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A5 Andebol Clube de Fafe garante regresso à 1.ª Divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: ComUM Online Autores: Ricardo Castro

URL:: http://www.comumonline.com/?p=7890

 
O Andebol Clube de Fafe confirmou, esta quarta-feira, o regresso ao principal escalão do andebol
português. A equipa de José António Silva venceu o dérbi minhoto ante o Arsenal da Devesa (23-28)
no Pavilhão Flávio Sá Leite, em jogo da 8.ª e antepenúltima jornada da fase final. Num início intenso e
com muita raça de ambos os conjuntos, o AC Fafe chegou ao intervalo a vencer por 10-14. Na
segunda parte, os bracarenses, ainda com hipóteses de alcançar um lugar histórico na 1.ª Divisão,
tentaram reverter a desvantagem. Contudo, não evitaram o primeiro desaire caseiro nesta fase,
confirmado com o parcial de 13-14 na última meia hora. A duas jornadas do fim, o AC Fafe lidera com
22 pontos, mais um do que o Avanca. O Arsenal da Devesa é terceiro, com 18 pontos e, embora
dependente de terceiros, ainda tem hipótese de discutir a outra vaga de subida. Depois da
despromoção à 2.ª Divisão na última época, os fafenses voltam ao convívio dos grandes em
2015/2016.
 
 Junho 10, 2015
 
Ricardo Castro
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC de Braga ‘A’ venceu o
Águas Santas por 31-21 e sa-
grou-se campeão nacional de Ju-
venis Masculinos da I Divisão,
no jogo disputado ontem no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite. Assim, a
uma jornada do fim da fase final
do Campeonato Nacional de Ju-
venis Masculinos da I Divisão, o
ABC "A" já conquistou o título
de campeão nacional.

No jogo disputado ontem, no

Pavilhão Flávio Sá Leite, a equi-
pa bracarense recebeu o Águas
Santas - que defendia o título
conquistado na época 2013/14 -
num jogo decisivo para a atri-
buição do título, já que as duas
equipas entraram em campo em
igualdade pontual, com a equipa
bracarense no primeiro lugar e o
Águas Santas em segundo.

Depois de ter perdido por
29-28, em Águas Santas, o ABC
Braga  entrou no jogo a ganhar e
assumiu o marcador desde os
primeiros minutos. Ao intervalo,

a equipa de Braga vencia por
15-7.

Na segunda parte, num pavi-
lhão cheio e com muitos apoian-
tes dos dois clubes nas banca-
das, o Águas Santas não
facilitou e conseguiu reduzir a
diferença, mas o ABC nunca ce-
deu a liderança e conseguiu
manter-se na frente do marcador
até ao final do jogo e garantir a
vitória, por 31-21.

Gonçalo Areias, do ABC Bra-
ga, foi o melhor marcador do jo-
go, com 9 golos. 

ABC sagra-se campeão
nacional em juvenis
ATLETAS DO ABC fizeram a festa ao triunfar no duelo com o Águas Santas
por dez golos de diferença e assim sagraram-se campeões nacionais.

TIAGO MADEIRA

Jovens do ABC festejaram mais um título nacional
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ANDEBOL JUVENIS

ABC
campeão
nacional
Pág. 14
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ABC sagra-se campeão nacional em juvenis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Correio do Minho Online

URL:: http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=87212

 
2015-06-11
 
 autor
 
 O ABC de Braga 'A' venceu o Águas Santas por 31-21 e sagrou-se campeão nacional de Juvenis
Masculinos da I Divisão, no jogo disputado ontem no Pavilhão Flávio Sá Leite. Assim, a uma jornada
do fim da fase final do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da I Divisão, o ABC 'A' já
conquistou o título de campeão nacional.
 
 No jogo disputado ontem, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a equipa bracarense recebeu o Águas Santas -
que defendia o título conquistado na época 2013/14 - num jogo decisivo para a atribuição do título, já
que as duas equipas entraram em campo em igualdade pontual, com a equipa bracarense no primeiro
lugar e o Águas Santas em segundo.
 
 Depois de ter perdido por 29-28, em Águas Santas, o ABC Braga entrou no jogo a ganhar e assumiu
o marcador desde os primeiros minutos. Ao intervalo, a equipa de Braga vencia por 15-7.
 
 Na segunda parte, num pavilhão cheio e com muitos apoiantes dos dois clubes nas bancadas, o Águas
Santas não facilitou e conseguiu reduzir a diferença, mas o ABC nunca cedeu a liderança e conseguiu
manter-se na frente do marcador até ao final do jogo e garantir a vitória, por 31-21.
 
 Gonçalo Areias, do ABC Braga, foi o melhor marcador do jogo, com 9 golos.
 
Redacção
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Homenagem às campeãs nacionais de Andebol
A equipa sénior feminina do Alavarium, tricampeã nacional de Andebol, é hoje alvo de
uma homenagem na Câmara de Aveiro, pela conquista do terceiro título nacional.
A cerimónia está marcada para as 19.30 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho.
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PRÉMIOS O Instituto Politéc-
nico de Leiria (IPLeiria) distin-
guiu os seus melhores estu-
dantes atletas na Gala do Des-
porto SAS IPLeiria 2015. O pré-
mio 'Atleta Revelação' foi atri-
buído por modalidade, e os
vencedores foram Inês Fer-
reira e Francisco Santos, em
andebol; Beatriz Dinis e Dyllan
Pedro, em atletismo; Paulo
Serrano, em futebol 11; Ana Oli-
veira e David Gonçalves, em
futsal; e Mário Fonseca, em hó-
quei em patins. 

O galardão de 'Atleta do Ano',
por modalidade, distinguiu vá-
rios atletas: Maria de Fátima
Suaré e Luís Silva, em andebol;
Daniela Cordeiro e Wilson
Conniott, em atletismo; Daniel

Silva, em BTT; André Ramos,
em hóquei em patins; Jorge
Baptista, em karting; Pedro Li,
em futebol 11; Ângela Bernar-
dino e Rui Castelhano, em fut-
sal; e José Pedro Marques, em
rugby 7.

Foram também homena-
geados com o prémio 'Mérito
Desportivo' os atletas do IPLei-
ria que conquistaram vários tí-
tulos individuais e colectivos,
como Andreia Grácio, Ricardo
Mendes, Wilson Conniott,

Bruno Gualberto, Wilson Mar-
tins, Dyllan Pedro, na modali-
dade de atletismo de pista co-
berta; Andrei Sandutã, em judo;
Ana Alves e Wilson Conniott,
em atletismo ao ar livre; Mi-
guel Silva, em Taekwondo; Da-
niela Bastos, em karting; e to-
dos os elementos da equipa de
andebol masculino e da equipa
de atletismo de pista coberta. 

Margarida Gabriel, atleta de
andebol, e Pedro Moderno,
atleta de futebol 11, foram os
'Atletas do Ano IPLeiria – Fe-
minino e Masculino', e o ga-
lardão 'Modalidade do Ano' foi
atribuído ao andebol mascu-
lino. Marco Afra, treinador das
equipas de andebol, recebeu o
título de 'Treinador do Ano'. No
final da cerimónia Miguel Je-
rónimo, administrador dos
Serviços de Acção Social, re-
cebeu o troféu de homenagem
dos estudantes atletas do
IPLeiria.|

IPLeiria distingue os seus
atletas na Gala do Desporto

Esta iniciativa decorreu pelo 12.º ano consecutivo 

IPLEIRIA
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José Roque

Leiria vai ser palco, entre 18 a
21 de Junho, do Encontro Na-
cional de Andebol no escalão
de Infantis que, pela primeira
vez, junta no mesmo evento os
géneros masculinos e femini-
nos num total 56 equipas e
1200 atletas.

“Este será um evento que vai
marcar não só a cidade, mas
também a região já que a di-
mensão do torneio vai ter im-
pacto na economia local”, su-
blinhou o presidente da Câ-
mara de Leiria, Raul Castro, em
conferência de imprensa rea-
lizada na segunda-feira, acres-
centando ainda a aposta do
município no andebol: “É uma
modalidade que queremos
que seja mais intensa no nosso

concelho”.
Também o presidente da As-

sociação de Andebol de Leiria
sublinhou a importância de a
cidade acolher este evento que
contará com 156 jogos, 11 mil
refeições e 1200 dormidas as-
seguradas durante quatro dias,

estando estimada a presença
de seis mil pessoas presentes
num encontro que tem por há-
bito arrastar as famílias dos jo-
vens atletas. “Ao nível da ho-
telaria, estamos praticamente
esgotados”, avançou Mário
Bernardes.

Os jogos irão ser disputados
em vários pavilhões do con-
celho, nomeadamente no Cen-
tro Desportivo da Juve Lis, no
pavilhão da Gândara, dos Mar-
razes, dos Pousos, da Escola
Dr. Correia Mateus e no Está-
dio Municipal de Leiria onde
serão instalados dois pisos no
topo Sul.

Por tudo isto, o presidente da
Federação de Andebol de Por-
tugal, Ulisses Pereira, garante
que o Encontro Nacional, que
terá um custo entre 40 a 50 mil
euros, “vai ser histórico”, acres-
centando ainda que a região
de Leiria “respira andebol”.

A cerimónia de abertura terá
lugar a 18 de Junho, pelas
21h00, na Fonte Luminosa, no
centro da cidade de Leiria,
onde as equipas vão desfilar,
enquanto a de encerramento
está marcada para as 13h30 do
dia 21 de Junho.|

Encontro de andebol junta
1200 atletas em Leiria
Infantis Evento contará com 56 equipas de todo o País. Organização espera que
seis mil pessoas visitem Leiria durante os quatro dias do Encontro

Encontro terá lugar entre 18 a 21 de Junho, em Leiria

Andebol
Infantis
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Encontro de 
andebol junta 
1.200 atletas
Leiria | P18
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Desporto: Encontro de andebol junta 1200 atletas em Leiria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Diário de Leiria.pt

URL:: http://www.diarioleiria.pt/noticias/desporto-encontro-de-andebol-junta-1200-atletas-em-leiria

 
Evento contará com 56 equipas de todo o País. Organização espera que seis mil pessoas visitem Leiria
durante os quatro dias do Encontro
 
 Edição de:
 
 Quinta, Junho 11, 2015
 
 Leiria vai ser palco, entre 18 a 21 de Junho, do Encontro Nacional de Andebol no escalão de Infantis
que, pela primeira vez, junta no mesmo evento os géneros masculinos e femininos num total 56
equipas e 1200 atletas.
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A15

  Tiragem: 10433

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 6,26 x 11,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59669061 11-06-2015
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A16

  Tiragem: 32245

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 7,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59667655 11-06-2015

Página 16



A17

  Tiragem: 32245

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,14 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59667659 11-06-2015
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Rolando Freitas acredita: "Continuamos na luta" - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4617658

 
Rolando Freitas, selecionador português de andebol, mantém a esperança no apuramento para o
Europeu.
 
 Rolando Freitas, selecionador português de andebol, lamentou a derrota frente à Hungria, de
apuramento para o Europeu.
 
 "Não entrámos muito bem, mas rapidamente encontrámos o nosso ritmo e forma de estar no jogo e
ficámos bem dentro do jogo, bem ofensivamente e com boa baliza, o que se espelhou no resultado ao
intervalo. Na segunda parte chegámos a ter cinco golos de vantagem, a mudança de guarda-redes na
Hungria revelou-se eficaz e perdemos uma série de finalizações, o que transmitiu intranquilidade à
equipa. Os golos depois sofridos passaram a ter uma redobrada importância. Continuamos na luta,
agora teremos que ganhar na Rússia por mais golos do que uma simples vitória e até ao fim vamos
acreditar", comentou.
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Portugal perde com Hungria e o Europeu está mais longe - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4617577

 
Seleção portuguesa de andebol deixou fugir a vantagem nos últimos minutos de jogo.
 
 A seleção portuguesa de andebol perdeu em casa com a Hungria, por 26-25, em jogo da quinta
jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu de 2016.
 
 Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta ao
resultado nos minutos finais e somou a quinta vitória em outros tantos encontros.
 
 Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e
terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a
Ucrânia, última só com derrotas.
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A20

  Tiragem: 79017

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 27,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59666698 11-06-2015
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A21

  Tiragem: 79017

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 50

  Cores: Cor

  Área: 15,99 x 19,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59666674 11-06-2015
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A22

  Tiragem: 79017

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 4,23 x 5,58 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59666710 11-06-2015
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Euro´ 2016: Portugal perdeu com a Hungria e comprometeu contas do apuramento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Modalidades Online Autores: Anabela Macedo

URL:: http://www.modalidades.com.pt/noticias/euro-2016-portugal-perdeu-com-a-hungria-e-comprometeu-

contas-do-apuramento

 
Encontro muito ingrato para a selecção portuguesa, que esteve na frente do marcador durante um
longo período do encontro, mas acabou por ceder nos minutos finais. Vitória tangencial da Hungria,
por 25-26, que deixa Portugal numa situação muito difícil para o apuramento para o Europeu de 2016.
A Selecção Nacional entrou algo nervosa no encontro e ainda permitiu algumas vantagens à congénere
da Hungria. Foi já sobre o minuto 20 que Fábio Vidrago iniciou o melhor momento de Portugal no
jogo. 11-10 no marcador, que pouco depois Gilberto Duarte (grande exibição) converteria num 13-10,
após excelente jogada individual. Ao intervalo, 15-12 favorável a Portugal, com uma importante
vantagem de três golos. No reinício do segundo tempo, Portugal manteve a toada, com Gilberto
Duarte sempre em destaque no ataque português, muito bem apoiado por Alfredo Quintana, na baliza
de Portugal. O guardião, nascido cubano, teve mais uma excelente exibição, com 18 defesas. Portugal
estava muito bem no jogo e aos 37 minutos, Ricardo Pesqueira fazia o 20-15, na maior vantagem do
encontro, e Santo Tirso acreditava que ia festejar a vitória. A vinte minutos do final, Portugal
mantinha cinco golos de vantagem (21-16) mas começava o pesadelo da Selecção Lusa. A Hungria
começou a apertar cada vez mais no marcador, após um parcial de 3-0 (21-19). No entanto, a dez
minutos do final, estava em três golos a diferença no marcador (23-20). A equipa portuguesa acusava
o cansaço, sobretudo os atletas mais utilizados ao longo do encontro, a perderem algum
discernimento na etapa final. Do outro lado, A Hungria não tremeu e aproveitou a oportunidade para
chegar à vantagem, já dentro dos últimos três minutos (24-25). Gilberto Duarte, com dez golos, foi o
melhor marcador do encontro, seguido na equipa portuguesa por Fábio Vidrago e Pedro Spínola,
ambos com quatro golos. Feitas as contas, a Hungria está apurada no Grupo 5, com dez pontos.
Portugal é segundo, com quatro pontos, os mesmos que a Rússia, que tem menos um jogo. Na
próxima (e última) jornada, Portugal desloca-se à Rússia, já no próximo Domingo, com uma missão
muito difícil em mãos.
 
 11 Junho, 2015
 
Anabela Macedo
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Notícias ao Minuto - Portugal perde e compromete qualificação para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/404071/portugal-perde-e-compromete-qualificacao-para-o-

europeu

 
A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje em casa com a Hungria, por 26-25, em jogo da quinta
jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu de 2016. 22:13 - 10 de Junho de 2015
| Por Lusa Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta
ao resultado nos minutos finais e somou a quinta vitória em outros tantos encontros. Portugal, com
quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e terá de vencer em
Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a Ucrânia, última só
com derrotas.
 
 22:13 - 10 de Junho de 2015 | Por
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A25

  Tiragem: 33425

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,10 x 12,82 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59666089 11-06-2015

Andebol

Portugal quase fora 
do Campeonato 
da Europa de 2016
A selecção portuguesa de 
andebol teve tudo para 
continuar a alimentar o 
sonho de marcar presença no 
Campeonato da Europa de 
2016, na Polónia, mas deixou 
fugir a oportunidade na recta 
final. Em Santo Tirso, Portugal 
chegou a ter uma vantagem 
de quatro golos sobre a líder 
do Grupo 5 de apuramento, 
a Hungria, mas desbaratou-a 
nos últimos minutos, 
fechando a noite com uma 
derrota por 24-25. A equipa 
nacional precisava de bater 
os magiares e a Rússia na 
última jornada, para garantir 
a qualificação, mas fica agora 
remetida à remota hipótese 
de ser a melhor terceira dos 
sete grupos — corrida na 
qual está francamente em 
desvantagem. Gilberto Duarte 
foi o melhor marcador da 
partida, com 10 golos.
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A26

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 4,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59667352 11-06-2015
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A27

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 3,88 x 4,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59667151 11-06-2015
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A28

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,34 x 2,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59667147 11-06-2015
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A29

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 22,30 x 26,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59668805 11-06-2015
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A30

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,32 x 8,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59668803 11-06-2015
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A31

  Tiragem: 76014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 5,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59667068 11-06-2015
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Ljubomir Obradovic empata com a Sérvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=954603

 
levou o Montenegro a igualdade a 23 golos Ljubomir Obradovic, treinador do FC Porto e selecionador
de Montenegro, não foi além de um empate (23-23) na receção à Sérvia, no Grupo 4 de qualificação
para o Europeu. A deslocação à Islândia será decisiva.
 
 , 11 junho de 201501:54
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Encontro Nacional de Andebol traz a Leiria centenas de atletas de 18 a 21 de junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Tinta Fresca.net

URL:: http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=3e42c22a-a3e0-4d1c-bb22-

8a73abc757e6&edition=176

 
Câmara destaca impacto económico do evento O presidente da Câmara de Leiria destacou, no dia 9 de
junho, o impacto económico gerado a partir do Encontro Nacional de Andebol que se realiza em Leiria
de 18 a 21 de junho e que pela primeira vez junta no mesmo evento as competições infantis
masculina e feminina . "O evento vai marcar a região, trazer centenas de jovens e as suas famílias.
Esta é uma oportunidade de conhecerem a cidade e de causarem impacto na economia local",
sublinhou Raul Castro. "Os hotéis em Leiria estão praticamente esgotados e daí se vê a importância do
evento", reforçou o presidente da Associação de Andebol de Leiria, Mário Bernardes. Para além de
juntar as competições masculina e feminina, o encontro nacional que é organizado pelo Município de
Leiria e pela Associação de Andebol de Leiria possui uma outra estreia agendada: dois jogos estão
marcados para o estádio de Leiria, algo que acontece pela primeira vez em Portugal. Entre outros
números, o evento vai registar 56 equipas em competição, 156 jogos, 1200 atletas, 11 mil refeições,
1200 dormidas asseguradas durante quatro dias, estando estimada a presença de seis mil pessoas
presentes num encontro que tem por hábito arrastar as famílias dos jovens atletas. A cerimónia de
abertura terá lugar a 18 de junho, pelas 21:00, enquanto a de encerramento tem início marcado para
as 13:30 do dia 21 de junho. O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Ulisses
Pereira, elogiou o papel da autarquia e da associação na promoção da prova durante a conferência de
imprensa que teve lugar esta segunda-feira em Leiria e que serviu para apresentar o encontro
nacional. "Leiria é uma região que transpira andebol. (.) A associação conjunta tem sido exemplar. (.)
Leiria tem boa gastronomia, tem património e esperamos todos que quem aqui se desloque queira
voltar, para além do andebol", conclui o presidente da FAP. Fonte: GRPG|CML 11-06-2015
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A34

  
Renascença - Bola

Branca

 	Duração: 00:00:14

 	OCS: Renascença - Bola Branca

 
ID: 59662270

 
10-06-2015 12:55

Andebol: Portugal x Hungria

http://www.pt.cision.com/s/?l=19324e0a

 
Portugal joga hoje em Santo Tirso com a Hungria, para a fase de qualificação do europeu de andebol
de 2016.
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Universíadas Gwangju 2015: Luís Vaz ambiciona bons resultados na Natação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-universitario/23120-universiadas-gwangju-2015-

luis-vaz-ambiciona-bons-resultados-na-natacao

 
" Partimos para esta competição com as máximas expectativas e a maior ambição " assume Pedro
Faia, treinador de Luís Vaz, estudante-atleta que vai participar por Portugal na modalidade de Natação
nas Universíadas de Verão em Gwangju, na Coreia do Sul. E Luís Vaz confirma esta ambição. " Tenho
expectativas bastante altas, nomeadamente tentar fazer uma final nos 200 livres, que é a minha
prova, e tentar aproximar-me do mínimo para os Jogos Olímpicos do Brasil 2016 ", completa.
 
 Estudante de Engenharia Biomédica na Universidade do Minho, Luís sente que é "uma honra poder
participar nas Universíadas, já pela segunda vez, que é o meu principal objetivo da época desportiva".
 
 Recordista nacional absoluto dos 200 Livres, Luís Vaz é caracterizado pelo seu treinador como "um
atleta de eleição, com um potencial desportivo enorme, que quando acredita e está focado no objetivo
transcende-se e consegue marcas desportivas de alto nível. Gosta das grandes competições, não se
deixa afetar pela atmosfera envolvente e encara cada prova como a ultima oportunidade de
demonstrar todo o seu valor ".
 
 Segundo Pedro Faia, o facto de as Universíadas antecederem os Jogos Olímpicos de 2016, faz com
que a competitividade seja muito elevada dentro da piscina. " Regra geral, com a proximidade dos
Jogos Olímpicos, as marcas desportivas têm tendência a evoluir, pelo que os atletas que participarão
na Coreia do Sul estarão em crescendo acentuado da forma desportiva perspetivando uma fantástica
competição ", explica.
 
 " Desejamos boa sorte a toda a comitiva Portuguesa, na qual o Luís Vaz tudo fará para acrescentar
qualidade e trazer para Portugal resultados de destaque ", conclui Pedro.
 
 A competição de Natação decorre entre os dias 4 e 11 de julho, prevendo-se que os nossos atletas
entrem em ação logo a 5 de julho, de acordo com o calendário provisório anunciado (a confirmar).
 
 Reconhecidamente, as Universíadas são, desde sempre, uma competição de elevada participação e
nível competitivo na Natação. Assinalam igualmente para Portugal um marco na história das
participações neste evento e na história da própria modalidade. É incontornável referir a primeira
medalha de ouro de Portugal em Universíadas, conquistada por Alexandre Yokochi nos 200m bruços
em Zagreb 1987, após ter sido prata em Kobe na edição anterior (1985), sendo ainda hoje um dos
principais feitos da natação portuguesa a nível internacional.
 
 Mantendo-se ainda como as únicas medalhas da Natação portuguesa em Universíadas, a participação
desta modalidade foi marcada pontualmente por alguns resultados importantes, atingindo finais A
(Nuno Quintanilha, 200m mariposa, 8º lugar, Belgrado 2009), a obtenção de recordes nacionais e
pessoais e de mínimos para jogos olímpicos (Fernando Costa, 4º lugar, 1500m, 2011).
 A delegação portuguesa em Gwangju integra na totalidade dez modalidades: Andebol (m), Atletismo,
Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco, num
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projeto de participação e seleção dos estudantes-atletas, definido com as respetivas federações
desportivas.
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ABC Braga sagra-se campeão nacional de Juvenis Masculinos da 1ª Divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23132-abc-braga-sagra-se-campeao-nacional-de-

juvenis-masculinos-da-1-divisao

 
O ABC Braga "A" venceu o Águas Santas por 31-21 e sagrou-se campeão nacional de Juvenis
Masculinos da 1ª Divisão.
 
 A uma jornada do fim da fase final do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 1ª Divisão, o
ABC Braga "A" já conquistou o título de campeão nacional.
 No jogo disputado na tarde desta quarta-feira, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a equipa bracarense
recebeu o Águas Santas - que defendia o título conquistado na época 2013/14 - num jogo decisivo
para a atribuição do título, já que as duas equipas entraram em campo em igualdade pontual, com o
Águas Santas em vantagem já que tinha ganho na primeira volta, em casa, ao ABC.
 Depois de ter perdido por 29-28, em Águas Santas, o ABC Braga "A" entrou no jogo a ganhar e
assumiu o marcador desde os primeiros minutos. Ao intervalo, a equipa de Braga vencia por 15-7.
 Na segunda parte, num pavilhão cheio e com muitos apoiantes dos dois clubes nas bancadas, o Águas
Santas não facilitou e conseguiu reduzir a diferença, mas o ABC Braga "A" nunca cedeu a liderança e
conseguiu manter-se na frente do marcador até ao final do jogo e garantir a vitória, por 31-21.
 Gonçalo Areias, do ABC Braga "A", foi o melhor marcador do jogo, com 9 golos.
 A fase final do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 1ª Divisão termina no próximo sábado,
dia 13.
 O calendário completo do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 1ª Divisão, bem como todos
os boletins de jogo, resultados e classificações podem ser consultados no Portal, em Competições
Nacionais.
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A poucas horas do confronto com a Hungria, seleção mostra serenidade e confiança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23133-a-poucas-horas-do-confronto-com-a-

hungria-selecao-mostra-serenidade-e-confianca

 
Também para hoje está agendado o jogo entre Rússia e Ucrânia, relativo à primeira jornada deste
grupo 5.
 
 Tudo a postos para o importante confronto com a Hungria, agendado para o início da noite (20.15 h.
- Sport TV2) no pavilhão municipal de Santo Tirso.
 A seleção nacional realizou esta manhã um passeio pelas ruas próximas da unidade hoteleira em que
se encontra instalada em Santo Tirso e o grupo mostra-se sereno e confiante num bom resultado no
jogo do início da noite.
 O apoio do público torna-se peça fundamental nestas ocasiões e o pavilhão vai estar lotado, e os
amantes da modalidade são chamados a apoiar Portugal do primeiro ao último minuto.
 Ainda hoje, e também para o grupo 5, defrontam-se Rússia e Ucrânia, em jogo relativo à primeira
jornada, e que vai decorrer em terreno neutro, mais exatamente em Minsk, na Bielorrússia, a partir
das 18 horas locais (menos duas em Portugal Continental)
 JOGO COM A RÚSSIA TRANSMITIDO NA SPORT TV
 O jogo frente à Rússia, agendado para as 16 horas locais (menos duas em Portugal Continental) de
domingo, vai ser transmitido em direto pela Sport TV, tal como a partida de amanhã, em Santo Tirso
(Sport TV2, 20.15 h.)
 - CALENDÁRIO DO GRUPO 5 -
 - 1.ª jornada:
 29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
 28.04.2015 - Rússia : Ucrânia (adiado para 10/6)
 - 2.ª jornada:
 02.11.2014 - PORTUGAL : Rússia, 29-34 (12-18)
 02.11.2014 - Ucrânia : Hungria, 20-33 (9-15)
 - 3.ª jornada:
 30.04.2015, 16h00 - Ucrânia : PORTUGAL, 26-32 (12-17)
 30.04.2015 - Rússia : Hungria, 23-27 (8-15)
 - 4.ª jornada:
 02.05.2015 - Hungria : Rússia, 29-25 (15-11)
 03.05.2015 - PORTUGAL : Ucrânia, 34-24 (19-12)
 - 5.ª jornada:
 10.06.2015 - 20.15 h. - Santo Tirso - PORTUGAL : Hungria (Sport Tv)
 11.06.2015 - Ucrâni a : Rússia
 - 6.ª jornada:
 13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
 14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL
 CLASSIFICAÇàO:
 1.º Hungria, 8 pontos (4 jogos)
 2.º PORTUGAL, 4 pts. (4 jogos)
 3.º Rússia, 2 pts (3 jogos)
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 4.º Ucrânia, 0 pts (2 jogos)
 
 

Página 39



A40

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 16,02 x 22,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59657282 10-06-2015
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A41

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,19 x 1,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59657358 10-06-2015
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A42

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 4,73 x 7,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59657260 10-06-2015
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A43

Benfica contrata pivot Dragan Vrgoc 12:46 - 10-06-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=554018

 
10-06-2015
 
 Depois de ter garantido as contratações do brasileiro Uelington da Silva (lateral) e do macedónio
Nikola Mitrevski (guarda-redes), o Benfica assegurou mais um reforço para a equipa de andebol.
Trata-se de DraganVrgoc, pivot croata de 24 que estava ao serviço do Metalurg, da Macedónia.
 Vou dar o meu melhor para atingir as metas e as expectativas do grupo, que passam por ganhar o
Campeonato Nacional. Prometo trabalho e empenho , disse ao site do clube o jogador de 2.04 metros
e 120 quilos.
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Portugal perde com a Hungria e compromete apuramento para o Europeu 22:49 - 10-
06-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=554116

 
10-06-2015
 
 A Seleção Nacional de andebol foi derrotada, esta quarta-feira, pela Hungria, por 25-26, complicando
o apuramento para o Campeonato da Europa de 2016.
Os húngaros, já com o apuramento garantido, apresentaram-se em Santo Tirso com equipa de
segundas linhas e Portugal até começou a dar indícios de que poderia vencer pela primeira vez o
adversário.
Ao intervalo, os comandados de Rolando de Freitas venciam por 15-12 e até ampliaram depois para
vantagem de cinco golos (20-15). No entanto, a experiência dos magiares acabou por prevalecer, com
impressionante reviravolta que terminou com um golo de diferença.
Portugal estará agora obrigado a vencer na próxima jornada a Rússia, dia 14, com quem está
empatado com quatro pontos no grupo 5 de qualificação.
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Portugal perde com Hungria e compromete qualificação para o Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: 

http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/portugal_perde_com_hungria_e_compromete_qualificacao_pa

ra_o_europeu_de_andebol.html

 
10.06.2015
 
 A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje em casa com a Hungria, por 26-25, em jogo da quinta
jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu de 2016. Portugal vencia por 15-12 ao
intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta ao resultado nos minutos finais e somou a
quinta vitória em outros tantos encontros. Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual
com a Rússia, que tem menos um jogo, e terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos,
caso os russos vençam na quinta-feira a Ucrânia, última só com derrotas.
 
Lusa
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ABC sagra-se campeão nacional de juvenis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Correio do Minho Online

URL:: http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=87197

 
2015-06-10
 
 autor
 
 O ABC Braga 'A' venceu o Águas Santas por 31-21 e sagrou-se campeão nacional de Juvenis
Masculinos da 1ª Divisão.
 
 A uma jornada do fim da fase final do Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos da 1ª Divisão, o
ABC Braga 'A' já conquistou o título de campeão nacional.
 
 No jogo disputado na tarde desta quarta-feira, no Pavilhão Flávio Sá Leite, a equipa bracarense
recebeu o Águas Santas - que defendia o título conquistado na época 2013/14 - num jogo decisivo
para a atribuição do título, já que as duas equipas entraram em campo em igualdade pontual, com a
equipa bracarense no primeiro lugar e o Águas Santas em segundo.
 
 Depois de ter perdido por 29-28, em Águas Santas, o ABC Braga 'A' entrou no jogo a ganhar e
assumiu o marcador desde os primeiros minutos. Ao intervalo, a equipa de Braga vencia por 15-7.
 
 Na segunda parte, num pavilhão cheio e com muitos apoiantes dos dois clubes nas bancadas, o Águas
Santas não facilitou e conseguiu reduzir a diferença, mas o ABC Braga 'A' nunca cedeu a liderança e
conseguiu manter-se na frente do marcador até ao final do jogo e garantir a vitória, por 31-21.
 
 Gonçalo Areias, do ABC Braga 'A', foi o melhor marcador do jogo, com 9 golos.
 
Redacção
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Portugal perde com Hungria e compromete qualificação para o Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Destak.pt

URL:: http://www.destak.pt/artigo/232657-portugal-perde-com-hungria-e-compromete-qualificacao-para-o-

europeu-de-andebol

 
Actualidade
 
 10 | 06 | 2015   22.03H
 
 A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje em casa com a Hungria, por 26-25, em jogo da quinta
jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu de 2016.
 
 Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta ao
resultado nos minutos finais e somou a quinta vitória em outros tantos encontros.
 
 Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e
terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a
Ucrânia, última só com derrotas.
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Futebol
a dois...

Benfica e Sporting são 
dois dos maiores clu-
bes nacionais, ambos 

de Lisboa, que, ao longo dos 
anos, vêm mantendo uma 
rivalidade muito forte, não 
só no futebol, mas também 
em muitas outras modali-
dades, dado que ambos os 
clubes são ecléticos e se or-
gulham das suas origens...

Em tempos não muito 
distantes, Lisboa era uma 
cidade onde se praticava 
muito desporto, que assen-
tava nos seus clubes mais 
conhecidos, naturalmente 
os clubes mais ecléticos 
-Benfica, Sporting, Bele-
nenses, Atlético.

A estes juntavam-se os 
denominados “clubes de 
bairro”, mais dedicados a 
outros desportos, nome-
adamente, o andebol e 
basquetebol, que tiveram 
grande expressão, mesmo 
nacional, mas que, com 
o rodar dos anos e com 
o desaparecimento dos 
denominados “carolas”, 
elementos que serviam 
os seus clubes por puro 
amadorismo, que desapa-
receram, substituídos por 
“pseudo técnicos” que, em 
poucos anos, destruíram 
uma série considerável de 
clubes da grande Lisboa, 
enfraquecendo a possibili-
dade de acesso ao desporto 
de muitos jovens.

N.B. Esteve muito bem a 
Associação de Basquetebol 
de Coimbra que, com vistas 
largas, trouxe para Coimbra 

uma interessante com-
petição de jovens (sub-16 

femininos). Infelizmente 
não tivemos na competição 

nenhuma equipa da casa… 
Mas Roma e Pavia não se 

fizeram num dia! Parabéns!

opinião

Carlos Portugal
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Câmara de Lagoa promove animação desportiva na Praia Grande, em Ferragudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL:: http://www.diario-online.com/noticia.php?refnoticia=153548

 
A Câmara Municipal de Lagoa anunciou a criação do  Projeto de Animação Desportiva  de verão, que
decorrerá nos meses de julho, agosto e setembro, na Praia Grande, em Ferragudo.
 
 Nesta zona balnear, serão montados um campo de futevólei, voleibol e andebol (20x30 m), um
campo de desporto de raquetas e outras atividades (18x25 m), um campo de futebol de praia (35x45
m) e um circuito de atividade física, cujas estruturas pretende manter durante todo o ano.
 
 Durante três meses serão proporcionados aos desportistas de praia "o divertimento e distração, a
alegria e o prazer, em suma, o convívio através da prática de atividades desportivas".
 
 Assim, de 1 de julho a 31 de agosto, de segunda a sábado, a animação/atividade decorrerá das 10:00
às 19:00 horas. A utilização do espaço para a prática das atividades será livre, de forma a cativar as
pessoas e sensibilizá-las para uma prática organizada.
 
 Estão já programados alguns eventos, à escala nacional, com o seguinte calendário: 11 de julho -
Passeio dos Gambuzinos; 12 de julho - Encontro Nacional de Kayaks de Mar; julho - Etapa Regional de
Andebol de Praia; agosto - Prova de Natação de Mar; 8 e 9 de agosto - campeonato nacional de
futevólei; e 12 de setembro - campeonato nacional de canoagem.
 
 .diariOnline RS
 
 09:51 quarta-feira, 10 junho 2015
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Benfica anuncia contratação de jogador croata - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Jogo Online

URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4617318

 
O clube da Luz oficializou a contratação de Dragan Vrgoc, confirmando a notícia avançada por O
JOGO.
 
 O pivot croata Dragan Vrgoc vai reforçar a equipa de andebol do Benfica na próxima temporada,
confirmou esta quarta-feira o clube da Luz na sua página oficial da internet.
 
 O croata, de 24 anos e que tem 2,04 metros e 120 kg, começou a jogar como profissional em 2009
na Croácia e atuava nos macedónios Metarlurg. "Dar o meu melhor para atingir as metas e as
expectativas do grupo, que passam por ganhar o Campeonato Nacional. Prometo trabalho e empenho.
Creio que me vou integrar numa equipa da qual os adeptos esperam muito ano após ano", disse.
 
 Vrgoc junta-se ao guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski e ao lateral-esquerdo brasileiro Uelington
no lote de reforços da equipa encarnada.
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O Núcleo Regional da Ma-
deira da Liga Portuguesa
Contra o Cancro em parceria
com a Associação de Andebol
da Madeira, agendou para os
próximos dias 20 e 21 deste
mês de junho o evento "Um
Golo Pela  Vida", que vai já na
sua 6.ª edição. Trata-se de

um Torneio sénior, masculino
e feminino, que terá lugar no
Pavilhão do Funchal. Na oca-
sião, haverá barracas de
comes e bebes na área cir-
cundante ao pavilhão. A
apresentação do evento será
segunda feira, às 18 horas,
na sede daquela instituição.

JM

“Um golo pela Vida”, nos dias 20 e 21 de junho
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Andebol: Portugal perde com a Hungria e falha apuramento para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/euro-2016/andebol-portugal-perde-com-a-hungria-e-falha-

apuramento-para-o-europeu

 
Seleção chegou a estar a vencer por cinco na segunda parte.
 
 há 1 minuto
 
Redação
Portugal perdeu esta quarta-feira com a Hungria em Santo Tirso, por 25-26, e complicou as contas de
apuramento para o Campeonato da Europa de Andebol de 2016.
 
A Seleção esteve a vencer por 15-12 ao intervalo e chegou a ter uma vantagem de cinco golos (21-
16) já no segundo tempo, mas não resistiu à reação magiar.
 
Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e
terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a
Ucrânia, última só com derrotas.
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O sonho do Europeu de andebol a fugir por entre os dedos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Público Online

URL:: http://www.publico.pt/desporto/noticia/o-sonho-do-europeu-de-andebol-a-fugir-por-entre-os-dedos-

1698585?frm=ult

 
Por PÚBLICO 10/06/2015 - 22:16 Portugal perdeu com a Hungria e hipotecou a possibilidade de
chegar ao Campeonato da Europa de 2016. A selecção portuguesa de andebol teve tudo para
continuar a alimentar o sonho de marcar presença no Campeonato da Europa de 2016, na Polónia,
mas deixou fugir a oportunidade na recta final. A segunda derrota frente à Hungria, na fase de
apuramento para o torneio, reduz praticamente a zero as possibilidades de qualificação. Em Santo
Tirso, Portugal chegou a ter uma vantagem de quatro golos sobre a líder do Grupo 5 de apuramento,
que já tinha lugar garantido na Polónia, mas desbaratou-a nos últimos minutos, fechando a noite com
uma derrota por 24-25. De pouco valeram os 10 golos de Gilberto Duarte, de longe o melhor
marcador do encontro. A equipa nacional precisava de bater os magiares nesta quarta-feira e de
ganhar à Rússia na última jornada, no domingo, para garantir a qualificação, mas fica agora remetida
à remota hipótese de ser a melhor terceira dos sete grupos - corrida na qual está francamente em
desvantagem. Isto porque, decorridos cinco jogos, Portugal é terceiro classificado com apenas quatro
pontos, tantos quantos os da Rússia, que tem menos uma partida realizada. Os russos defrontam a
Ucrânia, na quinta-feira, mas as possibilidades de escorregarem são reduzidas, já que o adversário
ainda não pontuou. Assim, para ser segundo classificado e garantir o apuramento directo, Portugal
precisaria por ganhar em Moscovo por mais de cinco golos, justamente a margem do triunfo dos
russos na segunda jornada, em Gaia (29-34). A este cenário pouco provável junta-se um outro,
igualmente inverosímil: o de ser o melhor terceiro de todos os grupos, corrida para a qual parte já em
franca desvantagem.
 
 10/06/2015 - 22:16
 
PÚBLICO
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Dragan Vrgoc reforça Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=954481

 
pivot croata de 24 anos O Benfica anunciou a contratação de Dragan Vrgoc, pivot croata de 24 anos
que alinhava nos macedónios do Metarlurg. "Estou muito satisfeito e orgulhoso por poder integrar um
clube como o Benfica e não poderia estar mais feliz por fazer parte de um clube com esta dimensão",
disse ao site do Benfica. Dragan Vrgoc manifestou-se desejoso de "conhecer os colegas " e ajudar "a
equipa a crescer". "Prometo trabalho e empenho. É um clube histórico. Os benfiquistas esperam títulos
e certamente vamos trabalhar duro, dia a dia, para alcançar um bom andebol, que entusiasme e que
nos permita obter vitórias", frisou.
 
 , 10 junho de 201514:13
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Ljubomir Obradovic em duelo nos Balcãs
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=954366

 
treinador do fc porto orienta o montenegro O treinador Ljubomir Obradovic comanda hoje Montenegro,
na receção à Sérvia, em duelo decisivo de apuramento para o Europeu'2016. O técnico sérvio está
muito perto de deixar o FCPorto e rumar ao Sporting.
 
 , 10 junho de 201501:26
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Portugal deixa escapar vitória e fica perto do adeus ao Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=954571

 
HUNGRIA VENCEU EM SANTO TIRSO POR 26-25 A Seleção Nacional portuguesa foi esta quarta-feira
derrotada por 26-25 pela congénere da Hungria, em partida do Grupo 5 de apuramento para o
Campeonato Europeu, disputada em Santo Tirso, um resultado que dita praticamente o adeus nacional
à presença na prova mais importante de seleções do Velho Continente. Portugal chegou a ter uma boa
vantagem no marcador, mas acabou por deixá-la escapar na fase final da partida, um resultado que
acaba por deixar as contas nacionais muito complicadas. Portugal agora terá de vencer
obrigatoriamente na Rússia, no dia 14, mas terá de o fazer por um resultado que anule o 34-29
registado em Gaia na 2.ª jornada.
 
 , 10 junho de 201522:02
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Hungria mete respeito mas Portugal sonha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Record Online Autores:
Alexandre Reis

José Moreira

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=954369

 
qualificação para o euro'2016 em fase decisiva Portugal só depende de si próprio para se qualificar
para o Europeu mas para isso tem de começar por vencer hoje (20h15), em Santo Tirso, a Hungria,
líder destacada do Grupo 5 e já apurada para a prova que se realizará na Polónia entre 17 e 31 de
janeiro de 2016. E a tarefa não se afigura fácil, com o extremo-esquerdo do ABC, Fábio Antunes, a
querer cumprir a missão de render com eficácia o lesionado Pedro Solha (Sporting), pois poderá ser
uma das armas do contra-ataque da equipa das quinas, tanto no jogo de hoje como no de domingo,
em Moscovo, frente à Rússia:"Queremos ganhar os dois jogos que faltam e passar à fase final do
Europeu. Se jogarmos ao nosso nível, temos hipóteses de ganhar à Hungria e sabemos como é
importante vencer este jogo." Quanto à Rússia, o andebolista destaca "um poderio físico muito grande
do adversário", mas defendendo os trunfos de Portugal: "Nós temos os nossos valores, as nossas
capacidades que podem fazer a diferença. Queremos vencer os dois jogos, passar à fase final e fazer
história", destacou Fábio Antunes Trunfo Outra das peças importantes na manobra da Seleção é o
lateral-direito do FCPorto, João Ferraz, um dos trunfos no tiro exterior, mas inconformado com a
derrota de Portugal em terras magiares na 1.ª volta:"Foi um jogo onde estivemos bem, apesar de
termos perdido por um [30-31]. Ficou o sabor amargo da derrota. Mas, nestes dois jogos que faltam,
temos tudo para cumprir. Só dependemos de nós próprios e acreditamos que vamos conseguir o
apuramento. É importante jogarmos em casa com o apoio do nosso público. Sentimo-nos mais à
vontade. É outra motivação", sustenta João Ferraz, que se sagrou heptacampeão pelos dragões.
 
 , 10 junho de 201501:56
 
alexandre reis josé moreira
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Derrota com Hungria compromete apuramento para o Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Renascença Online

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=190228

 
10-06-2015 22:19
 
 Selecção Nacional perde em casa com os magiares, em jogo da quinta jornada do grupo cinco de
apuramento para o Euro 2016.
 
 A Selecção Nacional de andebol perdeu em casa com a Hungria, esta quarta-feira por 26-25, em jogo
da quinta jornada do grupo cinco de apuramento para o Euro 2016, complicando as contas dessa
mesma qualificação.
 
 Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante os magiares, que, já qualificados, deram a volta ao
resultado nos minutos finais e somaram a quinta vitória em outros tantos encontros.
 
 A equipa das quinas, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos
um jogo, e terá de vencer em Moscovo, a 14 de Junho, por seis golos, caso os russos vençam na
quinta-feira a Ucrânia.
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Portugal perde e compromete qualificação para o Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: RTP Online Autores: Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=835711&tm=46&layout=158&visual=49

 
10 Jun, 2015, 22:11
 
 A seleção portuguesa de andebol perdeu esta quarta-feira em casa com a Hungria, por 26-25, em
jogo da quinta jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu de 2016.
 
 Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta ao
resultado nos minutos finais e somou a quinta vitória em outros tantos encontros.
 
 Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e
terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a
Ucrânia, última só com derrotas.
 
Carlos Barros
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Arsenal da Devesa "sem euforias" para subir à 1ª divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:: http://www.rum.pt/index.php?option=com_conteudo&task=full_item&item=42501&section=4

 
2015-06-10
 
 "Sem euforias". É assim que o Arsenal encara a fase final do campeonato da 2ª divisão de Andebol. A
ocupar a 3ª posição na tabela, a equipa bracarense tem a possibilidade de subir para a 1ª divisão, isto
é, caso vença os últimos  jogos do campeonato. Mas, para já, há que enfrentar o Fafe, o adversário da
tarde desta quarta-feira. A partida está agendada para as 18H00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em
Braga.
 
 Em declarações à RUM o treinador, Rui Ferreira admitiu estar "perfeitamente" confiante na vitória,
mas reconhece que "tudo é possível" até porque "cada jogo é um jogo" e a equipa não pode estar com
"excesso de confiança".
 
 Na fase anterior o Arsenal venceu em casa com três golos de vantagem, a mesma distância no
encontro que decorreu em Fafe. Na fase final, e no último encontro o Arsenal perdeu fora de casa
frente ao Fafe.
 
 Rui Ferreira sublinha que o Fafe tem "bastante experiência" e está "motivado", uma vez que segue na
frente. Ficam também elogios ao treinador e ao sete base. O técnico do Arsenal reconheceu que a
pressão para subir de divisão "existe sempre", mas assinala que o objectivo foi sendo construído ao
longo da época. Para finalizar, Rui Ferreira disse que o Arsenal "não é candidato a subida nenhuma"
porque "quem tem os orçamentos" é o Fafe e não a equipa de Braga.
 
 O Arsenal recebe o Fafe, em jogo a contar para a 2ª divisão do campeonato de Andebol. A partida
tem início às 18H00, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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ABC pode sagrar-se campeão nacional de andebol de juvenis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:: http://www.rum.pt/index.php?option=com_conteudo&task=full_item&item=42502&section=4

 
2015-06-10
 
 O ABC pode sagrar-se hoje campeão nacional de andebol em juvenis. Os bracarenses recebem o
Águas Santas, a partir das 15H00, e uma vitória por mais de dois golos permite ao ABC levantar o
troféu.
 
 Depois de uma época muito complicada, que envolveu a substituição de treinador por três ocasiões,
Filipe Magalhães, o técnico actual, assumiu à RUM que a equipa "está super motivada" até porque os
atletas "sentem que estão muito perto de realizar o sonho deles".
 
 Filipe Magalhães reconheceu que a equipa "merece" até porque "a época foi muito complicada para
estes jogadores" e por vários motivos. O treinador lembrou que o plantel foi orientado por  outros três
treinadores na presente época, "a maior parte está a disputar o campeonato de juvenis e de juniores
ao mesmo tempo, fazem dois treinos praticamente todos os dias, e tem sido uma época de muita
luta". Motivos mais do que suficientes, na opinião do técnico actual, para que esta quarta-feira
conquistem o título de campeões nacionais.
 
 A partida decide quem será o campeão nacional nesta temporada. Os bracarenses precisam de vencer
o Águas Santas por dois golos de diferença e, caso essa vantagem se confirme, levantam o título de
campeão nacional.
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Croata Dragan Vrgoc reforça andebol do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/06/10/pivot-croata-dragan-vrgoc-reforca-andebol-do-benfica

 
10-06-2015 18:08
 
 O 'pivot' de 24 anos atuava no Metarlurg.
 
 Vrgoc é reforço dos 'encarnados'.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O 'pivot' croata Dragan Vrgoc vai reforçar a equipa de andebol do Benfica na próxima temporada,
anunciou hoje o clube da Luz na sua página oficial da internet.
 
 O croata, de 24 anos e que tem 2,04 metros e 120 kg, começou a jogar como profissional em 2009
na Croácia e atuava nos macedónios do Metarlurg.
 
 "Dar o meu melhor para atingir as metas e as expectativas do grupo, que passam por ganhar o
Campeonato Nacional. Prometo trabalho e empenho. Creio que me vou integrar numa equipa da qual
os adeptos esperam muito ano após ano", disse.
 
 Vrgoc junta-se ao guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski e ao lateral-esquerdo brasileiro Uelington
no lote de reforços da equipa 'encarnada'.
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Portugal perde com Hungria e compromete qualificação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/06/10/portugal-perde-com-hungria-e-compromete-

qualificacao-para-o-europeu-de-andebol

 
10-06-2015 22:03
 
 A formação lusa perdeu por 26-25.
 
 Rolando Freitas, selecionador português de andebol.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa de andebol perdeu esta quarta-feira em casa com a Hungria, por 26-25, em
jogo da quinta jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu de 2016.
 
 Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta ao
resultado nos minutos finais e somou a quinta vitória em outros tantos encontros.
 
 Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e
terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a
Ucrânia, última só com derrotas.
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Portugal perde com Hungria e compromete qualificação para o Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online

URL:: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/portugal-perde-com-hungria-e-compromete-qualificacao-para-o-

europeu-de-andebol_19345518.html

 
10 de Junho de 2015, às 22:10
 
 A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje em casa com a Hungria, por 26-25, em jogo da quinta
jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu de 2016.
 
 Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta ao
resultado nos minutos finais e somou a quinta vitória em outros tantos encontros.
 
 Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e
terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a
Ucrânia, última só com derrotas.
 
 NFO // NFO
 
 Lusa/Fim
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Portugal deixa escapar vitória e diz adeus ao Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Sábado Online

URL:: 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/portugal_deixa_escapar_vitoria_e_diz_adeus_ao_europeu.html

 
A Seleção Nacional portuguesa foi esta quarta-feira derrotada por 26-24 pela congénere da Hungria...
22:02 . Record Por Record A Seleção Nacional portuguesa foi esta quarta-feira derrotada por 26-24
pela congénere da Hungria, em partida do Grupo 5 de apuramento para o Campeonato Europeu,
disputada em Santo Tirso, um resultado que dita o adeus nacional à presença na prova mais
importante de seleções do Velho Continente. (em atualização)
 
 22:02 . Record
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Portugal perde com Hungria e compromete qualificação para o Europeu de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2015

Meio: Visão Online

URL:: http://visao.sapo.pt/portugal-perde-com-hungria-e-compromete-qualificacao-para-o-europeu-de-

andebol=f822291

 
Quarta feira, 10 de Junho de 2015 |
 
 Santo Tirso, Porto, 10 jun (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje em casa com a
Hungria, por 26-25, em jogo da quinta jornada do grupo 5, e complicou a qualificação para o Europeu
de 2016.
 
 Portugal vencia por 15-12 ao intervalo perante a Hungria, que, já qualificada, deu a volta ao
resultado nos minutos finais e somou a quinta vitória em outros tantos encontros.
 
 Portugal, com quatro pontos, está em igualdade pontual com a Rússia, que tem menos um jogo, e
terá de vencer em Moscovo, a 14 de junho, por seis golos, caso os russos vençam na quinta-feira a
Ucrânia, última só com derrotas.
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Antena 1 - Informação

de Desporto

 	Duração: 00:00:57

 	OCS: Antena 1 - Informação de Desporto

 
ID: 59659458

 
09-06-2015 10:40

Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=b08743c6

 
Andebol: Portugal defronta amanhã a Hungria em Santo Tirso, à procura da qualificação para o
Europeu deste ano na Polónia.
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Encontro Nacional de Infantis em Leiria apresentado em conferência de imprensa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23112-encontro-nacional-de-infantis-em-leiria-

apresentado-em-conferencia-de-imprensa

 
O Estádio Municipal de Leiria, que será um dos principais locais do Encontro Nacional de Infantis
Femininos e Masculinos, foi ontem, também, o palco da conferência de imprensa de apresentação
deste grande evento que vai animar e colorir a cidade de Leiria.
 Na conferência de imprensa, marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Raúl
Castro, o Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Dr. Ulisses Pereira e o Presidente da
Associação de Andebol de Leiria, Dr. Mário Bernardes.
 De 18 a 21 de Junho, são 32 as equipas de Infantis Masculinos e 24 as equipas de Infantis Femininos,
que vão participar no Encontro Nacional. Os 156 jogos dividem-se pelos 9 campos preparados para
receber esta competição.
 Dois dos momentos altos a destacar são a Cerimónia de Abertura, no dia 18 de Junho, pelas 21h00 e
a Cerimónia de Encerramento, a 21 de Junho, pelas 13h30, onde estarão presentes as 56 equipas
participantes.
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Na véspera do confronto com a Hungria, João Ferraz e Fábio Antunes não escondem
confiança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23111-na-vespera-do-confronto-com-a-hungria-

joao-ferraz-e-fabio-antunes-nao-escondem-confianca

 
A seleção nacional realizou esta tarde o último treino antes do confronto com a Hungria, a ter lugar
amanhã, quarta-feira, no pavilhão Municipal de Santo Tirso (Sport TV2, 20.15 h.)
 
 A seleção nacional de andebol cumpriu esta tarde o último treino antes do confronto com a Hungria,
agendado para amanhã (Sport TV2, 20.15 h.) e relativo à quinta e penúltima jornada do grupo 5 de
qualificação para o Campeonato da Europa - Polónia 2016. Recorde-se que em jogo da primeira
jornada deste mesmo grupo, Portugal perdeu com a forção magiar por tangencial 31-30, num jogo
com um final dramático.
 Na antevisão do jogo, João Ferraz - uma das peças importantes da seleção nacional - começou por
abordar a partida em que Portugal defrontou, em Miskolc, a Hungria, e onde o jogador não pode dar o
seu contributo. Mas sabe bem o que se passou.
 "Foi um jogo onde estivemos bem apesar de termos perdido por um. Ficou o gosto amargo da
derrota. Mas, nestes dois jogos que nos faltam, temos tudo para conseguir cumprir o objetivo. Só
dependemos de nós próprios e acreditamos que vamos conseguir o apuramento" , garante o lateral da
seleção portuguesa.
 João Ferraz chega ao estágio pouco depois de ter renovado o título de campeão nacional mas isso não
parece ser demasiado valorizado pelo jogador, em véspera de dois jogos tão importantes. "O facto de
ter sido campeão nacional pode dar um pouco mais de moral mas, agora, todos nós estamos mais
focados neste objetivo que é começar por vencer a Hungria para depois viajar até à Rússia e tentar
também somar os dois pontos da vitória"
 Quanto a férias, ainda faltam alguns dias e, garante o lateral português, "só podemos pensar nisso
depois de jogar e ganhar estes dois jogos" .
 O público é o oitavo jogador, e o lateral português refere que "é importante jogarmos em casa com o
apoio do nosso público. Sentimo-nos mais à vontade com o seu apoio. É outra motivação," sustenta
João Miguel Ferraz.
 FÁBIO ANTUNES QUER VENCER OS DOIS JOGOS
 Fábio Antunes voltou a merecer a confiança da equipa técnica nacional liderada por Ro lando Freitas e
também fez a abordagem do jogo de amanhã, projetando igualmente aquilo que pode ser a partida de
domingo, frente à Rússia.
 "Queremos ganhar os dois jogos que faltam e passar à fase final do Europeu. Isso é que é importante
, refere, sem dúvidas, Fábio Antunes, que espera casa cheia para a partida frente à Hungria.
 "O apoio do público é muito importante para os jogadores que gostam de sentir que estão a jogar em
casa" .
 Sobre o adversário de amanhã, Antunes pensa que Hungria está ao alcance de Portugal.
 "Se jogarmos ao nosso nível temos hipóteses de ganhar à Hungria e sabemos como é importante
ganhar este jogo"
 Sobre a Rússia, que Portugal defronta domingo, em Moscovo, Fábio Antunes reconhece que "têm um
poderio físico muito grande mas nós temos os nossos valores, as nossas capacidades que podem fazer
a diferença. Queremos vencer os dois jogos, passar à fase final e fazer história".
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 JOGO COM A RÚSSIA TRANSMITIDO NA SPORT TV
 O jogo frente à Rússia, agendado para as 16 horas locais (menos duas em Portugal Continental) de
domingo, vai ser transmitido em direto pela Sport TV, tal como a partida de amanhã, em Santo Tirso
(Sport TV2, 20.15 h.)
 - CALENDÁRIO DO GRUPO 5 -
 - 1.ª jornada:
 29.10.2014 - Hungria : PORTUGAL, 31-30 (19-15)
 28.04.2015 - Rússia : Ucrânia (adiado para 10/6)
 - 2.ª jornada:
 02.11.2014 - PORTUGAL : Rússia, 29-34 (12-18)
 02.11.2014 - Ucrânia : Hungria, 20-33 (9-15)
 - 3.ª jornada:
 30.04.2015, 16h00 - Ucrânia : PORTUGAL, 26-32 (12-17)
 30.04.2015 - Rússia : Hungria, 23-27 (8-15)
 - 4.ª jornada:
 02.05.2015 - Hungria : Rússia, 29-25 (15-11)
 03.05.2015 - PORTUGAL : Ucrânia, 34-24 (19-12)
 - 5.ª jornada:
 10.06.2015 - 20.15 h. - Santo Tirso - PORTUGAL : Hungria (Sport Tv)
 11.06.2015 - Ucrânia : Rússia
 - 6.ª jornada:
 13.06.2015 - Hungria : Ucrânia
 14.06.2015 - Rússia: PORTUGAL
 CLASSIFICAÇàO:
 1.º Hungria, 8 pontos (4 jogos)
 2.º PORTUGAL, 4 pts. (4 jogos)
 3.º Rússia, 2 pts (3 jogos)
 4.º Ucrânia, 0 pts (2 jogos)
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SÃO BERNARDO                       32

Treinador: José Carlos Rodrigues.Jorge
Pereira; Jorge Silva (1), Rafael Marques
(10), Artur Duarte (5), João Ribeiro (3),
Rodrigo Gouveia (5) e João Mieiro (1) –
sete inicial – Manuel Leite; João Massa
(2), João Vieira (2), Jorge Justino (1),
Nuno Ferreira (1) e Fábio Basto (1).

FC GAIA                                             30

Treinador: Nelson VieiraPedro
Queiroz; Tiago Couto (2), Álvaro
Queiroz (2), Miguel Cortinhas (3), Rui
Gomes (8), José Poças (8) e José Mar-
tins (3) – sete inicial – Bruno Pinto;
Paulo Costa (2), Rui Sobral (1), André
Gomes (1) e Diogo Barroso

Pavilhão do São Bernardo, em São
Bernardo
Assistência: cerca de 150 especta-
dores.
Árbitros: João Teles e Nuno Marques
(A.A. Aveiro).
Ao intervalo: 16-13.

Carlos Delgado

Paulo RamosColocado em lu-
gar de poder ficar no pódio das
melhores equipas nacionais,
por contraponto com o FC
Gaia, que ainda não vencera
nesta fase final, o São Bernardo
teve, apesar do seu teórico fa-
voritismo, de apelar, nos últi-

mos minutos em que estava a
jogar com menos dois atletas,
a toda a sua mais-valia para
somar outra vitória e com ela
partir para a última jornada a
depender apenas de si para fi-
car nos três primeiros classifi-
cados da Fase Final do Cam-
peonato Nacional de Juniores.
Depois de uma primeira parte
em ritmo baixo, o São Ber-
nardo foi para o intervalo a
vencer por três golos de dife-
rença.  Quando se esperava
que, na etapa complementar,
viesse, rapidamente, a ganhar

uma maior diferença no mar-
cador que o pusesse a salvo de
qualquer surpresa, foi o FC
Gaia a entrar melhor, de tal
forma que a meio do segundo
tempo não só tinha anulado a
desvantagem de três golos ao
intervalo, como passou para a
frente (20-23). 

Daí até perto do final o equi-
líbrio foi a nota dominante, se
bem que, nos três minutos fi-
nais, a equipa visitante tivesse
tudo a seu favor para poder ga-
nhar. Com mais dois jogadores
em campo (devido a duas ex-

clusões nos aveirenses), e com
posse de bola, “permitiu, no en-
tanto,” que o  São Bernardo não
só evitasse sofrer o empate a
29 golos, como ainda conse-
guisse marcar dois golos de ra-
jada. Com eles surgiu a neces-
sária tranquilidade para gerir
da melhor maneira o pouco
tempo de jogo que faltava para
o final.

Triunfo justo, mas muito so-
frido devido à dispensável dose
de “masoquismo”  que o São
Bernardo apresentou durante
quase toda a segunda parte. |

São Bernardo está 
mais perto do pódio
Vitória Em inferioridade numérica perto do fim, devido a duas exclusões, o
conjunto aveirense apenas confirmou o seu favoritismo nos últimos minutos

Andebol
1.ª Divisão de Juniores

João Ribeiro prepara-se para desferir um remate

PAULO RAMOS
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ESTARREJA A C                            24

Treinador : Joaquim Couto.
Rafael Almeida, Tiago Arrojado (12),
Luís Cruz, Luís Tavares (1), Edgar
Figueira (1), Tomás Almeida (4) e Tiago
Marreiros (1) – sete inicial – Daniel Cas-
tro, Diogo Bastos (4), Ricardo Ribeiro,
Daniel Campos, Pedro Silva, Rafa Claro
(1) e Ricardo Nobre.

SÃO MAMEDE                              26

Treinador: Bruno Freitas.
Carlos Oliveira, Hugo Santos (1), Regi-
naldo Modenes (1), José Pimentel (3),
Gonçalo Amorim (8), João Correia (5), e
José Xavier (5) – sete inicial – Pedro
Gouveia, Ricardo Cunha, Nuno Martins,
José Portela, André Costa(2)Bernardo
Ramos, Tiago Preta, e Luís Ferreira (1).

Pavilhão Municipal de Estarreja.
Assistência: cerca de 350 especta-
dores. 
Árbitros: Nuno Francisco e Fernando
Rodrigues (A.A. Porto).
Oficial de mesa: Rosa Pontes.
Ao intervalo: 11-12.

Avelino Conceição 

Estarreja AC e o  São Mamede,
depois de terem assegurado a
subida à 1.ª Divisão Nacional,
começaram, no domingo, a dis-
putar o título nacional do se-
gundo escalão.

O primeiro jogo decorreu em
Estarreja, onde se assistiu a uma
partida muitíssimo equilibrada,
com muitas igualdades no mar-
cador ao longo de todo o en-
contro. 

A equipa de São Mamede
chegou ao intervalo com um
golo de vantagem (12-11) e en-
trou melhor no segundo tempo.
Com três golos sem resposta
passou a liderar por 15-11, o que
“assustou” a equipa da casa.  

Muito apoiada, a formação
treinada por Joaquim Couto
reagiu de imediato e empatou
o encontro a 16 golos. Jogando
muito com o coração, o Estar-
reja AC cometeu algumas falhas
técnicas, que foram aproveita-
das pelos forasteiros para “fu-
gir” novamente  no marcador
(20-23).

Num último fôlego, o con-
junto estarrejense ainda “encos-
tou” a 22-23 , mas a equipa ad-
versária soube  gerir melhor os
instantes finais e parte agora
para o jogo da segunda-mão da
final, agendada para amanhã
(17.30 horas) e que vai disputar
em casa, com dois golos de van-
tagem. 

Tiago Arrojado, de longe o
melhor marcador da 2.ª Divi-
são, nesta partida esteve nova-
mente em destaque, ao marcar
metade (12) dos golos da sua
equipa. |

Estarreja AC
entra a perder
na final

Andebol
2.ª Divisão
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A equipa de andebol em ca-
deira de rodas da delegação de
Leiria da Associação Portu-
guesa de Deficientes (APD)
conquistou, no passado sá-
bado, em Loulé, a Taça de Por-
tugal da modalidade.

A formação leiriense defron-
tou nas meias-finais a APD -
Porto, onde ganhou os 2 sets
classificando-se, assim, para a
final onde defrontou a deten-
tora do troféu, a APD - Braga.

A equipa de Leiria entrou no
primeiro set muito melhor que
APD - Braga, conseguindo
vencer por 5-4. No segundo set,
a APD - Braga consegui travar
o ímpeto leiriense acabando
por ganhar por 5-1. As decisões

ficaram então adiadas para o
terceiro e último set e aí, os bra-
carenses, a cinco minutos do
fim, venciam por 3-0, mas a
APD - Leiria nunca baixou os
braços conseguindo empatar
a seis segundos do fim.

A vitória foi então decidida
com golo de ouro, e a APD –
Leiria, aproveitando uma
perda de bola do adversário,
iniciou um contra-ataque rá-
pido em que Luís Ramos fez
um remate de 14 metros con-
seguindo um golo extraordi-
nário dando a Taça para os lei-
rienses.

Recorde-se que APD - Leiria
este ano já conquistou o bi-
campeonato de Basquetebol
em Cadeira de Rodas e a Taça
de Portugal de Andebol em Ca-
deira de Rodas de ACR7.|

APD Leiria vence 
Taça de Portugal

Leirienses conseguiram vencer com um ‘golo de ouro’

Andebol
ACR4
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S. Miguel do Mato na
maior prova em Leiria

A equipa infantil feminina de
S. Miguel do Mato, de Vouzela,
vai estar presente na maior
competição nacional de ande-
bol deste escalão. Trata-se do
Encontro Nacional que este
ano se disputa em Leiria de 18

a 21 deste mês.
Naquele que é já conside-

rado um dos torneios mais im-
portantes a nível nacional, para
atletas dos 11 aos 13 anos, irão
estar presentes 24 clubes de 13
associações regionais. A comi-
tiva de S. Miguel do Mato será
composta por 13 atletas e três
treinadores e dirigentes. |

Andebol
Encontro Nacional

Jovens de Vouzela competem em Leiria
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Andebol: juniores

ABC joga em Águas Santas 
ainda a pensar no título

Os juniores do ABC deslocam-se no próximo domingo 
(18h00) ao pavilhão do Águas Santas na última jornada 
da fase final do campeonato nacional. Os academistas 
estão no segundo posto, a dois pontos do Sporting, que 
lidera a prova. O ABC está obrigado a vencer o Águas 
Santas e espera por um deslize pouco provável do Spor-
ting que à mesma hora joga em Gaia.

Página 88



A89

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 18,44 x 12,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59642442 09-06-2015

 Luís Filipe Silva

a
manhã é um dia 
muito importante 
tanto para o Arse-
nal da Devesa An-

debol como para o AC 
Fafe.

Os dois clubes encon-
tram-se amanhã no Pavi-
lhão Flávio Sá Leite, às 
18h00, em partida a con-
tar para a antepenúltima 
jornada da fase final do 
campeonato nacional da 
II Divisão, onde ambos só 

nacional de andebol da II Divisão

Arsenal Devesa joga amanhã
cartada decisiva frente ao Fafe

dependem de si para ga-
rantir a subida.

O técnico Rui Ferreira 
falou ao Diário do Minho 
do jogo, onde salientou 
as dificuldades que espe-
ram dentro das quatro li-
nhas. «Queremos retificar 
o resultado menos con-
seguido que tivemos em 
Fafe, mas sabemos que 
será difícil. A classifica-
ção diz muito e o AC Fa-
fe é uma das equipas mais 
fortes deste campeona-
to», começou por referir.

Rui Ferreira destacou 
ainda outros argumen-
tos que o AC Fafe tem e 
que poderão fazer pen-
der a balança a seu favor. 
«Em termos monetários e 
também têm outras con-
dições que nós não temos 
como, por exemplo, um 
pavilhão para jogar e trei-
nar. É uma luta um pou-
co desigual, mas o certo 
é que estamos envolvidos 
nela e vamos procurar ser 
bem sucedidos», frisou.

Mesmo assim, Rui Fer-

reira está convicto de que  
os seus atletas têm qua-
lidade para somar um 
triunfo amanhã. 

«Só dependemos de 
nós para estarmos na lu-
ta. Se vencermos, pas-
samos o Fafe e coloca-
mos pressão no Avanca, 
se perdermos, tudo fica 
mais difícil, mas é co-
mo tenho dito aos joga-
dores, se vencermos os 
três jogos que faltam su-
bimos de divisão», con-
clui o técnico.
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Universíadas: Luís Vaz ambiciona bons resultados na Natação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.com/universiadas-luis-vaz-ambiciona-bons-resultados-na-natacao/

 
Jun 9, 2015
 
 "", assume Pedro Faia, treinador de Luís Vaz, estudante-atleta que vai participar por Portugal na
modalidade de Natação nas Universíadas de Verão em Gwangju (Coreia do Sul). E Luís Vaz confirma
esta ambição.
 
 "Tenho expectativas bastante altas, nomeadamente tentar fazer uma final nos 200 livres, que é a
minha prova, e tentar aproximar-me do mínimo para os Jogos Olímpicos do Brasil 2016", completa.
 
 Estudante de Engenharia Biomédica na Universidade do Minho, Luís sente que "é uma honra poder
participar nas Universíadas, já pela segunda vez, que é o meu principal objectivo da época
desportiva".
 
 Recordista nacional absoluto dos 200 Livres, Luís Vaz é caracterizado pelo seu treinador como "um
atleta de eleição, com um potencial desportivo enorme, que quando acredita e está focado no
objectivo transcende-se e consegue marcas desportivas de alto nível. Gosta das grandes competições,
não se deixa afectar pela atmosfera envolvente e encara cada prova como a ultima oportunidade de
demonstrar todo o seu valor".
 
 Segundo Pedro Faia, o facto de as Universíadas antecederem os Jogos Olímpicos de 2016, faz com
que a competitividade seja muito elevada dentro da piscina.
 
 "Regra geral, com a proximidade dos Jogos Olímpicos, as marcas desportivas têm tendência a evoluir,
pelo que os atletas que participarão na Coreia do Sul estarão em crescendo acentuado da forma
desportiva perspectivando uma fantástica competição", explica.
 
 "Desejamos boa sorte a toda a comitiva Portuguesa, na qual o Luís Vaz tudo fará para acrescentar
qualidade e trazer para Portugal resultados de destaque", conclui Pedro Faia.
 
 A competição de Natação decorre entre os dias 4 e 11 de Julho, prevendo-se que os atletas
portugueses entrem em acção logo a 5 de Julho, de acordo com o calendário provisório anunciado (a
confirmar).
 
 Reconhecidamente, as Universíadas são, desde sempre, uma competição de elevada participação e
nível competitivo na Natação. Assinalam igualmente para Portugal um marco na história das
participações neste evento e na história da própria modalidade. É incontornável referir a primeira
medalha de ouro de Portugal em Universíadas, conquistada por Alexandre Yokochi nos 200m bruços
em Zagreb 1987, após ter sido prata em Kobe na edição anterior (1985), sendo ainda hoje um dos
principais feitos da natação portuguesa a nível internacional.
 
 Mantendo-se ainda como as únicas medalhas da Natação portuguesa em Universíadas, a participação
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desta modalidade foi marcada pontualmente por alguns resultados importantes, atingindo finais A
(Nuno Quintanilha, 200m mariposa, 8º lugar, Belgrado 2009), a obtenção de recordes nacionais e
pessoais e de mínimos para jogos olímpicos (Fernando Costa, 4º lugar, 1500m, 2011).
 
 A delegação portuguesa em Gwangju integra na totalidade dez modalidades: Andebol (m), Atletismo,
Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco, num
projecto de participação e selecção dos estudantes-atletas, definido com as respectivas federações
desportivas.
 
 Toda a informação sobre a participação de Portugal nas Universíadas pode ser acompanhada no site
oficial da Federação das Associações do Desporto Universitário e no Facebook em
www.facebook.com/fadupt.
 
Carlos Pereira
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Saiba quem foram os melhores atletas do IP Leiria em 2014/2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2015

Meio: Região de Leiria Online

URL:: http://www.regiaodeleiria.pt/blog/2015/06/09/saiba-quem-foram-os-melhores-atletas-do-ip-leiria-em-

20142015/

 
Publicado em 09 Junho 2015 às 1:11 pm. Tags: atletas, estudantes, IP Leiria, Politécnico O Instituto
Politécnico de Leiria teve 369 atletas estudantes no ano letivo de 2014/2015 e distinguiu os melhores
na Gala do Desporto realizada no início de junho. Ao todo, neste ano letivo, os estudantes do IP Leiria
disputaram 25 modalidades, sendo que 239 deles representaram o politécnico em competição. Prémio
"Atleta Revelação" Inês Ferreira e Francisco Santos (andebol) Beatriz Dinis e Dyllan Pedro (atletismo)
Paulo Serrano (futebol 11) Ana Oliveira e David Gonçalves (futsal) Mário Fonseca (hóquei em patins)
Prémio "Atletas do Ano IPLeiria - Feminino e Masculino" Margarida Gabriel (andebol) Pedro Moderno
(futebol 11) Prémio "Atleta do Ano" Maria de Fátima Suaré e Luís Silva (andebol) Daniela Cordeiro e
Wilson Conniott (atletismo) Daniel Silva (BTT) André Ramos (hóquei em patins) Jorge Baptista
(karting) Pedro Li (futebol 11) Ângela Bernardino e Rui Castelhano (futsal) José Pedro Marques (rugby
7) Prémio "Mérito Desportivo" Andreia Grácio, Ricardo Mendes, Wilson Conniott, Bruno Gualberto,
Wilson Martins e Dyllan Pedro (atletismo - pista coberta) Ana Alves e Wilson Conniott (atletismo - ar
livre) Andrei Sandutã (judo) Miguel Silva (taekwondo) Daniela Bastos (karting) Todos os elementos da
equipa de andebol masculino e da equipa de atletismo de pista coberta Prémio "Modalidade do Ano"
Andebol masculino Prémio "Treinador do Ano" Marco Afra, treinador das equipas de andebol Prémio
dos Estudantes Atletas do IP Leiria Miguel Jerónimo, administrador dos Serviços de Ação Social
 
 Publicado em 09 Junho 2015 às 1:11 pm.
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Encontro distrital do projecto ANDEBOL4KID´s realizou-se em Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2015

Meio: ViseuMais.com Online

URL:: http://viseumais.com/viseu/encontro-distrital-do-projecto-andebol4kids-realizou-se-em-viseu/

 
9 Junho, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 Realizou-se no passado sábado, dia 6 de Junho, no Campo Alves Madeira, em Viseu, o Encontro
Distrital do Projecto ANDEBOL4KID's.
 
 Estiveram representados 12 dos 21 Municípios que aderiram ao projecto.
 
 Foi um dia de Festa para a centena e meia de alunos do 1º Ciclo que participaram no Encontro, bem
enquadrados pelos seus professores.
 
 Depois de uma manhã desportiva, em que cada equipa realizou 3 jogos, seguiu-se o almoço, no
Centro Escolar Prof. Rolando Oliveira, em Santo Estevão.
 
 Era importante que conhecessem também a Cidade de Viseu e entre as 14:00 e as 15:30 horas,
fizeram uma viagem no Comboio Turístico que adoraram.
 
 Pelas 16:00 horas reiniciaram-se os jogos de classificação final.
 
 Cada equipa realizou 2 jogos e obteve assim a sua classificação.
 
 Entregaram-se os prémios e lembranças e aí foram todos extremamente satisfeitos para os seus
Concelhos e para as suas casa, entusiasmados e certamente mais motivados para continuarem a
praticar desporto e porventura agora de uma forma mais regular.
 
 Para o ano há mais e alguns dos mesmos e muitos outros terão oportunidade de experimentarem.
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Andebol: Académico de Viseu na Escola Azeredo Perdigão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-06-2015

Meio: ViseuMais.com Online

URL:: http://viseumais.com/viseu/andebol-academico-de-viseu-na-escola-azeredo-perdigao/

 
9 Junho, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 Decorreu no passado Sábado, dia 6 de Junho, no pavilhão da Escola Azeredo Perdigão um festand
organizado pelo Agrupamento Viseu Norte em colaboração com a Escola Andebol Académico Viseu,
que juntou cerca de 30 crianças, na maioria oriundas deste agrupamento.
 
 Foi uma manha de festa e muita animação para os mais pequenos. Esta iniciativa foi mais uma, no
âmbito do protocolo que o Académico Viseu tem com este Agrupamento, e que serviu como veículo de
promoção da modalidade e transmitir aos mais jovens a importância do desporto para uma boa
qualidade de vida.
 
 Foram realizados vários jogos de Andebol de 5, com os mais pequenos a empenharem-se a fundo e a
mostrarem todas a suas qualidades e habilidades.
 
 O resultado é o menos importante nestes festand's apesar de estar sempre presente o espírito
competitivo entre os alunos.
 
 Conforme referiu o Professor Luís Amaral, coordenador técnico da Escola Andebol Académico Viseu e
organizador destas iniciativas na Escola Azeredo Perdigão, que decorreram durante vários sábados,
estes eventos são muito importantes para os jovens, para a Escola Andebol e para o próprio
agrupamento que mesmo num dia sem aulas conseguiu juntar e unir tantos alunos seus a praticar
Andebol.
 
 É um sinal de vitalidade e credibilidade junto dos pais e é fruto do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido durante este ano lectivo junto do 1º Ciclo naquele agrupamento, que pretende ser uma
referência no andebol no Desporto Escolar. Com estas iniciativas vários alunos já integraram o
Andebol Federado, competindo assim nas provas nacionais, alargando desta forma as bases de
formação do Académico Viseu.
 
 Nos próximos sábados de Junho 13,20 e 27 a partir das 10h no pavilhão da Vilabeira em repeses,
continuam os treinos de captação para jovens (masculino e feminino) dos 5 aos 14 anos, com vista à
próxima época que se inicia em Setembro.
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PRIMEIRO
DIDÁXIS CUPA Associação Académica

Didáxis (A2D) realizou, no
fim de semana, dois tor-
neios denominados Didáxis
Cup, de futebol e andebol.
Em andebol feminino, es-
tiveram em competição as
equipas infantis do Marinha,
Didáxis e CALE, enquanto
que em iniciados com-
petiram a Didáxis, o Alpen-
dorada e o CALE.
Em infantis, a equipa ven-
cedora foi o CALE, que ven-
ceu todos os jogos, com a

Didáxis a ficar em 3.º lugar;
já em iniciados, foi neces-
sário recorrer à diferença de
golos para desempatar e,
com base nesse critério, o
Alpendorada venceu o
torneio, que envolveu mais
de 100 atletas.
O torneio de futebol re-
sultou numa parceria com
o Bairro Futebol Clube e

envolveu sete equipas de
benjamins da zona: Oli-
veirense, Delães, Ringe,
Serzedelo, Guardizela,
Ruivanense e Ronfe.
A formação do Desportivo
de Ronfe sagrou-se ven-
cedora do torneio, na se-
gunda posição ficou o
Delães e em terceiro o Rui-
vanense.

A A2D informa que na
próxima época desportiva,
em futebol, vai ter os
escalões de petizes (nas-
cidos em 2010/09), tra-
quinas (2008/07), benja-
mins (2006/05), infantis
(2004/03), iniciados (2002/
01), juvenis (2000/1999) e
juniores (1998/1997).

Mais informação junto da
Loja da Academia (252 900
450) ou do professor José
Vaz (965 307 286).
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A equipa de infantis da 
Escola de Andebol do IPG sagra-
ram-se campeões na fase com-
plementar do Nacional - série D.

Inicialmente, os pequenos 
andebolistas guardenses ven-
ceram os oito jogos disputa-
dos com formações de Pinhel, 
Figueira de Castelo Rodrigo, 
Mêda e Sabugal, passando à 
fase seguinte em primeiro lugar. 
Posteriormente, o IPG apenas 
perdeu uma das doze partidas de 
uma competição onde encontrou 
o Tarouca, APAE São Pedro do 
Sul “A”, Penedono, CDRJ Anreade, 

EA Moimenta da Beira e ADEF-C 
Carregal do Sal. Com estes resul-
tados, os andebolistas da Guarda 
venceram a segunda fase da prova 
e classificaram-se para a fase final 
do Nacional, que se realiza em 
Leiria de 18 a 21 de junho. «Este 
resultado foi fruto do esforço dos 
atletas em todos os jogos, dos 
treinadores Ricardo Guerra e 
António Castanho, dos pais que 
nos acompanharam e nos deram 
força, e da Câmara da Guarda 
pela colaboração que deram no 
transporte e pavilhão», adianta a 
Escola de Andebol do IPG.

Andebol

Equipa de Infantis do IPG sagra-se campeã
DR
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