITO EM ANDEBOL FEMININO
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