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A10João Pinto no Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=951537

 
deixa abc e regressa a alvalade João Pinto, lateral-esquerdo do ABC, vai regressar ao Sporting na
próxima temporada. O jogador, de 26 anos, deixou os leões em 2012/13 para rumar ao Madeira SAD,
passou pelo Belenenses antes de vestir as cores dos bracarenses e na próxima época vai reforçar a
formação leonina. Mas antes, ainda vai ajudar o ABC a tentar terminar a época na 3.ª posição. O
segundo jogo do playoff, com o Benfica (que ganhou o 1.º), realiza-se hoje, em Braga, às 21 horas. O
fim de semana marca também a despedida do angolano Gabriel Teka nos minhotos.
 
 , 29 maio de 201508:02
 
A.R. Simão Freitas
 
 

Página 10



A11

João Pinto no Sporting
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Lateral-esquerdo do ABC vai regressar ao Sporting na próxima temporada. 08:02 . Record Por A.R. -
Record João Pinto, lateral-esquerdo do ABC, vai regressar ao Sporting na próxima temporada. O
jogador, de 26 anos, deixou os leões em 2012/13 para rumar ao Madeira SAD, passou pelo
Belenenses antes de vestir as cores dos bracarenses e na próxima época vai reforçar a formação
leonina.Mas antes, ainda vai ajudar o ABC a tentar terminar a época na 3.ª posição. O segundo jogo
do playoff, com o Benfica (que ganhou o 1.º), realiza-se hoje, em Braga, às 21 horas. O fim de
semana marca também a despedida do angolano Gabriel Teka nos minhotos.
 
 08:02 . Record
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Campeonato Fidelidade Andebol 1: ABC/UMinho e SL Benfica discutem terceiro lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22788-campeonato-fidelidade-andebol-1-abc-

uminho-e-sl-benfica-discutem-terceiro-lugar

 
As duas formações defrontam-se esta sexta-feira à noite em Braga, no segundo jogo do  play-off  de
atribuição dos terceiro e quarto lugares. Podem voltar a encontrar-se sábado, se os bracarenses
vencerem.
 
 Oito meses e meio após o seu arranque, em 6 de Setembro do ano passado, o Campeonato
Fidelidade Andebol 1 está prestes a chegar ao fim. O que pode acontecer já amanhã, sexta-feira, se o
SL Benfica repetir o triunfo que obteve em 9 de Maio frente ao ABC/UMinho, num jogo disputado em
Lisboa, com muitos golos (42-37).
 A presença do Liberty Seguros ABC/UMinho na final da Challenge Cup 'atirou' a decisão dos terceiro e
quarto lugares para o final do mês, pelo que as equipas voltam agora a encontrar-se, desta feita no Sá
Leite. Falta saber de uma ou duas vezes.
 Pelo meio ficou um considerável interregno, em que os bracarenses lutaram pela conquista de uma
competição europeia, no caso a Challenge Cup, que lhes fugiu por fatores estranhos à competição, na
sequência de uma arbitragem de uma dupla macedónia que já tem feito correr muita tinta.
 Se para um jogo entre estas duas equipas nunca é fácil avançar com um prognóstico, nas condições e
m que este jogo se disputa a tarefa é ainda maior. De um lado, uma equipa que não compete desde 9
de Maio, o SL Benfica. Do outro, a jogar em casa, o ABC/UMinho, com um calendário competitivo
recente muito mais carregado e ainda com o sabor de injustiça e revolta que lhe provocou a derrota
na Roménia. Esse pode ser um fator motivador para a equipa que se quererá despedir (esta época)
dos seus adeptos chegando o mais alto que neste momento é possível - o terceiro lugar.
 O SL Benfica virá a Braga tentar contrariar esta intenção pelo que, num jogo a disputar a partir das
21 horas desta sexta-feira, sob a direção da experiente dupla de Aveiro, Mário Coutinho/Ramiro Silva,
se aguarda um espetáculo interessante.
 Em jeito de histórico, recorde-se que na fase regular o ABC/UMinho venceu (27-33 e 29-24) por duas
vezes o SL Benfica, e que, mais recentemente, no primeiro jogo deste  play-off  de atribuiçao dos
terceiro e quarto lugares, perdeu em Lisboa por (42-37).
 No caso de vitória do ABC/UMinho, as duas formações voltam a encontrar-se no sábado, pelas 19
horas, então sob a direção da dupla internacional de Leiria, Eurico Nicolau/Ivan Caçador.
 
 

Página 12



A13

Marinha Grande acolhe Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de Juniores
Femininos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online
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apuramento-do-campeonato-nacional-de-juniores-femininos

 
CA Leça, CS Madeira e a anfitriã da prova, SIR 1º Maio, disputam, este fim-de-semana, na Marinha
Grande, as duas vagas de acesso à fase final do Campeonato Nacional de Juniores Femininos.
 
 O 1º e o 2º classificados da fase de apuramento, que se joga nos dias 29, 30 e 31 de Maio, vão
juntar-se a ARC Alpendorada e SIM Porto Salvo - equipas já apuradas para a Fase Final, que se
disputa de 12 a 14 de Junho, em local a indicar.
 
 Os três jogos da fase de apuramento do Campeonato Nacional de Juniores Femininos terão lugar no
Pavilhão da Escola Nery Capucho, na Marinha Grande, ao início da noite de sexta-feira (20h), na tarde
de sábado (16h) e termina na manhã de domingo (12h).
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Fase Apuramento do Campeonato Nacional Iniciados Femininos terá lugar em
Alpendorada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22786-fase-apuramento-do-campeonato-nacional-

iniciados-femininos-tera-lugar-em-alpendorada

 
Em prova, de 29 a 31 de Maio, estão Alavarium, ARC Alpendorada, CS Madeira "A" e Jac-Alcanena.
 
 A Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de Iniciados Femininos, que se disputa em
Alpendorada, vai apurar a última equipa para a Fase Final do escalão - para o qual já estão apuradas
AD Sanjoanense, CA Leça - actuais campeãs nacionais - e Juve Lis.
 
 Nos dias 29, 30 e 31 de Maio, Alavarium, ARC Alpendorada, CS Madeira "A" e Jac-Alcanena lutam
pela única vaga de acesso à Fase Final do Campeonato Nacional de Iniciados Femininos.
 
 A primeira jornada da Fase de Apuramento está marcada para o início de noite de sexta-feira; a
segunda jornada será ao final da tarde de sábado e a prova completa-se no domingo de manhã.
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Estádio Universitário de Lisboa recebe fase final das Olisipíadas a 30 e 31 de Maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2015
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URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/22785-estadio-universitario-de-lisboa-recebe-fase-

final-das-olisipiadas-a-30-e-31-de-maio

 
A fase final de Andebol joga-se no domingo, dia 31, ao longo de todo o dia. Os Padrinhos Judite Paris
e Ricardo Andorinho também vão estar presentes.
 
 O Estádio Universitário de Lisboa recebe, este fim de semana, a final das Olisipíadas, os jogos
desportivos de Lisboa. Paralelamente, haverá actividades de lazer destinadas às famílias.
 No sábado, pelas 14h00, realiza-se a Cerimónia Oficial das Olisipíadas, no Estádio de Honra. A partir
das 15h00, o Andebol terá actividades lúdicas e de experimentação para todos os participantes - e
visitantes.
 A competição final de Andebol decorre ao longo do dia 31 de Maio, domingo, nos locais indicados no
mapa, em anexo. O programa da nossa modalidade é o seguinte:
 - 9h30 - 13h00 - fase final do escalão I
 - 9h30 - 19h15 - fase final do escalão III
 - 14h30 - 19h15 - fase final do escalão II
 
 A entrega de prémios realiza-se no final da competição de cada escalão.
 Quem não vai faltar à fase final das Olisipíadas são os Padrinhos do Andebol, Judite Paris e Ricardo
Andorinho.
 Esperamos por ti no Estádio Universitário de Lisboa!
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Mãos à obra em Setúbal para recuperar pavilhão 16:59 - 28-05-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=551663

 
28-05-2015
 
 Em Setúbal ninguém tem tempo a perder e todos são precisos para levar a bom termo a primeira
tarefa a que Associação Andgerações se propõe: recuperar o Pavilhão Antoine Velge.
Carlos Ribeiro da Silva e a sua Direção tomaram posse há uma semana e já está em marcha a
primeira iniciativa que se chama Missão Pavilhão - Setúbal Mais Bonita .
O projeto é da responsabilidade da autarquia e não é inédito, mas os novos responsáveis pelo andebol
sadino candidataram-se e foram aceites.
Agora, dia 6 de junho, não há mãos a medir para recuperar o mítico recinto. A Câmara fornece todos
os materiais necessários para pintura do pavilhão, só faltando os voluntários para ajudar.
A partir das 8 horas da manhã, com muita vontade e sem medo de gastar energias já que para o fim
da obra está prometido um enorme churrasco.
Para os voluntários há um link para inscrições:
http://www.123contactform.com/form-1452145/Andgeracoes-Missao-Pavilhão
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ANDEBOL
| Redacção | 

Bruno Dias, Fábio Vidrago, Nuno Rebelo
e Pedro Marques são os quatro atletas do
ABC/UMinho que integram a lista dos
convocados para a selecção nacional uni-
versitária, tendo em vista a participação
nas Universíadas de Verão 2015, a decor-
rer na Coreia do Sul de 3 a 14 de Julho,
com a competição de andebol a ter lugar
entre os dias 6 e 13. 

Informa-se ainda que Portugal está inte-
grado no Grupo B, juntamente com as se-
leções da República Checa e Japão. Parti-
cipam ainda nesta edição as seleções da
Coreia do Sul, Sérvia, México, Estados
Unidos da América (Grupo A), Brasil,
Hungria, Suíça, Israel (grupo C), Rússia,

Turquia e Lituânia (Grupo D).
Recorde-se que Portugal é detentor do

título de Campeão do Mundo Universitá-
rio, conquistado em agosto do ano passa-
do, em Guimarães, sendo esta a estreia de
uma seleção nacional universitária de An-
debol nas Universíadas.

A selecção nacional universitária tem
prevista a realização de um estágio de
preparação em Macau, na última semana
de junho, antecedendo a chegada a
Gwangju, onde iniciará a competição a 6
de Julho. A SNU de andebol masculina,
estará em Gwangju, integrada na delega-
ção portuguesa que irá participar também
nas modalidades de: Atletismo, Ginástica
Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo,
Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com
Arco. 

Universíadas de Verão 2015

ABC/UMinho cede quatro atletas
à selecção nacional universitária
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Esposende: andebol

CS Juventude de Mar
festejou título distrital

A
equipa de infan-
tis em andebol do 
Centro Social da 
Juventude de Mar, 

Esposende, foi homena-
geada no passado domin-
go pela recente conquis-
ta de campeã distrital da 
modalidade.

Insufláveis, muita mú-
sica, dança e magia cons-
tituíram os ingredientes 
para a festa de encerra-
mento da modalidade do 

andebol feminino do Cen-
tro Social da Juventude de 
Mar, que decorreu no Lar-
go 25 de Abril, em S. Bar-
tolomeu do Mar.

Os vários escalões de 
andebol tiveram a sua fes-
ta de fim de época, in-
tegrada nas comemora-
ções dos 40 anos de vida 
do Centro Social de Mar, 
que estão a decorrer, e que 
congregou, ainda, familia-
res e amigos.

Um dos momentos al-
tos da festa foi a entre-
ga da taça e medalhas às 
juvenis que se sagraram 
recentemente campeãs 
regionais de andebol fe-
minino da Associação de 
Andebol de Braga. A ta-
ça foi entregue pelo vi-
ce-presidente da Câma-
ra Municipal, Maranhão 
Peixoto. Para além deste 
vereador, entregaram ain-
da medalhas o presidente 

da Associação de Andebol 
de Braga, Manuel Moreira, 
o vereador do Desporto, 
Rui Pereira e o presidente 
da Junta da União de Fre-
guesias de Belinho e Mar, 
Manuel Abreu.

A equipa já está a pla-
near a participação da fa-
se final, a nível nacional, 
que decorre entre 18 e 21 
de junho, em Leiria, on-
de estarão presentes as 24 
melhores equipas.

D
R
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Pedro Portela renova com o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=951449

 
JOGADOR CONTINUA EM ALVALADE ATÉ 2018 O Sporting anunciou esta quinta-feira ter chegado a
acordo para a renovação do contrato do internacional português Pedro Portela, que assim fica ligado
ao clube de Alvalade até final da época 2017/18.
 
 , 28 maio de 201520:34
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Pedro Portela renova com o Sporting
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O Sporting anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo para a renovação do contrato do
internacional... 20:34 . Record Por Record O Sporting anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo
para a renovação do contrato do internacional português Pedro Portela, de 24 anos, que assim fica
ligado ao clube de Alvalade até final da época 2017/18.
 
 20:34 . Record
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ANDEBOL

Encontro Inter-Concelhio junta mais 
de 100 jovens em Lamego
 Lamego vai ser a cida-

de-sede do Encontro In-
ter-Concelhio de Andebol 
– ANDEB4LKIDS, uma 
competição que juntará 
mais de 100 jovens atletas, 
entre os 9 e os 11 anos de 
idade. Esta modalidade é 
acarinhada, desde há mui-
to tempo, por professores e 
alunos dos estabelecimen-
tos de ensino do concelho 
e “eleva bem alto os valores 
do desporto e da juventude, 
conseguindo motivar gera-
ções sucessivas de desportis-
tas locais”, afirma Francisco 
Lopes, presidente da autar-
quia.

A realização do Encontro 
Inter-Concelhio de Andebol 
-ANDEB4LKIDS decorrerá 
no dia 30 de maio, na Av. Dr. 

Alfredo de Sousa. Para além 
de Lamego, os participantes 
serão oriundos dos concelhos 
de Armamar, Tarouca e Vila 
Nova de Paiva. O progra-
ma do encontro inclui, após 
a pausa de almoço, uma 
visita de grupo ao Castelo e 
à Cisterna de Lamego. 

Recorde-se que a conquis-
ta de diversos troféus de 

prestígio, de âmbito nacio-
nal, nos escalões de forma-
ção, mostra que a prática de 
andebol integra os grandes-
-feitos da história despor-
tiva de Lamego. O Ande-
bol Clube de Lamego é o 
exemplo máximo da grande 
capacidade e empenho que 
os lamecenses exibem nesta 
modalidade.

Taça Encerramento Associação Andebol 
Porto – Seniores Masculinos
Sábado, às 18h30 no Pavilhão FC Gaia 
FC Gaia - AD Godim 

Campeonato Regional Infantis
Femininos – fase final Grupo B
Sábado, às 15h30, no Pav. Mun. de Fafe
AC Fafe  - AD Godim

Minis/Bambis vão participar no VII 
Festand AD Amarante, no sábado, às 
9h30, às 11h30, no Complexo Desportivo 
Costa Grande – Amarante

RESULTADOS
Taça Encerramento Associação Andebol 
Porto – Seniores Masculinos
AD Godim 35 – AC Lusitanos 22

Campeonato Regional Infantis Masculinos 
- fase final Grupo B 
AD Godim 20 – AC Fafe “B” 25

Campeonato Regional Infantis Femininos – 
fase final Grupo B
AD Godim 17 – AC Fafe 25

Jogos AD Godim

p DR
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Lamego vai ser a cidade-sede do Encontro Inter-
-Concelhio de Andebol – ANDEB4LKIDS, uma com-
petição que juntará mais de 100 jovens atletas, entre 
os 9 e os 11 anos de idade. 

Esta modalidade é acarinhada, desde há muito tem-
po, por professores e alunos dos estabelecimentos de 
ensino do concelho e “eleva bem alto os valores do des-
porto e da juventude, conseguindo motivar gerações su-
cessivas de desportistas locais”, afirma Francisco Lopes, 
Presidente da autarquia.

A realização do Encontro Inter-Concelhio de Ande-
bol -ANDEB4LKIDS decorrerá no dia 30 de maio, na Av. 
Dr. Alfredo de Sousa. Para além de Lamego, os par-
ticipantes serão oriundos dos concelhos de Armamar, 
Tarouca e Vila Nova de Paiva. O programa do encontro 
inclui, após a pausa de almoço, uma visita de grupo ao 
Castelo e à Cisterna de Lamego.

Recorde-se que a conquista de diversos troféus de 
prestígio, de âmbito nacional, nos escalões de formação, 
mostra que a prática de andebol integra os grandes-fei-
tos da história desportiva de Lamego. O Andebol Clube 
de Lamego é o exemplo máximo da grande capacidade e 
empenho que os lamecenses exibem nesta modalidade.

Encontro Inter-Concelhio 
de Andebol junta 
mais de 100 jovens

Lamego
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a equipa de futsal ini-
ciados femininos do agru-
pamento de escolas Mor-
gado Mateus disputou a 
fase final regional inicia-
dos-norte, nos dias 22 e 23 
de maio em Vila nova de 
famalicão. 

contou com atletas 
nas modalidades de ande-
bol, badminton, basquete-
bol, futsal, ténis de mesa e 
voleibol.

a nossa escola (clDe 

Vila real e douro) compe-
tiu com as escolas eB Prof. 
carlos teixeira, fafe (clDe 
Braga), ae Dr. Mário fonse-
ca, lousada (clDe tâmega) 
e eB s. tomé de negrelos, 
santo tirso (clDe Porto).

Participaram as atle-
tas rita Brás, Viviana fer-
nandes, filipa fraga, ana 
alves, ana teixeira, cláudia 
silva, luana Pinto, alexan-
dra correia, sara Gomes, 
sofia costa, Beatriz caldei-

ra, o árbitro luís lamei-
rão e a Professora Helena 
figueiredo.

foram dois dias mara-
vilhosos, inesquecíveis, 
onde imperou a amizade, 
a boa disposição, o des-
portivismo e a união, o que 
torna esta equipa muito 
especial.

chegámos muito longe 
e a nossa equipa lutou 
arduamente contra equi-
pas muito experientes 
e com atletas federadas. 
Perdemos dois jogos, com 
as equipas apuradas para 
a fase nacional, e conse-
guimos empatar um jogo, 
contra todas as expecta-
tivas. 

a equipa agradece 
todo o apoio da Diretora 
Marina, dos professores e 
dos encarregados de edu-
cação. 

DESPORTO ESCOlaR //  

FiNaiS REgiONaiS DE 
iNiCiaDOS
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Depois de sido eliminado das meias finais do play off
pelas bicampeãs do Alavarium, o Colégio de Gaia joga
hoje, pelas 18h30, em casa, e no próximo sábado, pelas
17h, fora, as duas mãos do play off de apuramento dos
terceiros e quartos lugares finais, frente ao Colégio João
de Barros, outro concorrente afastado da final.

Andebol

Colégio de Gaia 
luta pelo terceiro lugar

Francisco Guedes, da Universal, assistiu às meias finais
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As juvenis da Didáxis sagra-
ram-se campeãs nacionais
do desporto escolar, na fase
final disputada em Lisboa
no passado fim de semana.
O êxito foi conseguido  de-
pois de vencer todos os

jogos.
Depois de no ano anterior
ter conseguido o segundo
lugar, este ano as atletas
conseguiram o lugar mais
alto do pódio ao derrotarem
a ES Adolfo Portela (Ague-
da) por 29-24, a ES Aquilino
Ribeiro (Lisboa) por 24-12,
a ES P. António Oliveira
(Algarve) e, no último jogo,
o Colégio de Gaia por 32-
13.
Esta é a primeira vez que a
Didáxis conquista um título
nacional de andebol, após
já ter estado em quatro fa-
ses finais e sempre com o
segundo lugar. O título con-
quistado é um justo prémio
pelo percurso da equipa ao
longo dos anos tendo, in-
clusivamente, cedido atle-
tas às seleções nacionais
nas últimas épocas. Em su-
ma, este é um final feliz
para um projeto que teve a
sua génese na escola e que
tem vindo a dar frutos en-
chendo de satisfação as
atletas e treinadores.

ANDEBOL
DIDÁXIS

É CAMPEÃ
NACIONAL
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FUTEBOL
MAIS DE MIL JOVENS
NA TAÇA COCA-COLA

O fim de semana foi também de
desporto jovem naquela que foi a
quarta etapa regional da Taça Co-
ca-Cola. Durante dois dias, esti-
veram reunidas 65 equipas, num
total de 1100 jovens, de ambos
os sexos, com idades entre os 13
e os 15 anos de idade.
Após várias eliminatórias, sagra-
ram-se vencedores as equipas do
“Mitz”, em masculinos, e as “Pan-
terinhas”, em femininos. Foram
ainda pré-selecionados 10 joga-
dores: cinco femininos e cinco
masculinos que poderão integrar
a seleção Coca-Cola que disputará

a final nos dias 27 e 28 de junho,
no Parque dos Poetas, em Oeiras.
A lista final só será divulgada após
a última etapa do regional e todos
os selecionados terão oportu-
nidade de fazer um estágio com
técnicos do Futebol Clube do Por-
to.
A Taça Coca-Cola, além de promo-
ver o desporto e o fair-play, é uma
iniciativa a pensar na família e
com espírito solidário. O fair-play
é incentivado pelo Cartão Branco
que serve para promover atitudes
positivas de desporto. Face aos
resultados obtidos, ele foi adotado

pela Federação de Futebol de Se-
túbal e pelas Federações Portu-
guesas de Andebol, Basquetebol
e Patinagem.
O espírito de família é impul-
sionado com o Parque Vida Ativo,
espaço de acesso gratuito que
disponibiliza uma série de exer-
cícios físicos e de sociabilidade.
Relativamente ao cariz solidário,
o mesmo é potenciado pela reco-
lha de camisolas que são depois
doadas a instituições. No Estádio
Municipal foram recolhidos 45
quilos que foram entregues na loja
social da Câmara de Famalicão.
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