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O segundo jogo da final da Taça Challenge, que opõe o ABC/UMinho ao HC Odorhei,
na Roménia, domingo às 15 horas, será transmitido através de um ecrã gigante que
será colocado no Pavilhão Flávio Sá Lei

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Minho.pt

Data Publicação:

23-05-2015

URL:: http://w3.antena-minho.pt/index.php?act=page&id=76731

23-05-2015
O decisivo jogo da final da Taça Challenge em andebol, que opõe o ABC/UMinho aos romenos do
HC Odorhei será transmitido em directo e os responsáveis do clube bracarense asseguraram a
colocação de um ecrã gigante, no Pavilhão Flávio Sá Leite, com o objectivo de permitir aos adeptos
academistas acompanharam as emoções deste encontro que pode entrar na história.
Pela terceira vez numa final europeia, o ABC está a um pequeno passo de celebrar a conquista
de um troféu internacional, mas para tal terá de levar a melhor no embate com a equipa romena,
contando com a vantagem de quatro golos, depois do resultado de 32-28 que obteve no jogo da
primeira mão, disputado em Braga.
O encontro da segunda mão está agendado para o próximo domingo, com início às 15 horas, e
o Pavilhão Flávio Sá Leite deve transformar-se com a presença do público, mesmo sem jogo ao
vivo. Recorde-se que no encontro da passada semana o público afecto ao ABC esteve em grande
número a apoiar a equipa.
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Apresentação do jogo de andebol (Portugal - Hungria)
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SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MAIO, PELAS 12 HORAS NO PAVILHÃO MUNICIPAL A Câmara Municipal de
Santo Tirso e a Federação de Andebol de Portugal promovem na próxima segunda-feira, 25 de maio,
pelas 12h00, a apresentação do jogo Portugal-Hungria, relativo à fase de qualificação para o
campeonato da Europa - Polónia 2016, que vai disputar-se em Santo Tirso, no dia 10 de Junho. A
conferência de imprensa terá lugar no Pavilhão Municipal de Santo Tirso e contará com a presença do
presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto, do vice-presidente da federação de
Andebol de Portugal, Augusto Silva, e do selecionador nacional, Rolando Freitas que, na ocasião,
procederá à divulgação da lista dos pré-convocados para os jogos com a Hungria (10 de Junho) e
Rússia (14 de Junho).
May 23, 2015
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Jogo da final transmitido em
ecrã gigante no Flávio Sá Leite
O SEGUNDO JOGO da final da Taça Challenge, que opõe o ABC/UMinho
ao HC Odorhei, na Roménia, domingo às 15 horas, será transmitido através
de um ecrã gigante que será colocado no Pavilhão Flávio Sá Leite.

DR

No primeiro jogo, disputado em Braga, o ABC/UMinho alcançou a vantagem de quatro golos

ANDEBOL

| Redacção |

O decisivo jogo da final da Taça
Challenge em andebol, que opõe
o ABC/UMinho aos romenos do
HC Odorhei será transmitido em
directo e os responsáveis do clube bracarense asseguraram a colocação de um ecrã gigante, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, com o
objectivo de permitir aos adeptos academistas acompanharam
as emoções deste encontro que
pode entrar na história.
Pela terceira vez numa final
europeia, o ABC está a um pequeno passo de celebrar a con-

+ preparação
Os jogadores do ABC
realizaram ontem
o derradeiro treino
antes da viagem
para a Roménia.
O jogo da final realiza-se
em Odorhei, cidade que
fica a 300 quilómetros
de Bucareste. Os árbitros
são Saso Krkacev e Gjoko
Kolevski, da Macedónia.

quista de um troféu internacional, mas para tal terá de levar a
melhor no embate com a equipa
romena, contando com a vantagem de quatro golos, depois do
resultado de 32-28 que obteve
no jogo da primeira mão, disputado em Braga.
O encontro da segunda mão está agendado para o próximo domingo, com início às 15 horas, e
o Pavilhão Flávio Sá Leite deve
transformar-se com a presença
do público, mesmo sem jogo ao
vivo. Recorde-se que no encontro da passada semana o público
afecto ao ABC esteve em grande
número a apoiar a equipa.
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Desporto Escolar

Didáxis sagra-se campeã nacional de juvenis
ANDEBOL

| Redacção |

As juvenis da Didáxis venceram
a fase final nacional do desporto
escolar, que se realizou em Lisboa e, somente com vitórias representaram da melhor forma
Vila Nova de Famalicão e o distrito de Braga, confirmando o título de campeão nacional.
Depois de no ano anterior terem conseguido o 2.º lugar, este
ano as atletas da Didáxis sagraram-se campeãs nacionais depois de derrotarem a ES Adolfo

Portela (Agueda) 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 foi a primeiras vez que a
Didáxis conquistou um título nacional de andebol, após já ter estado em quatro fases finais, onde
sempre tinha ficado em 2.º lugar.
O título nacional conquistado
este ano foi um prémio pelo percurso da equipa ao longo dos
anos tendo, inclusivamente, cedido atletas às selecções nacionais nas últimas épocas.
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Jovens da Didáxis foram campeãs na vertente do desporto escolar
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OPINIÃO | CARLOS MANGAS

Notícias em contraciclo

U

ma semana com tantos e tão bons motivos para
se fazer notícia no nosso desporto ficou estragada
com assuntos colaterais que ocuparam, em meu
entender, espaço excessivo nos media nacionais.

O que foi notícia “no desporto” e repetido até à exaustão?

SLB, campeão nacional; família benfiquista agredida por um
polícia; desacatos nos festejos em Lisboa; estádio D. Afonso Henriques vandalizado; pás e picaretas impedem acesso
ao Olival. Ou seja, um acontecimento desportivo que merecia ocupar um espaço condigno nas notícias, originou em
contraciclo uma panóplia de factos negativos empolados e
“vendidos” nos media, simultânea e repetidamente, ao longo da semana. Podendo, e ao invés, eu daria destaque às seguintes notícias:
O governo, a exemplo do que havia feito recentemente
com atletas olímpicos medalhados, realizou no passado sábado um almoço de homenagem aos medalhados paralímpicos. Iniciativa louvável que teria tido outro impacto, até
para os homenageados, se o mesmo tivesse sido com medalhados olímpicos e paralímpicos a conviverem e serem homenageados conjuntamente. Mas, como diz o ditado, mais
vale tarde que nunca.
André Seabra, docente da Faculdade de Desporto do Porto, viu o seu projeto “O Futebol como Nova Abordagem Terapêutica para a Obesidade Pediátrica” ser distinguido com
o primeiro lugar nos “Prémios de Boas Práticas – Generalização da Prática Desportiva”. Está de parabéns o autor por
conseguir fazer perceber aos deputados da nação (que lhe
atribuíram o prémio) a importância que o futebol pode ter
como medicamento apropriado no combate à obesidade infantil. Agora, caros deputados, espero que passem das palavras/prémios aos atos e deem, através de medidas legislativas, condições às escolas e professores para que, o que foi
provado cientificamente com um grupo de crianças e jovens,
possa ser extensível à população infanto-juvenil em Portugal.
No passado fim de semana decorreu no CAR de Montemor, promovida pela Federação Internacional de Canoagem, a taça do mundo de velocidade, tendo os nossos representantes conquistado um total de oito medalhas (3/Ouro,
1/Prata, 4/Bronze). A canoagem portuguesa a mostrar, mais
uma vez, ser uma das modalidades de eleição do país com
um conjunto de atletas prontos e disponíveis para em 2016,
nos JO do Rio de Janeiro, provar que os nossos antepassados que descobriram o Brasil têm seguidores em barcos…
bem mais pequenos.
O país não se apercebeu, pois nenhum canal televisivo
se interessou, mas realizou-se em Braga a 1ª mão de uma final europeia de andebol. Apesar do dia e hora do jogo (coincidente com jornada futebolística) e do calor abrasador, os
apoiantes do ABC (entre os quais me incluo) quase lotaram
o pavilhão ajudando a equipa na procura do primeiro título europeu de andebol para a cidade.
Decorreu também a 36ª Rampa Internacional da Falperra que integra o Campeonato Europeu de Montanha. Milhares de amantes do desporto automóvel usaram esta prova também como treino para se deleitarem com 49º Rali
de Portugal, 5ª prova pontuável para o Mundial finalmente de regresso ao Norte do país e que decorre durante todo
este final de semana.
Como veem, não é difícil noticiar acontecimentos positivos ocorridos no decurso desta semana. Assim queiramos
noticiar em… contraciclo.
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Desporto Escolar: Orientação

AE Maximinos no pódio
Agrupamento de Escolas de Maximinos
participou nos Campeonatos Nacionais
de Orientação, de 14 a 17
de maio em Lisboa, com
a sua equipa de juvenis
masculinos a obter o 3.º
lugar.
Da equipa fizeram parte os alunos Francisco
Abreu, Rui Silva, Daniel
Magalhães, Eduardo Leite
e Luís Ferreira. Ainda na
orientação em individuais,
no escalão iniciados femininos, estrearam-se as alunas Erika Marques e Ana
Pacheco que se classifica-

DR

O

ram em 6.º e 7.º lugares,
respetivamente.
Para além disso o AEMaximinos esteve tam-

bém representado no andebol através da dupla de
arbitragem Hugo Vaz e
Fábio Oliveira, que foi

eleita a melhor da competição, tendo arbitrado
6 jogos incluindo a final
masculina.
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NATAÇÃO ESCOLAR

Duplo campeão nacional
do Colégio D. Diogo de Sousa
Mário Veloso, aluno do Colégio D. Diogo de Sousa, sagrou-se duas vezes campeão nacional de natação, nas
provas de 100 e 200 metros bruços, nos campeonatos
de Desporto Escolar, realizados em Lisboa.
Além de Mário Jorge Veloso (11.º ano G) , o Colégio
D. Diogo de Sousa esteve representado por Catarina
Reis Silva (10.º B) que obteve o oitavo lugar, nos 50 metros costas, com o tempo de 35,20 segundos. Nos 100m
bruços, Mário Jorge Veloso obteve o tempo de 1:08.63
e na de 200m bruços registou 2:31.41. Com este duplo
triunfo, Mário Veloso obteve o apuramento para os
campeonatos da FISEC que se realizam em Malta entre os dias 8 a 14 de julho deste ano. A FIESC organiza
todos os anos os Jogos de Verão abertos a alunos entre
os 14 e os 16 anos, distribuídos por modalidades individuais e coletivas, como atletismo, natação, ténis de
mesa, basquetebol, futebol, andebol, voleibol e futsal.
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Sporting vence FC Porto e vai discutir
título do Nacional de Andebol no Dragão
Vai ser preciso um quinto jogo para
se encontrar o novo campeão nacional de andebol. A condição de anfitrião tem sido decisiva nesta final do
play-off e, depois de dois triunfos do
FC Porto no Norte, o Sporting respondeu na mesma moeda. Nesta quartafeira, em Odivelas, os “leões” voltaram
a vencer (25-24), o que significa que
só amanhã se ficará a saber se os “dragões” se sagram heptacampeões ou se
os “leões” quebram a hegemonia do
rival.
Foi um arranque equilibrado aquele
a que se assistiu no Multiusos de Odivelas, com um ligeiro ascendente dos
anfitriões (4-2). O FC Porto, porém,
recuperou rapidamente e passou para
a frente do marcador, pela primeira
vez, por volta dos 10 minutos (5-6).
Com Gilberto Duarte alvo de marcação cerrada, os campeões nacionais viviam sobretudo da inspiração de Yoel
Morales, enquanto do lado contrário
era Pedro Solha quem ia ganhando os
duelos com o guarda-redes Quintana.
Durante o primeiro tempo, a vantagem mais folgada foi de três golos

(6-9), mas o Sporting aproveitou a exclusão temporária de Babo para reduzir para 11-12, resultado com o qual se
atingiu o intervalo.
O início do segundo tempo revelou
um FC Porto mais eficaz no ataque,
subindo a parada para 12-15, muito à
custa do cubano Morales, mais liberto
de marcação e autor de nove golos na
partida.
Os “leões”, que no terceiro embate
do play-off tinham sido bem sucedidos
na estratégia de travar individualmente Gilberto Duarte, deparavam-se com
um novo problema. Mas souberam nivelar a balança no momento da exclusão do internacional português (15-15)
e passaram para a frente a 19-18.
Frankis Marzo (cinco golos) e
Pedro Solha (cinco) dividiam as despesas do ataque e, na defesa, os pontas
dos “dragões” praticamente não existiram — Mick Schubert, em particular,
esteve muito desinspirado —, graças
ao bom trabalho defensivo leonino.
Foram Miguel Martins e Daymaro
Salina a empatar a partida a 20 golos
e a arrastar a decisão, taco a taco, até

aos últimos segundos. Com Ricardo
Candeias em bom plano na baliza do
Sporting, na recta final, o empate resistiu até ao fim (22-22) do tempo regulamentar.
Gilberto Duarte abriu as hostilidades no prolongamento e Fábio Magalhães, em cima do intervalo, fez o 24-

24. O equilíbrio era total, as cautelas
defensivas redobradas e só uma boa
combinação ofensiva dos “leões” acabou por fazer pender o prato da balança: Magalhães assistiu Pedro Spínola,
que rompeu pelo meio dos centrais e
fez o 25-24 que adia a decisão para
amanhã, no pavilhão Dragão Caixa.
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Festand amanhã
no João paulo II
O Serviço de Desporto da Terceira
promove amanhã, no João Paulo II
(10:00/12:00), o XIV Encontro Anual das Escolinhas do Desporto. No
âmbito desta atividade, a Associação
de Andebol da Terceira realiza o VII
Encontro de Miniandebol – designado Festand, coordenando a estação
do Miniandebol. O Festand constitui
uma festa de animação sócio desportiva, para crianças dos 7/8 aos 10/11
anos, e está integrado no projeto Escolinhas do Desporto.
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Título no andebol decide-se amanhã
O Sporting venceu em casa o FC Porto, por 25-24,
no quarto jogo da final do campeonato nacional de
andebol, adiando a decisão do título para o quinto
e decisivo embate.
Às duas vitórias do FC Porto nos dois primeiros
encontros, respondeu o Sporting com triunfos nos
dois seguintes, disputados em Odivelas, pelo que a
decisão foi adiada para amanhã, quando os `dra-

gões´ receberem os `leões´ na quinta e última partida
da final.
Nesta final disputada à melhor de cinco jogos, o FC
Porto venceu o primeiro jogo no Dragão Caixa por
36-33, após prolongamento, repetiu o êxito a 13 de
maio por 29-20, tendo o Sporting vencido no sábado em Odivelas por 23-22 e agora por 25-24, após
prolongamento.

Página 16

A17

22-05-2015

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,58 x 22,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD visitou
Escola Lombo do Guiné
DR
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Tiragem: 14900

Jovens estudantes "deliciaram-se" com a presença de andebolistas do Madeira SAD

Ontem, na parte da manhã,
OS ANDEBOLISTAS SENIORES
decorreu na Escola Lombo do
MASCULINOS DO MADEIRA
Guiné uma ação de sensibilizaSAD,
ACOMPANHADOS DOS
ção teórica-prática para as cerca
RESPETIVOS
DIRETOR TÉC115 crianças que frequentam a
NICO
E
TREINADOR,
PAULO FIreferida escola sobre a modaliDALGO,
PASSARAM
A
MANHÃ
dade de andebol onde os prinDE ONTEM NA ESCOLA LOMBO
cipais intervenientes foram oito
jogadores, o treinador e o direDO GUINÉ, DANDO A CONHEtor técnico da equipa profissioCER ASPETOS RELACIONADOS
nal do Madeira Andebol SAD.
COM A PRÁTICA DA MODALIO objetivo principal desta atiDADE.
vidade era dar a conhecer e divulgar esta modalidade, bem
como haver um convívio próximo com os atletas.
A primeira parte consistiu
numa conversa entre os nossos sos: rotinas de treino, os estáalunos e os respetivos atletas gios, os cuidados a ter com a
abordando alguns temas curio- alimentação, a adaptação a esta

ilha e no final o treinador da
equipa Paulo Fidalgo deixou vários conselhos aos nossos discentes.
Relativamente à segunda
parte, os jogadores fizeram um
pequeno jogo lúdico de iniciação ao andebol onde todos os
alunos da escola participaram
com entusiasmo.
No final da atividade, a escola
ofereceu um quadro em azulejos pintado à mão com o logotipo do Madeira SAD como
forma de agradecimento. e a
equipa retribui com uma camisola autografada pela equipa
bem como um cachecol.
Houve ainda oportunidade
para tirar uma foto de grupo.
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Andebol Colégio
João de Barros
afastado da final
Depois de ser derrotado pelo
Madeira SAD, este sábado, por 2919, o Colégio João de Barros viu-se
afastado da luta pelo título
nacional, eliminado que foi pela
equipa insular, por duas vitórias a
zero. O sete de Meirinhas vai
agora disputar o 3.º lugar da
prova com o Colégio de Gaia, que
foi eliminado pelo Alavarium. O
primeiro jogo da série, disputada
à melhor de três, será no próximo
sábado, pelas 20:30 horas, em
Gaia.
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A19

ID: 59390497

21-05-2015

Tiragem: 15100

Pág: 56

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,80 x 21,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A20

ID: 59376201

21-05-2015

Tiragem: 15100

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,15 x 5,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A21

ID: 59358707

18-05-2015

Tiragem: 6000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,81 x 13,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol q À imagem da época passada

Infantis do CDC Oleiros
novamente campeões invictos
A equipa de andebol do
escalão de Infantis do GDSP
Oleiros terminou o Campeonato Regional à semelhança
do ano transacto sem nenhuma derrota apenas cedendo
um empate.
Em SP Oleiros mora uma
equipa que mostra poder vir
a ser um caso sério no panorama desportivo Regional
e mesmo Nacional nomeadamente na modalidade
Olímpica de Andebol.
Na época passada, a equipa de Infantis do GDSPO foi
a brilhante vencedora do
Campeonato Regional vencendo de forma categórica e
Invicta. Mais tarde, venceu
brilhantemente o encontro

Nacional disputado em Fafe
numa final com o Sporting
Clube de Portugal.
Agora em 2014/2015, a
equipa orientada por Luís
Sousa vai pelo mesmo caminho pois acaba de vencer

o Campeonato Regional
igualmente de forma Invicta
cedendo apenas um empate
durante todo o campeonato.
O TF, em conversa com
o Técnico Luís Sousa, constatou que pese todos os

feitos a equipa não perde
humildade e tem noção que
atingiu um nível que não é
fácil manter. Luís destaca
ainda que a equipa melhorou bastante em termos das
suas capacidades tácticotécnicas além das evidentes
qualidades físicas.
Questionado sobre qual
o objectivo para o encontro
nacional a disputar em Leiria nos dias 18 a 21 de Junho,
o técnico mostra-se cauteloso ao referir que “o objectivo
principal é passar a fase de
grupos” mas dificilmente se
percebe que ir à final será
um sonho bem possível de
concretizar face á valia de
seus pupilos.

ção
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Notícias de Fafe
A22

ID: 59359300

15-05-2015

Tiragem: 2000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 23,80 x 10,10 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Notícias de Fafe
A23

ID: 59359316

15-05-2015

Tiragem: 2000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 23,80 x 24,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Notícias de Fafe
ID: 59359316

15-05-2015

Tiragem: 2000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,75 x 1,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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A25

ID: 59376394

01-05-2015

Tiragem: 10000

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 10,14 x 4,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Jogo do Andebol Clube de Lamego no Centro Multiusos
FOTO: DR

O Centro Multiusos de Lamego, uma nova infraestrutura
preparada para acolher grandes eventos desportivos, culturais e
de lazer, recebeu no início do mês uma partida de andebol a
contar para o Campeonato Nacional de Iniciados da 1ª Divisão.
No recinto de jogo defrontaram-se o Andebol Clube de Lamego
e a Associação Desportiva Sanjoanense. Apoiada pela assistência
presente nas bancadas, a equipa da casa venceu o encontro por
31-23.
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