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BRASIL COM RECORDE
DE ATLETAS NO RIO
O Brasil vai participar com a maior
delegação de sempre: 462 atletas
(209 mulheres e 253 homens). As
modalidades com maior número de
elementos sào o atletismo (67),
futebol (36). nataçào (33), andebol
(28) e polo-aquático (26). O máximo
anterior era de 277 atletas, em
Pequim-2008, Agora, os anfitriões
tiveram vaga garantida em todas as
modalidades.
VASUYOSHI CHIBA7OP

01:r

Lirt‘
Brasil representado por462 atletas
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ANDEBOL

NACIONAL

Juniores do Benfica foram
campeões sem derrotas
Pedro Pinheiro liderou única equipa masculina em Portugal que celebrou
sem perder o Capitão Gustavo Capdville chamou atenção de Ortega
POT

EDITE DIAS

EDRO PINHEIRO liderou a
única equipa nos campeonatos nacionais masculi nos que conquistou o título sem sofrer qualquer
derrota - em femininos, as iniciadas
do CALE cometeram igual proeza.
Com todos os títulos entregues, amanhã realiza -se o sorteio cia 1 divisão
e novo caminho que levará ao título será definido.
Na Luz, os orgulhosos campeões
juniores já sabem que o grupo sofrerá alterações, até porque Mariano Ortega está atento ao sucesso dos mais novos. «Ser treinador
de juniores implica a satisfação de
saber que no ano a seguir vou ver

p
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jogadores em clubes melhores, de
preferência no nosso», desdrama
tizou Pinheiro. Divertidos, os ju-

niores do Benfica posaram com a
Taça e o capitão, Gustavo Capdeville, explicou os segredos do sucesso:
«O treinador e o nosso empenho.
Nos momentos mais difíceis ter um
treinador que nos grita muito, que
nos dá muito na cabeça, põe-nos na
ordem», explica com um sorriso.
Certo é que nem tudo foi fácil para
o grupo. «Trabalhámos muito. Tivemos a facilidade cia época não ter
sido muito difícil até à fase final e
podermos preparar - nos com o objetivo de chegar a essa etapa nas melhores condições. Isso fez &diferenç a . Tínhamos menos ritmo
competitivo, mas mais qualidade
coletiva. O grupo estava coeso e jogámos a um ritmo de jogo muito su
perior a qualquer outra equipa», explicou o treinador.

Equipa júnior masculina do Benfica sagrou-se campeã nacional em 2015/16 sem qualquer derrota

Brincalhões mas trabalhadores
Gustavo Capdeville é o capitão e Mariano Ortegaja o chamou
aos seniores
Aos 18 anos, às voltas com a car ta de condução, Gustavo Caixlevil
le vai parar com a escola para se dedicar só ao andebol. Na última época,
o treinador dos seniores, Mariano
Ortega, deu-lhe a oportunidade e o
guarda- redes quer agarra la.
o jogador tem o sonho de ser sénior.

Não sou diferente. Muitos atletas têm
de decidir agora. Vou acabar o 12."
ano e dedicar-me ao andebol, deixar a faculdade mais lá para a fren te», conta o candidato ao curso de
contabilidade.
«Não devo queimar etapas. a for mação é muito importante. O con vívio, torneios que melhoram o espírito de grupo. Não devemos saltar
de juvenis para seniores. Estar nos seniores é unia grande responsabilida

de, temos de ser sérios, empenhados, sem brincadeira, porque é o trabalho de muitos, recebem e fazem a
sua vida disso. Nos juniores temos
uma dinâmica diferente, há mais li berdade, há mais brincadeira. Mas
sempre empenhados», diz o atleta
que chegou ao Benfica há seis anos
e tem Hugo Figueira nos seniores
com referência: «E um exemplo, o
que ele trabalha diariamente, numa
fase da carreira estável», elogiou.
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ANDEBOL

Duarte e Ricardo vão ao Rio 16
-2' Dupla

de árbitros madeirenses integra a lista para os Jogos
Olímpicos
Os árbitros Duarte Santos e Ricardo
Fonseca estão nomeados para os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro. Depois da
presença no Campeonato do Mundo do
Catar-2015 e no Campeonato da Europa
da Polónia-2016, os madeirenses

Ricardo Fonseca e Duarte Santos

alcançam o topo da carreira. «Tínhamos
vindo a fazer um trabalho tendo em vista
os Jogos. Quando a nomeação provisória
saiu, há dois meses, não estávamos na
primeira lista, mas continuámos a
trabalhar», reconheceu Duarte Santos.
«A esperança é a última a morrer... Foi
uma surpresa muito bem-vinda e vamos
aproveitar esta oportunidade», garantiu.
Ricardo Fonseca também não escondeu

o seu entusiasmo. «Estou muito
satisfeito, é o expoente máximo de
qualquer agente desportivo, de
qualquer modalidade. O nosso objetivo
foi sempre trabalhar para fazer...
sempre o melhor», explicou.
Para os torneios olímpicos de andebol,
masculino e feminino, foram nomeadas
16 duplas, 11 da Europa (três femininas)
e cinco do resto do Mundo.
E. D

Em busca do título perdido
Oito caras novas no FC Porto para atacar título nacional, de novo com Ricardo Costa ao leme
Campeonato é o grande objetivo para 2017 Ausência de Gilberto Duarte notada
EDUARDO OL IVEIRA/ASF
. CENTRO DE FORMAÇÃO DE ANDEBOL

COLÉGIO INTER NATO DOS CARVALHOS

CENTRO DE FORMAÇAO DE VOLEIBOL

O plantei do FC Porto segue para o estágio em S. Pedro Sul, onde vai começar a preparar a nova época e a integração dos oito atletas estrangeiros que chegaram ao Dragão
ror

HUGO COSTA

versão 2016/2017 do FC
Porto foi ontem apresentada com oito caras novas, dando ao treinador Ricardo Costa
mais opções para um alvo bem
definido: o título nacional, que
durante 7 anos esteve nas vitrinas do Dragão e que na época passada voou para Braga.

A

grarmo-nos campeões», explicou
o técnico. A ideia foi reforçada pelo
extremo António Areia: «Temos de
ir buscar aquilo que pertenceu a esta
casa durante sete anos, é o nosso

«Todos os anos, o objetivo

deste clube é ser campeão e este
ano não foge à regra. Partimos
sem o escudo na camisola, mas
temos de olhar em frente e pensar
em voltar a conquistá-lo. Mantivemos a base, incluímos jogadores importantes como o
Carrillo e o Nikola. No
ano passado demonstramos que éramos capazes de fazer coisas
boas, os resultados no
fim é que têm necessa.
....aa
riamente de ser diferenzW
tes e o importante é sa-

principal objetivo. Espero que a época corra melhor do que a passada,
tanto para mim como para todos os
meus colegas. Além dos atletas, há
novidades na equipa técnica: Luis

PLANTEL DO FC PORTO 2016/2017 4h3y
NOME

POSIW

CLUBE ANTERIOR

Alfredo Quintana
Guarda-Redes
FC Porto
Victor Alvarez (Cub)
Pivot
Avanca
Gilberto Duarte
LE
FC Porto
Leandro Semedo (CV)
LE
ISMAI
Nlkola Spelic (Cro)
LE
Maribor (Esi)
Yoel Morales (Cub)
LD
FC Porto
Gustavo Rodrigues (Bra) LD
FC Porto
Miguel Martins
Central
FC Porto
Paulo Vinícius (Bra)
LE
Sorriso (Bra)
Patrkk Lemos (Bra)
LE
Metodista (Bra)
Rui Silva
Central
FC Porto
Daymaro Salina
Pivot
FC Porto
Hugo Laurentino
Guarda-Redes
FC Porto
Jose Carriilo (Esp)
PE
Ademar (Esp)
Ricardo Moreira
PD
FC Porto
Alexis Hemández (Cub)
Pivot
FC Porto
Hugo Santos
PE
FC Porto
António Areia
PD
FC Porto
Alejandro Carreras (Cub)Guarda-Redes
FC Porto B
Filipe Santaela (Bra)
Pivot/LD
Pinheiros (Bra)
Dlogo Silva
Lateral-Dto.
FC Porto
Tomás Barbosa
Extremo-Dto.
FC Porto
4Treln.: Ricardo Costa; Adj.: Tiago Cadete, Luis Graça e Teimo Ferreira (GR)

Graça regressa para adjunto, onde
se estreia o ex-guarda -redes Teimo
Ferreira (ex - Águas Santas).
Ausência notada no treino foi a
de Gilberto Duarte devidamente
autorizada pelo FC Porto para ir ao
dentista. Contudo, A BOLA sabe
que o internacional português é
pretendido na Polónia e há muitos
anos que se adivinha uma saída do
dragão, apesar do internacional
ter contrato e ser, a par de Hugo
Laurentino e Ricardo Moreira, um
dos jogadores que conquistou os
sete campeonatos seguidos.

Sorteio europeu
favorável a FC
Porto e Sporting
Sporting e Benfica começam a
jogar em casa, enquanto os outros cinco clubes fora de portas
O FC Porto vai enfrentar o Batumi
(Geórgia) na 1.' ronda da Taça EHF, a
3/4 e 10/11 de setembro, assim ditou o
sorteio de ontem em Viena, que foi
simpático para os dragões. tal como
para o Sporting, que entra na 3.' ronda
da Taça Challenge. Os leões medem
forcas com os italianos do Romagna,
em novembro (19/20, 26/27), e que
apenas contam com uma presença
europeia. Porém, na eliminatória
seguinte, portistas terão pela frente os
eslovenos do Cimos Koper, começando
a série no. Dragão Caixa.
A espera do desfecho da ronda da
EHF está o Benfica, que defrontará o
vencedor do confronto entre os
luxemburgueses do Kaerjeng e os
sérvios do Vojvodina, em outubro (8/9,
15/16).
No feminino, o Sports Madeira entra
em açâo em outubro (15/16 e 22/23)
com as austríacas do Dornbirn, no
regresso das insulares à Europa onde
não estavam desde 2008. Caso passe,
o Sp. Madeira joga com as croatas do
Lokomotiv Zagreb. Na mesma prova. o
Colégio de Gaia aguarda adversário
para jogar em novembro (12/13.
19/20), na ronda, a sair do
Kumanovo (Macedónia) - Alcobendas
(Espanha). Na ronda da Taça EHF,
França é o destino de Madeira SAD e
Alavarium: as campeãs nacionais com
o estreante Brest, onde jogou a guardiâ
lusa Daniela Pereira e as aveirenses
vão a Nantes.
HUGO COSTA
JOANA SOUSA/ASE

Sandra Fernandes. treinadora do Madeira

«Luta pelo título mais acesa»
Com apenas quatro saídas — Edgar Landim (Sp. Horta), Nuno Gonçalves (Mulhouse), Nuno Roque (Belenenses) e Jordan Pitre —, Ricardo Costa respondeu ao animado defeso dos rivais, nomeadamente o Sporting: «Nâo falo como treinador do FC
Porto, mas é salutar para a competição nacional se forem bons jogadores. Não jogamos sozinhos, mas somos o FC Porto e temos de olhar para nós e pensar em nós e cá
estaremos para lutar. No campo são 7 contra 7, mas obviamente que se houver maior
qualidade, a luta pelo título fica mais acesa», concluiu.

EDUARDO OLIVEIRA ,ASF
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ANDEBOL

Nova medalha
para Univ. Minho
O »A medalha de bronze ganha na
Croácia, nos 3.'s Jogos Europeus
Universitários, foi o terceiro pódio da
Universidade do Minho, a que se
juntam sete nos Europeus
Universitários. No total, são quatro
medalhas de ouro, outras tantas de
prata e dois bronzes. Na atribuição
do 3.° lugar com a Universidade de
Ciências de Vem, os lusos venceram
35-36 no 2.° prolongamento. H. C.

Página 4

A5

ID: 65356062

20-07-2016

Tiragem: 5550

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 24,80 x 18,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Alavarium defronta equipa francesa
Eliminatória O primeiro adversário das aveirenses na prova europeia será o Nantes Loire Atlantique HB
ARQUIVO

do e que nos ajudam a crescer
como equipa, pois o grupo é
bastante jovem”, concluiu.
O Madeira SAD, tal como o
Alavarium, também irá disputar a EHF CUP e terá pela frente
o Brest Bretagne Handball,
igualmente de França. Os encontros estão agendados para

os dias 10/11 e 17/18 de Setembro, sendo que as duas equipas
lusas vão realizar os primeiros
encontros em França.
Na Challenge Cup, o CS Madeira vai defrontar as austríacas do SSV Dornbirn Schoren
na segunda ronda (não há primeira). O Colégio de Gaia entra

directamente na terceira ronda
e irá defrontar o vencedor da
eliminatória entre o ZRK Ilidza,
da Bósnia Herzgovina, e o Zagnosspor, da Turquia.
No sector masculino, na EHF
Cup, o FC Porto joga na primeira ronda, frente ao B.S.B.
Batumi, da Geórgia. Já o Benfi-

ca, que entra na segunda eliminatória da prova, vai defrontar o vencedor do “duelo” que
opõe o Handball Kaerjeng, do
Luxemburgo, aos sérvios do
Vojvodina.
O Sporting participa e é cabeça de série na Challenge Cup.
Com apenas 32 equipas inscritas não se realizam as primeira
e segunda rondas, pelo que todas as equipas começam a jogar na terceira, em Novembro.
A formação leonina vai defrontar os italianos da A.S.D. Romagna Handball. |

O Alavarium já conhece o seu opositor na EHF CUP

Andebol
Taça EHF

Realizou-se, ao final da manhã
de ontem, em Viena (Áustria),
os sorteios das competições
europeias de clubes da época
2016/2017. Destaque para a
EHF Cup, competição que voltará a contar com a presença
do Alavarium. O sorteio ditou
que a equipa vice-campeã nacional irá medir forças com o
Nantes Loire Atlantique HB,
formação francesa.
“Deixar tudo em campo”
Carlos Neiva, treinador do
Alavarium, já comentou o resultado do sorteio. “É uma

equipa da Liga Francesa que
conta no seu plantel com várias jogadoras estrangeiras.
Portugal voltou a descer no
‘ranking’ e, com a abolição de
uma prova europeia no feminino, esta competição viu aumentada ainda mais a sua qualidade”, explica.
Assim, o treinador aveirense
não tem dúvidas: “Esperamos
grandes dificuldades perante
este adversário, mas com trabalho, espírito de luta e união,
que sempre foram as armas
deste clube, iremos deixar tudo
em campo e tentar alcançar o
melhor resultado possível. São
jogos que nos dão experiência
e um nível de jogo bem eleva-
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Alavarium joga com francesas
nas competições europeias P27
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SIR e João de Barros assinam protocolo
Devido ao protocolo de cooperação assinado entre a SIR
1º Maio e a ADA Colégio João de Barros, a equipa de seniores femininos de andebol este ano competirá na 1ª divisão, com o nome de ‘SIR 1.º MAIO/ADA CJB.
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Duarte e Ricardo vão
`arbitrar' Jogos Olímpicos
ÁRBITROS
MADEIRENSES DE
ANDEBOL FORAM
NOMEADOS PARA O
R10'2016
FILIPE SOUSA
fsousa@dnoticias.pt
Os árbitros madeirense Duarte
Santos e Ricardo Fonseca foram
ontem nomeados para os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro. Depois de terem marcado presença
no Campeonato do Mundo do Catar, em 2015 e no Campeonato da
Europa da Polónia, já este ano, foram chamados à competição de
topo do desporto mundial - os Jogos Olímpicos.
"Surpresa, surpresa, não posso
dizer que foi... Mas a duas semanas
do início dos Jogos é espectacular".
Assim reagiu Duarte Santos, em
declarações à assessoria de Imprensa da Federação de Andebol
de Portugal, quando questionado
se esta nomeação o tinha apanhado
de surpresa.
"Tínhamos vindo a fazer um
trabalho tendo em vista os Jogos
Olímpicos. Quando a nomeação
provisória saiu há dois meses não
estávamos na primeira lista, mas
continuámos a trabalhar. Esta
nomeação acaba por ser o reconhecimento do trabalho que estivemos a fazer. Continuámos a
trabalhar para esta nomeação, a
esperança é a última a morrer...
Mas foi uma surpresa muito
bem-vinda. Vamos aproveitar
esta oportunidade. Vamos com

Ricardo Fonseca e Duarte Santos foram nomedados para o Rio'2016.

tudo, como se costuma dizer",
disse o jovem 'juiz' madeirense.
Também Ricardo Fonseca ficou
radiante com a oportunidade. "Estou muito satisfeito. Isto é o expoente máximo de qualquer agente desportivo, de qualquer modalidade", referiu. "O nosso objectivo
foi sempre trabalhar para fazer
sempre o melhor. Se o trabalho foi
suficiente para chegar aonde chegamos é a concretização do objec-

Armada madeirense aumenta
Confirmada a presença dos árbitros Duarte Santos e Ricardo
Fonseca, a 'armada madeirense'
para os Jogos Olímpicos aumentou e já vai em uma dezena de
pessoas, se tivermos em linha de
conta o envolvimento geral.
Serão três os atletas que vão
marcar presença na competição,
João Rodrigues, Marcos Freitas e
David Fernandes. Depois há que
contar com dois treinadores:
Marco Vasconcelos, que comanda a selecção brasileira de badminton, e José António Gouveia,
o 'braço direito' de João Rodrigues.
Para além destes, há ainda que
contar com Carlos Léon, que foi

tivo. Fazemos sempre o melhor em
cada competição em que participamos seja a nível regional, nacional
ou internacional", assegurou.
No Brasil, o objectivo passa por
"dirigir cada jogo como se de uma
final se tratasse". "E ter os pés bem
assentes na terra. Estamos no top
16 das melhores duplas mundiais.
Vamos tentar concorrer com os
melhores", terminou Ricardo Fonseca.

NOS J0'2016

convidado pelo comité olímpico
brasileiro para organizar a competição de ténis de mesa que irá
decorrer no Brasil.
Apesar de não ser madeirense a
mesa-tenista Fu Yu fez grande
parte da carreira na Região e foi na
Madeira que casou com um madeirense, o treinador Duarte Fernandes, e obteve a cidadania portuguesa. Vai competir no Rio'2016.
José Casanova também não é madeirense mas fez grande parte do
percurso profissional na Região.
No Rio de Janeiro terá á sua responsabilidade a arbitragem do
voleibol de praia.
A partida, a comitiva ficou ontem
completa.
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DOIS ÁRBITROS MAPEIRENSES
VAO AOS JOGOS OLIMPICOS P.25
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Francesas e austríacas
no caminho madeirense
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias.pt

Brest defronta Madeira SAD e SSV Dornbirn Schoren o CS Madeira.

O andebol madeirense neste caso o
andebol feminino está de regresso às
competições europeias de clubes na
próxima temporada com a Região a
ser representada pelo CS Madeira
na Taça Challenge e pelo Madeira
Andebol SAD na Taça EHF.
A formação do Brest Bretagne
HB, campeã nacional da I Divisão
de França, na última época, é o adversário do Madeira SAD para a
ronda 1 da Taça EHF assim ditou o
sorteio que ontem teve lugar na sede
da Federação Europeia de Andebol.
O primeiro encontro neste regresso

às provas europeias do campeão nacional acontecerá no dia 10 ou 11 de
Setembro no Funchal sendo que o
segundo encontro em França terá
lugar no dia 15 ou 16 de Setembro.
Na formação de França pontifica a
ex guarda-redes do Colégio de Gaia,
a portuguesa Daniela Pereira que
deixa o clube na época que terminou, mas também algumas da principais referências do andebol feminino mundial entre as quais a lateral
direita e internacional de Espanha
Marta Mangue e a internacional de
França a central Allison Pineau.
Já o CS Madeira vai entrar na primeira eliminatória da Taça Callhenge frente às austríacas do SSV

Dornbirn Schoren clube referenciado com uma das principais escolas
de formação do andebol na Áustria.
O primeiro encontro está marcado
para a Áustria no dia 15 ou 16 de outubro. As madeirenses recebem na
segunda mão o SS Dornbirn nos dias
22 ou 23 de outubro. Relembre-se
no que aos apuramentos europeus
diz respeito de fora ficaram os masculinos do Madeira Andebol SAD
que por direito próprio tinham vaga
na Taça EHF. Os femininos do Madeira SAD abdicaram da sua participação da Liga dos Campeões por
culpa dos custos 15 mil euros de inscrição , mas mantiveram a sua participação na Taça EHF.
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FC Porto inicia estágio
em S. Pedro do Sul
D.R.

“Dragões” voltam a S. Pedro do Sul, onde estagiaram em 2015

Andebol
1.ª Divisão Nacional

A equipa sénior de andebol do
Futebol Clube do Porto regressa a S. Pedro do Sul para
realizar mais um estágio de
pré-temporada, que se iniciahoje e termina no próximo sábado. A presença dos ‘dragões’
resulta da parceria entre o Município e o Futebol Clube do
Porto, que já havia realizado o

seu estágio de pré-época em
S. Pedro do Sul em 2015.
A acompanhar o estágio vai
estar o Porto Canal, que irá fazer alguns apontamentos de
reportagem sobre o concelho,
divulgando assim S. Pedro do
Sul a nível nacional e internacional, confirmando as condições de excelência da cidade
para a realização de vários
eventos desportivos de elevado nível. |

Página 11

A12

ID: 65356369

20-07-2016

Tiragem: 8500

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,04 x 17,53 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

João luís nogueira reúne hoje com vereadora do desporto da CMB

DM

ABC solicita à EHF autorização
para fazer jogos europeus no PEB

ABC/UMinho espera jogar Liga dos Campeões... a dois passos do Sá Leite

DR

pedro vieira da silva

ABC/UMinho pretende jogar a Liga
dos Campeões (ou
a Taça EHF), caso
se apurem, no Parque
de Exposições de Braga,
revelou, ontem, a Rádio
Universiária do Minho
(RUM).
A turma minhota, campeã nacional masculino
e detentor da Taça Challenge, vai defrontar a fa-

O

se de qualificação para a
Liga dos Campeões integrado no Grupo 2, tendo
como adversários o Bregenz, da Áustria, o Archilles Bocholt, campeão da
Bélgica, e o Maccabi Tel
Aviv, campeão de Israel.
No primeiro jogo, a
realizar a 3 de setembro
em local ainda por definir, a formação bracarense defronta os israelitas do Maccabi Telavive,
enquanto o Bregenz joga

com o Achilles Bocholt.
No dia seguinte (4 de
setembro), jogam os vencedores de véspera (para
atribuir os 1.º e 2.º lugares
do Grupo 2) e os vencidos.
O Pavilhão Flávio Sá
Leite vai ser alvo de uma
profunda renovação e a
EHF (European Handball Federation), através
da Federação Portuguesa de Andebol, já fez saber que não permite que
a turma academista jogue

ali enquanto as obras estiveram a decorrer.
O ABC/UMinho pôs
mãos à obra e decidiu mudar a estratégia, e deverá
apresentar, em breve, à
EHF, a "candidatura" do
PEB, que vai precisar de
obras, para jogar nas provas europeias.
Hoje, o líder máximo
do clube academista, João
Luís Nogueira, vai reunir-se com Sameiro Araújo,
vereadora do Desporto da
CMB, para acertar os últimos pormenores.

Piso e marcadores
colocados no PEB
A CMB vai proceder, desde já, à aquisição de dois
marcadores eletrónicos e
do piso exigidos pela EHF.
Estes, numa primeira fase,
serão colocados no PEB
e, depois de finalizadas
as obras no Sá Leite, mudados para a catedral do
andebol.
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ABC pediu à EHF
para jogar no PEB
DESPORTO P.22
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taça ehf

FC Porto defronta BSB Batumi (Geórgia)
e Benfica ainda à espera de adversário
O FC Porto vai defrontar os georgianos do BSB Batumi na Taça EHF de andebol, enquanto o Benfica vai
jogar com o vencedor do embate entre os luxemburgueses do Kaerjeng e os sérvios do Vojvodina.
O FC Porto vai disputar com o BSB Batumi a passagem à segunda ronda. O Benfica, vice-campeão nacional e finalista vencido da Taça Challenge, no duelo
português com o ABC, entra na segunda ronda da Taça EHF. O Sporting vai defrontar os italianos do Romagna na terceira ronda da Taça Challenge.
O ABC, campeão nacional e detentor da Taça Challenge, vai defrontar a fase de qualificação para a Liga dos
Campeões integrado no Grupo 2, tendo como adversários o Bregenz, da Áustria, o Archilles Bocholt, campeão da Bélgica, e o Maccabi Tel Aviv, campeão de Israel.
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,l Consulta no dentista impediu a presença do lateral no primeiro dia de trabalho dos
l•
dragões, mas é quase certo que Gilberto vai deixar os portistas, devendo rumar ao Wisla Plock

ou-se
FC Porto a
sem Gilberto Duarte
1
CO

INF

o INTERNATO 0O5 CARVALHOS

CENTRO DE FORMAÇÃO DE vOLEIBOE.

ISPGAYA..
••••••1•Oçot p; •• 1000~

PC Porto começou a trabalhar com um plantel de zs jogadores, faltando Gilberto Duarte
Quatro saídas confirmadas
Nuno Roque, Edgar
Landim, Jordan Pitre e
Nuno Gonçalves - e seis
entradas depois, o FC Porto
z01.6/17 já trabalha tendo
como meta recuperar o
campeonato nacional
RUKR8ZILARASS

ims Foi sem a presença de
Gilberto Duarte, um dos três
verdadeiros heptacampeões
(2008/09 a 2014/15), a parde
Hugo Laurentino e Ricardo
Moreira, que os dragões iniciaram, ontem, os trabalhos
para a nova temporada. Gilberto esteve no dentista, devidamente autorizado, mas
O JOGO sabe que o lateralesquerdo muito dificilmente
fará parte do novo plantel,
devendo estar por horas o
anúncio da transferência
para o Wisla Plock, da Polónia, o que, a confirmar-se,
fará com que volte a ser companheiro de equipa de Tiago
Rocha - melhor marcador
dos polacos em 2015/16, com
197 golos.
Confirmadas estão quatro
saídas, de Nuno Roque, Nuno Gonçalves, Jordan Pitre e
Edgar Landim, como plantel
às ordens de Ricardo Costa Luís Graça, Tiago Cadete
(preparação física) e Telmo
Ferreira (guarda-redes) completam a equipa técnica - a

ter seis caras novas: José Carrillo, ponta-esquerda espanhol, ex-Ademar Leon (Espanha); Nikola Spelic, lateral-esquerdo croata, ex-Maribor (Eslovénia); Paulo Vinicius, lateral-esquerdo brasileiro, ex-Sorriso (Brasil); Patrick Lemos, lateral-esquerdo brasileiro, ex-S. Bernardo
Metodista (Brasil); Filipe
Santaela, pivô brasileiro, exPinheiros (Brasil) e Vitor
Iturriza, pivô cubano, ex-Avanca. A estes junta-se o regresso de Leandro Semedo,
lateral-esquerdo, que estava
emprestado ao ISMAI.
"O importante é sermos
campeões, porque, em relação ao que a equipa foi capaz
de fazer no ano passado, haverá uma continuidade de
dinâmicas, os resultados é
que têm, necessariamente,
de ser diferentes, e tenho a
certeza que toda a gente que
faz parte deste grupo tem
noção da responsabilidade e
da ambição que temos", disse
Ricardo Costa antes de iniciar o treino, no pavilhão do
Colégio dos Carvalhos, uma
vez que o Dragão Caixa está
ocupado com a Taça do Mundo de bilhar.
"Apesar de partirmos sem o
escudo na camisola, que era
aquilo que queríamos, temos
que olhar em frente e renovar os nossos objetivos, que

passam por conquistar o
campeonato nacional", insistiu o técnico dos azuis e
brancos, mesmo sabendo
que "pela frente haverá muitas adversidades, luta e suor".
"Mas acima de tudo haverá
muita paixão por esta camisola, pela qual temos de dar

tudoparasermoscampeões",
voltou a acentuar o treinador.
O mesmo raciocínio seguiu
Antonio Areia. "Recuperar o
título é um objetivo que está
mais do que interiorizado
nas nossas cabeças, temos de
ir buscar aquilo que perten-

ANTEL
N"/NOME

"Haverá muita
paixão por esta
camisola, pela
qual ternos de dar
tudo para sermos
campeões"
Ricardo Coilta
Treinador do FC Porto

"Temos de ir

buscar aquilo que
pertenceu a esta
casa durante sete

temporadas

António Areia
Jogador do FC Porto

ceu a esta casa durante sete
temporadas", atirou o pontadireita, considerando que a
"pré-época é sempre dura",
mas "a fase mais importante
da temporada". "Temos caras
novas e esta fase serve para os
entrosar na equipa e no espírito do clube", concluiu.

1 3 /l7
IDADE POSIÇÃO

NACIONALIDADE CLUBE ANTERIOR

Português
FC Porto
Alfredo Quintana 28
GR
Avanca
4 Victor Abrare_z
26
P
Cubano
5 Gilberto Duarte
26
LE
Português
FC Porto
21
LE
Cabo-Verdiano ISMAI
6 Leandro Semedo
7 Nikola Suelic
25
LE
Croata
lvlaribor (EsI)
29
1D
Cubano
FC Porto
8 Cunl Morales
FC Porto
LD
Brasileiro
9 Gustavo Rodrigues 21
FC Porto
10' Miguel Martins
18
C
Português
11 Paulo Vinicius
Sorriso (Bra)
18
LE
Brasileiro
LE
Brasileiro
13 Patrick Lemos
20
Metodista (Bra)
14 Rui Silva
23
C
Português
FC Porto
15 Daymaro Salina
28
P
Português
FC Porto •
Português
FC Porto
16 Hugo Laurentino
31
GR
Fspanhol
Ademar (Esp)
18 Jose Carrillo
25
PD
Português
FC Porto
19 Ricardo Moreira
34
PD
24
P
Cubano
FC Porto
22 Alexis Borges
FC Porto
24 Hugo Santos
24
PE
Português
Português
FC Porto
25 Antônio Areia
26
PD
FC Porto B
Alejandro Carreras 21
GR
Cubano
21
P/LD
Brasileiro
Pinheiros (Br-a)
• Filipe Santaela
LD
Português
FC Porto
Dlogo 58v-a
18
19
PD
Português
FC Porto
- Tomás Barbosa
Treinador Ricardo Costa
Adjunto& Tiago Cadete, Luis Graça e Teimo Ferreira (GR)
Nota GR • guarda-redes. LE - lateral esquerdo: C • centrai, LD • laterl-dirE,rts
PE • ponta-esquerda; P - pivô. PD ponta-direira

1
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DRAGÕES

FC Porto e Benfica, na EllF,
começam em setembro e
outubro, respetivamente.
Sporting, na Challenge, só
joga em novembro
•••autouniszAu
Tal como o ABC - que fará o
apuramento de acesso à Liga
dos Campeões nos dias 3 e 4de
setembro, na Áustria -, o FC
Porto entrará em ação nas
competições europeias de
2016/17 nesse fim de semana,
na primeira ronda da Taça
EHF, frente ao Batumi, da
Geórgia. A primeira mão será
fora de portas, com a segunda
partida agendada para o Dragão Caixa, no fim de semana
de 10 e 11. O Benfica entrará
apenas na segunda ronda, em
outubro, e o adversário será o
vencedor da eliminatória entre o Kaerjeng, do Luxemburgo, e o Vojvodina, da Sérvia,
com o primeiro jogo na Luz
(dias 8 ou 9) e segundo fora (15
ou 16). ATaça Challenge, que
tem no ABC o atual detentor,
começa a jogar-se apenas em
novembro e o Sporti ng terá os
italianos do Romagna como
primeiro adversário, começando a eliminatória em casa.
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pré-época r treinador Ricardo Costa conta com seis reforços

Andebol F. C. Porto apresenta-se e aposta no título nacional
• A equipa de andebol do E C. Porto apresentou-se ontem nos Carvalhos, em Vila Nova
de Gaia, numa cerimónia marcada pelo discurso ambicioso do treinador Ricardo Costa,
que aposta na conquista do titulo. Os dragões contam com os reforços Nikola Spelic. Patrick Lemos, Paulo Vinicius . losé Mário Cantil°, Felipe Santaeta e Victor Alvarez.
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ANDEBOL

Árbitros portugueses
eleitos para o Rio'16
a Os árbitros portugueses Duarte
Santos e Ricardo Fonseca foram nomeados para os Jogos Olímpicos do
Rio. Os juízes já tinham estado no
Mundial do Qatar, em 2015, e este ano
no Europeu da Polónia.
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SORTEIO DA TAÇA EHF

Dragões com rival da Geórgia
ea O FC Porto entra em campo

Na Challenge Cup, com o Spor logo na P ronda da Taça EHF, com ting a ser cabeça de série, todas as
o sorteio a ditar um embate com o equipas começam na 33 ronda,
BSBBattuni, da Geórgia, com jogos com jogos agendados para 19 / 20 e
agendados para os dias 3 /4 e 10 /11 26 / 27 de novembro. A formação
de setembro. Por outro lado, o leonina irá medir forças com os
Benfica só entra em ação na 2' ron- italianos da ASD Romagna
da, onde defrontará o vencedor do Handball.
No que toca ao feminino e à ronduelo entre o Handball Kaerjeng,
do Luxemburgo, e os sérvios do da inicial da Taça EHF, o Madeira
Vojvodina. Os jogos das águiases- SADeoAlavarium vãodefrontar, a
tão agendados para os dias 8/9 e 10/11 e 17/18 de setembro, equipas
francesas, respetivamente, o Brest
15/16 de outubro.

Bretagne e o Nantes Loire Atlant i que. Na Taça Challenge, é o Sports
Madeira a primeira equipa portu guesa a entrar em competição,
frente à formação austríaca do SSV
Dornbirn Schoren, nos dias15/16 e
23/24 de outubro. O Colégio de
Gaia, apurado para a ronda seguin te, irá defrontar, a 12 /13 e 19/ 20 de
novembro, o vencedor dojogoentre asespanholas do Helvetia Alco bendas e as macedónias do ZRK
Kumanovo. o i.c.
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ANDEBOL
PLAhTTELPARAZ016/17
em zots/16
Alfredo Quintana (CR)
FC Porto
Hugo Laurentino (GR)
FC Porto
Alejandro Carreras (GR) FC Porto
Avanca (POR)
Victor Alvarez (PV)
Daymaro Salina (PV)
FC Porto
FC Porto
Alexis Borges (PV)
Pinheiros (BRAI
Felipe Santaela (FM
FC Porto
Gilberto Duarte llE1
Leandro Semedo )
FC Porto
Maribor (Bi)
Nikola Spelic
Sorriso (BRA)
Paulo Vinicius (Ir)
S. Bernardo (BRA)
Patrick Lemos (II)
FC Porto
Yoel Morales (ID)
Gustavo Rodrigues (10) FC Porto
FC Porto
Diogo Silva (1.0)
Miguel Martins (1# l)
FC Porto
FC Porto
Rui Silva (C)
Passos
Diogo Lopes (PV/PF)
A. León (ESP)
José Carrillo (PD)
FC Porto
Ricardo Moreira (P0)
Hugo Santos (PD)
FC Porto
FC Porto
Antóruo Areia (PD)
Tomás Barbosa (P0)
FC Porto
Treinador. Ricardo Costa

FC PORTO QUER TÍTULO
Azuis e brancos procuram
recuperar o escudo de
campeão que perderam
após sete temporadas
HUMBERTOPIRJEIRA

ENIO FCPorto já trabalhano Colégio dos Carvalhos, em Gaia, para a
nova época e há algo que Ricardo
Costa, treinador dos dragões, olha
com grande obsessão. "O grande
objetivo é ser campeão", começa
por afirmar, ao mesmo tempo que
acrescentaqueaequipa "partepara
a temporada sem oescudode campeão nas camisolas, mas com o
olharem frente renovarobjetivos"
Na última época, o FC Porto perdeu muito: deixou para trás sete
anos de campeão, não se qualificou
para a Liga dos Campeões nem para
a Supertaça. Mas estas ausências

não diminuem o trabalho para Ri cardo Costa que lembraque "é tempo de entrar na rotina". "No ano
passado era unia equipa nova para
mim, com um modelo de jogo para
implementar", diz. Ainda 'assim
acrescenta que "hájogadoresnovos

RICARDO COSTA CONTA
COM SEIS REFORÇOS PARA A
NOVA ÉPOCA ONDE O OBJETIVO
É VOLTAR AS VITÓRIAS

e importantes, como o caso do Carrillo e do Nikola Spelic que vão precisar de mais tempo de adaptação e
estassemanasvãoservirparaisso".
Ricardo Costa não está preocupado com o que falhou na época
passada mas afirma que "os resultados terão deser obrigatoriamen te diferentes". "Sepraticarmos um

andebol idêntico é resultado da dinâmica da equipa", diz o técnico
que sublinha que "todo grupo tem
noção que há que oferecer aos
adeptos mais um título".
Sobre os rivais, Ricardo Costa
não se alonga: "Obviamente que .
não jogamos sozinho, mas temos
de olhar primeiro para nós e sabe mos quetemos deser mais fortes do
que fomos na época passada".
António Areia vai cumprir a 24
temporada de dragão ao peito e ali nhapelo mesmo discurso. "O objetivo do titulo está mais do que defi nido nas nossas cabeças e queremos recuperar aquilo que nos pertenceu durante sete temporadas".
São seis os reforços do FC Porto
para 2016/17:0 croata Nikola Spe lic, os brasileiros Patrick Lemos,
Paulo Vinícius e Felipe Santaela, o
espanhol José Mário Carrilloeo cubano Victor Alvarez. o

NA 1.a PESSOA

"Pouco a pouco é tempo de
entrar na rotina. Obviamente estas duas, três semanas, são semanas com
mais intensidade e mais volume e os jogadores estão
muito disponíveis para este
tipo de trabalho"
RICARDO COSTA. treinador

"Temos algumas caras novas
e esta fase também serve
para o espirito de grupo
crescer e eles conhecerem o
clube e nesse sentido é
importante o estágio"
ANTÓNIO AREIA. jogador

"A fase inicial é sempre dura.
mas também é importante"
IDEM
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O FC Porto já trabalha no Colégio dos Carvalhos, em Gaia, para a nova época e há algo que Ricardo
Costa, treinador dos dragões, olha com grande obsessão. "O grande objetivo é ser campeão", começa
por afirmar, ao mesmo tempo que acrescenta que a equipa "parte para a temporada sem o escudo de
campeão nas camisolas, mas com o olhar em frente renovar objetivos".
Na última época, o FC Porto perdeu muito: deixou para trás sete anos de campeão, não se qualificou
para a Liga dos Campeões nem para a Supertaça. Mas estas ausências não diminuem o trabalho para
Ricardo Costa que lembra que "é tempo de entrar na rotina". "No ano passado era uma equipa nova
para mim, com um modelo de jogo para implementar", diz. Ainda assim acrescenta que "há jogadores
novos e importantes, como o caso do Carrillo e do Nikola Spelic que vão precisar de mais tempo de
adaptação e estas semanas vão servir para isso".
Ricardo Costa não está preocupado com o que falhou na época passada mas afirma que "os resultados
terão de ser obrigatoriamente diferentes". "Se praticarmos um andebol idêntico é resultado da
dinâmica da equipa", diz o técnico que sublinha que "todo grupo tem noção que há que oferecer aos
adeptos mais um título".
Continuar a ler
Sobre os rivais, Ricardo Costa não se alonga: "Obviamente que não jogamos sozinho, mas temos de
olhar primeiro para nós e sabemos que temos de ser mais fortes do que fomos na época passada".
António Areia vai cumprir a 2ª temporada de dragão ao peito e alinha pelo mesmo discurso. "O
objetivo do título está mais do que definido nas nossas cabeças e queremos recuperar aquilo que nos
pertenceu durante sete temporadas".
São seis os reforços do FC Porto para 2016/17: o croata Nikola Spelic, os brasileiros Patrick Lemos,
Paulo Vinicius e Felipe Santaela, o espanhol José Mário Carrillo e o cubano Victor Alvarez.
Autor: Humberto Ferreira
01h31
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Árbitros Duarte Santos e Ricardo Fonseca
http://www.pt.cision.com/s/?l=45b7ce89

A dupla portuguesa de árbitros de andebol Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje nomeada para os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
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Provas europeias de andebol para a época 2016/2017
http://www.pt.cision.com/s/?l=f3fc42dd

Foram hoje sorteadas as provas europeias de andebol para a época 2016/2017.
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Provas europeias de andebol para a época 2016/2017
http://www.pt.cision.com/s/?l=805e203

Foram hoje sorteadas as provas europeias de andebol para a época 2016/2017.
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Árbitros Duarte Santos e Ricardo Fonseca
http://www.pt.cision.com/s/?l=e2e0f40a

A dupla portuguesa de árbitros de andebol Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje nomeada para os
Jogos Olímpicos.
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A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a Federação de
Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
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A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a Federação de
Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
19.07.2016
Lusa
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Equipa AAUMiinho venceu os Jogos Universitários Europeus
Mais uma medalha de ouro para Portugal. A equipa de futebol universitário da Universidade do Minho,
representante de Portugal Jogos Universitários Europeus, conquistou o prémio mais desejado esta
terça-feira na competição que decorre em Rijeka, na Croácia, avança o blogue desportivo Box-to-Box.
A equipa masculina minhota superiorizou-se à equipa que representava a Alemanha (composta por
estudantes da Universidade de Bochum) e venceu na final por 2-1, trazendo a medalha de ouro pela
primeira vez para o país.
Há ainda outros cinco prémios a registar: A Universidade de Coimbra é campeã de ténis feminino; Ana
Madureira, aluna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, conquistou a prata na categoria de
karaté kumite - 50kg feminino; A Universidade de Lisboa foi vice-campeã de rugby de sete masculino;
a Universidade do Porto trouxe para casa a medalha de bronze em rugby de sete feminino; e a
Universidade do Minho alcançou o 3º lugar na competição de andebol masculino.
19.07.2016
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Árbitros portugueses de andebol garantidos na prova.
A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi, esta
terça-feira, nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 5 a 21 de agosto, informou a
Federação de Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
19.07.2016
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Equipa de andebol dos dragões com discurso ambicioso
O FC Porto apresentou, esta terça-feira, oficialmente a equipa de andebol para a época 2016/2017,
numa cerimónia que decorreu no Colégio Internato dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia.
O treinador portista, Ricardo Costa, falou sobre os objetivos do grupo, referindo que a principal
prioridade passa pela reconquista do título nacional.
"Queremos devolver o título aos adeptos e ao público, mesmo sabendo que temos de dar tudo por
tudo para sermos campeões. Todos os anos os objetivo deste clube é o de ser campeão e este ano
não foge à regra. Partimos sem o escudo na camisola, mas temos que olhar em frente e pensar em
voltar a conquistá-lo. Mantivemos mais ou menos a mesma base do ano passado e, mesmo entrando
jogadores novos, isso vai facilitar o nosso modelo de jogo. No ano passado demonstrámos que eramos
capazes de fazer coisas boas, os resultados no fim é que têm de ser necessariamente diferentes",
afirmou.
Para a nova época, a equipa portista apresenta seis novidades. O croata Nikola Spelic e os brasileiros
Patrick Lemos e Paulo Vinicius são reforços para a lateral esquerda portista, a quem se juntam o ponta
esquerda espanhol José Mário Carrillo e os pivots Felipe Santaela e Victor Alvarez, brasileiro e cubano,
respetivamente.
António Areia também fez planos para a nova época. A cumprir o segundo ano no clube, o pontadireita salientou a importância da pré-temporada e apontou o título nacional como objetivo principal,
esperando também que a nível pessoal a época corra melhor do que a anterior.
Ricardo Costa: "somos a equipa com mais história e com mais argumentos."
??https://t.co/NACp4ySmeR#FCPorto #andebol pic.twitter.com/kmnRYTbUIh
- FC Porto (@FCPorto) 19 de julho de 2016
"Esta fase inicial é sempre dura, mas é tanto dura como importante. São treinos muito intensos, com
uma carga bastante elevada, mas é também nesta fase que nos reencontramos voltamos a remar
todos para o mesmo lado. Sentimos que o objetivo é devolver o título aos adeptos. Temos de ir buscar
aquilo que pertenceu a esta casa durante sete anos e que é o nosso principal objetivo. Espero que a
época corra ainda melhor do que a passada, tanto para mim como para todos os meus colegas. Aos
que chegaram, é tampo de os integrar e incutir-lhes os espirito de grupo. Também por isso é bom
termos este estágio", disse.
Na agenda da equipa de andebol segue-se um estágio em São Pedro do Sul, local onde vai começar a
preparar o ataque à nova época.
O primeiro jogo oficial está previsto para 3 ou 4 de setembro, a contar para a Taça EHF. O sorteio das
primeira e segunda fases de qualificação da competição, realizado hoje, ditou que os georgianos do
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Batumi são os adversários dos 'Dragões' na primeira fase de qualificação da prova.
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ABC apadrinhou jornada de abertura
do II Encontro Desportivo Inclusivo
DIA DEDICADO AO ANDEBOL. A actividade decorreu, no Pavilhão Flávio Sá Leite, com a parceria do
ABC/UMinho. Promovida pela Espaço Lusófono, a segunda edição do Encontro Desportivo Inclusivo é
um evento direccionado para pessoas com deficiência, cujo objectivo é a inclusão através do desporto.
DESPORTO INCLUSIVO

+ programa
Depois do andebol, o
evento prossegue hoje
com uma demonstração
de rugby, das 10 às 12 horas, no Campo da Caseta,
em Nogueira, com a parceria do Braga Rugby.
Segue-se depois no
programa: ténis, futebol,
dança e karaté.

| Redacção |

Começou ontem a segunda edição do Encontro Desportivo Inclusivo promovido pela Espaço
Lusófono ONGD e cofinanciado
pelo INR, I.P, evento que irá decorrer ao longo da semana. A
primeira actividade decorreu no
pavilhão Flávio Sá Leite, com a
parceria do ABC/UMinho.
Neste primeiro dia os participantes, utentes de várias instituições do concelho, tiveram a
oportunidade de praticar andebol, interagindo com um dos
clubes mais emblemáticos da
modalidade. Sob a égide do treinador Jorge Rito, juntamente
com alguns dos seus atletas, di-

DR

Foto do grupo dos participantes com alguns atletas de andebol do ABC e com a vereadora do desporto de Braga, Sameiro Araújo

namizaram uma manhã repleta
de actividades e exercícios relacionados com o andebol, culminado com um mini torneio.
Com muito fair play e muita
motivação, todos os participantes superaram os seus limites,
demonstrando que o desporto é,
de facto, para todos. Começou,
assim, da melhor forma, este
projecto que pretende criar novas oportunidades para as pessoas com deficiência e incentivar a prática desportiva.
A assistir a esta actividade inicial do evento esteve a vereadora do Desporto da câmara municipal de Braga, Sameiro Araújo.
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Curso de treinadores
arrancou em Santo Tirso
ANDEBOL

| Redacção |

Arrancou ontem de manhã, em
Santo Tirso, um curso de treinadores de andebol grau 3.
O curso — que é organizado
pela Federação de Andebol
de Portugal, em parceria com o
Ginásio Clube de Santo Tirso e
com a Câmara Municipal de
Santo Tirso, conta com o apoio
da Escola Profissional Agrícola
Conde de São Bento.
Este estabelecimento acolheu,
no seu auditório, a assinatura do
protocolo de cooperação para
organização da acção.
Marcaram presença representantes das instituições envolvidas, nomeadamente José Pedro
Machado, vereador do desporto
da Câmara Municipal de Santo
Tirso; Pedro Sequeira, vice presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP); Manuel

DR

Acção de formação principiou ontem em Santo Tirso

Oliveira Assoreira, do Ginásio
Clube S. Tirso e Carlos Alberto
da Silva Frutuosa, director da
Escola Profissional Agrícola
Conde De São Bento Após o
protocolo procedeu-se à abertura
do curso, precedida por uma intervenção de Pedro Sequeira,

responsável pelo departamento
de formação da FAP, seguida pelo primeiro formador, Marco
Guimarães. O primeiro bloco do
curso decorre até domingo, em
regime concentrado, com os
formadores Paulo Sá, Pedro Leite e Luís Santos.
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Universidade do Minho traz
medalha de bronze dos EUSA
TERCEIRO LUGAR garantido frente à equipa croata da casa, em triunfo tangencial (36-35), depois de
prolongamento. Equipa da academia minhota conta com jogadores do ABC.
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

A equipa de andebol da Universidade do Minho garantiu ontem, na Croácia, a medalha de
bronze nos EUSA — European
University Sport Association
Games.
A formação minhota, orientada
por Gabriel Oliveira — também
treinador do Arsenal da Devesa
que esta época sobe à I Divisão
Nacional — e na qual alinharam
nesta competição universitária
vários jogadores do ABC/UMinho, como o guarda-redes Humberto Gomes, o pivot João Gonçalves e o ponta-esquerda Diogo
Branquinho, garantiu ontem o
terceiro lugar, ao vencer a Universidade de Vern, representante
do país organizador, por 36-35,
após prolongamento.
Antes, a equipa lusa já tinha

DR

Equipa de andebol da Universidade do Minho na Croácia, onde conquistou a medalha de bronze

ganho à Universidade de Colónia (Alemanha), por 23-21 e à de
Ljubliana (Eslovénia), por 29-

26, tendo ainda empatado com a
Universidade de Rijecka (Croácia), por 27-27.

Fernando Parente, director dos
Serviços de Acção Social —
Desportto e Cultura na Universi-

dade do Minho que é também
membro do comité executivo da
FISU — International University Sport, partilhou ontem a informação na sua página oficial
do Facebook, comentando que o
andebol “tem sido a estrela do
Desporto Universitário na última década”, lembrando que com
este triunfo a Universidade do
Minho, desde 2006, conquistou
quatro campeonatos europeus,
quatro segundos lugares e duas
medalhas de bronze.
“É um projecto de portas abertas entre a Universidade e os
clubes da região e onde os estudantes/atletas são as verdadeiras
estrelas”, acrescentou.
O feito foi saudado por diversas figuras do andebol como o
antigo treinador do ABC e do
FC Porto, António Cunha, e por
Luís Teles, actualmente vicepresidente do ABC/Uminho.
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A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a Federação de
Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
19 | 07 | 2016

18.00H
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Infantis da Ac. Espinho
vencem em Ol. Frades
Presença Equipa do clube espinhense venceu a 13.ª edição do Torneio Terras
de Lafões, onde participaram também as formações de Iniciadas e Juvenis
D.R.

Andebol
Feminino

Para finalizar a época 2015/16,
a Secção de Andebol da Associação Académica de Espinho
8AAE) deslocou-se a Oliveira de
Frades para participar no XIII
Torneio Terras de Lafões 2016,
emAndebol, que se realizou entre os passados dias 14 e 17 e
onde se fez representar pelas
equipas femininas de Infantis,
Iniciadas e Juvenis.
Sempre com temperaturas a
rondar os 30 graus, as infantis
foram as primeiras a entrar em
campo, vencendo a equipa do
S.M. Mato, por 22-6. Sorte diferente, tiveram as Iniciadas e as
Juvenis, que não conseguiram
levar a melhor sobre as suas adversarias, o AD Arsenal de Canelas e o S. Pedro do Sul, perdendo por 17-11 e 17-12, respectivamente.
No segundo dia, de manhã
cedo, foi a vez das Iniciadas enfrentarem oArsenal Canelas, arrecadando a segunda derrota,
ao perderem por 8-12, desfecho
igual ao da equipa de juvenis,

Comitiva da AAE que marcou presença no Torneio Terras de Lafões, em Oliveira de Frades

que não conseguiram levar a
melhor sobre a formação do
Monte. Mas ao final da manhã,
as infantis mostraram à equipa
da casa o porquê de terem ficado em terceiro lugar no Encontro Nacional, goleando por
5-23. Antes da hora do lanche,
deu-se o “derby” academista,
com as Iniciadas e defrontarem

as Juvenis, com o marcador no
final da partida a registar um
equilibrado 17-15, a favor das
atletas mais novas.
O sábado foi o pior dia, com
dois jogos para cada uma das
equipas daAAE e a temperatura
a rondar os 34 graus. Nos dois
jogos efetuados, as Juvenis venceram o primeiro jogo frente ao

Monte (6-19), mas acabaram
por perder o segundo, com a
equipa da casa (16-21). Pior sorte
tiveram as Iniciadas, que amealharam mais duas derrotas, desta feita com as anfitriãs (18-10) e
com S. Pedro do Sul (8-12). Sempre com o mesmo ritmo, com
mais ou menos calor, as Infantis
não “baixaram a guarda” e ba-

teram a Sanjoanense, por 8-18
e o Monte, por 20-7, apesar de
já estarem as duas equipas apuradas para a final.
No domingo, com a temperatura bem próxima dos 40
graus, as Iniciadas obtiveram a
única vitória do torneio, frente
à equipa do Monte, por 9-19, ficando em quinto lugar na classificação geral, enquanto as Juvenis, no segundo confronto
com o Arsenal de Canelas, voltou a perder por 10-20, ficando
em quarto lugar. Na tão esperada disputa pelo primeiro lugar,
as infantis não fizeram a coisa
por menos e bateram o Monte,
por 9-21, e consequente conquista do troféu do escalão.
Além do primeiro lugar, as infantis ainda conseguiram dois
prémios individuais, com os
prémios de Melhor Guarda-Redes e Melhor Jogadora a serem
atribuídos a Maria Sousa e Joana Campos, respectivamente,
acompanhadas por Maria João
Cálix também considerada a
Melhor Guarda-redes nesse escalão.Aequipa de Iniciadas conquistou o prémio “Fair-Play”.
Para trás, ficaram quatro dias
divertidos e de convívio, sempre
acompanhadas de perto pela
equipa técnica e direcção da
AAE, e com o forte apoio dos
pais, que ficando hospedados
em Oliveira de Frades, ou vindo
a casa e regressando, nunca deixaram de apoiar as atletas da
formação do clube espinhense,
que regressam ao trabalho no
dia 3 de Setembro. |
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Art. Avanca
contrata jovem
Miguel Vieira

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
A Artística de Avanca continua
a reforçar o plantel sénior para
a nova temporada, no principal
campeonato nacional de Andebol. O mais recente reforço é
Miguel Vieira, um jovem de 21
anos, que na última época jogou no Ginásio de Santo Tirso,
da II Divisão Nacional.
Miguel Vieira, que já passou
pelo ISMAI e Águas Santas, é
mais uma opção para Carlos
Martingo durante a época 2016
/2017. O início dos trabalhos estão marcados para a próxima
segunda-feira, sendo que o sorteio do campeonato decorre
quinta-feira, em Lisboa.
Em declarações ao “site” do
clube, o ponta direita assumiu
que espera conseguir “ajudar a
Artística a atingir os seus objectivos”, ao mesmo tempo que
pretende “continuar a crescer
como jogador e ser um elemento útil no plantel”. |
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ID: 65340504

19-07-2016

Tiragem: 2754

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,40 x 8,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Leirienses nomeados
para a Gala do Andebol
DR

Andebol
Votação

Há seis leirienses nomeados
para a Gala de Andebol de vai
realizar-se em Setúbal, no dia
27 de Agosto, numa organização da Federação Portuguesa
de Andebol.
Até ao dia 30 de Julho, os cibernautas poderão votar nos
nomeados das diversas categorias onde se encontra Ana
Silva (Juve Lis) como atleta revelação feminina, Paulo Félix
como melhor treinador nas
provas nacionais femininas, e

Paulo Félix está nomeado

Eurico Nicolau/Ivan Caçador
e Daniel Martins/Roberto Martins como melhor dupla de árbitros.|
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Árbitros de andebol madeirenses nomeados para os Jogos Olímpicos

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Diário de Notícias da Madeira Online

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=55272880

A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída pelos madeirenses Duarte Santos e Ricardo
Fonseca foi hoje nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto,
informou a Federação de Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
19/07/2016 18:16
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Rio2016: Árbitros de andebol Duarte Santos e Ricardo Fonseca nomeados para os JO

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=834507

HOJE às 18:58
A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a Federação de
Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
Diário Digital / Lusa
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19-07-2016

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,25 x 23,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

na croácia

Andebol da UM
conquista bronze
nos EUSA Games
A equipa de Andebol masculino da UMinho conquistou, ontem, na Croácia, a medalha de bronze
nos EUSA Games, após vencer, por 37-36 a equipa da casa, a Universidade de Vern, numa partida
que apenas ficou resolvida no prolongamento.
Mais uma vez, «os andebolistas da UM voltaram a inscrever o seu nome nos lugares mais altos do desporto universitário internacional. Desta
feita, em Rijeka, onde, pela primeira vez se sagram campeões europeus em 2011, os minhotos
sofreram um pouco mais do que estariam há espera para sair dos Balcãs com o bronze ao pescoço», pode ler-se numa nota enviada às redações.
Depois do empate (29-29) no final do tempo
regulamentar, a equipa de Gabriel Oliveira venceu no prolongamento por 37-36!
Em 11 europeus realizados até ao momento, a
UMinho marcou presença em 10, conquistando
quatro Campeonatos Europeus, foi vice-campeã
quatro vezes e ainda terceira em duas ocasiões.

Voleibol (feminino) e futsal entram bem
O voleibol feminino teve «uma entrada em grande estilo nesta prova tendo vencido por 3-1 as
suas adversárias da Universidade de Tallin (Estónia)», junta a nota.
«A terminar em beleza mais um dia de EUSA
Games, o futsal masculino alcançou uma suada
vitória por 3-2 sobre a dificílima equipa da Universidade de Tbilisi (Geórgia), reforçando assim
a ideia que o pódio está ao alcance da UMinho»,
destaca a UM, revelando que, com esta vitória,
a equipa garantiu a passagem à fase seguinte.
DR

ID: 65340278

Tiragem: 8500
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ID: 65340278

19-07-2016

Tiragem: 8500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,61 x 3,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

DESPORTO P.27

ANDEBOL DA UM
COM MEDALHA
DE BRONZE
NOS EUSA GAMES
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ID: 65340178

19-07-2016

Tiragem: 8500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,86 x 2,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL DA UM
CONQUISTA BRONZE
NOS EUSA GAMES
A equipa de andebol masculina da UM conquistou, ontem,
a medalha de bronze nos EUSA
Games, na Croácia.
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ID: 65340248

19-07-2016

Tiragem: 8500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,65 x 15,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

cerimónia de abertura decorreu ontem

DR

Concelho de Braga recebe
"II Encontro Inclusivo"

Utentes de várias instituições praticaram andebol com elementos do ABC

"II Encontro Desportivo Inclusivo",
promovido pela Espaço Lusófono, começou ontem, na cidade
de Braga, e contou com
a presença da vereadora do Desporto da autarquia, Sameiro Araújo. Neste primeiro dia, os
participantes, utentes de
várias instituições do concelho, tiveram a oportu-

O

nidade de praticar andebol, interagindo com um
dos clubes da modalidade
em Braga, o ABC. A equipa técnica do ABC, liderada por Jorge Rito, juntamente com alguns dos seus
atletas, dinamizaram uma
manhã repleta de atividades e exercícios relacionados com o andebol, culminado com um mini-torneio
desta modalidade. «Todos

os participantes superaram
os seus limites, demonstrando que o desporto é, de facto, para todos», indicou a organização, lembrando que
«este projeto que pretende
criar novas oportunidades
para as pessoas com deficiência e incentivar a prática
desportiva, demonstrando
o poder do desporto enquanto veículo para a inclusão social».
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FC Porto com ambição de recuperar o título

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5d074e19

Sem Gilberto Duarte, que teve de ir ao dentista, mas com seis caras novas, das quais se destacam o
espanhol Carrillo e o croata Spelic, os dragões já voltaram ao trabalho
Depois dos exames médicos da véspera, a equipa de andebol do FC Porto voltou esta segunda-feira ao
trabalho, no pavilhão do Colégio dos Carvalhos, uma vez que o Dragão Caixa está a receber a Taça do
Mundo de bilhar. Com uma ausência notada, a do lateral-esquerdo Gilberto Duarte, devidamente
autorizado para ir ao dentista, foram seis as caras novas que se apresentaram perante o técnico
Ricardo Costa: José Carrillo, ponta-esquerda espanhol, ex-Ademar Leon (Espanha); Nikola Spelic,
lateral-esquerdo croata, ex-Maribor (Eslovénia); Paulo Vinicius, lateral-esquerdo brasileiro, ex-Sorriso
(Brasil); Patrick Lemos, lateral-esquerdo brasileiro, ex-S.Bernardo Metodista (Brasil); Filipe Santaela,
pivô brasileiro, ex-Pinheiros (Brasil) e Vitor Iturriza, pivô cubano,. ex-Avanca. Do plantel 2016/17
constam ainda os nomes de Leandro Semedo, que esteve emprestado ao ISMAI na temporada
anterior, e do guarda-redes cubano Alejandro Carreras, que jogava no FC Porto B.
"O importante é sermos campeões, porque, em relação ao que a equipa foi capaz de fazer no ano
passado, haverá uma continuidade de dinâmicas, os resultados é que têm, necessariamente, de ser
diferentes, e tenho a certeza que toda a gente que faz parte deste grupo tem noção da
responsabilidade e da ambição que temos", disse o técnico Ricardo Costa na apresentação da equipa,
lembrando que "todos os anos o objetivo do FC Porto é ser campeão". Apesar de partirmos sem o
escudo na camisola, que era aquilo que queríamos, temos que olhar em frente e renovar os nossos
objetivos que passam por conquistar o campeonato nacional", insistiu.
Plantel FC Porto 2016/2017
N.º Nome Idade Posição Nacionalidade Clube Ant.
1 Alfredo Quintana 28 GR Portuguesa FC Porto
4 Victor Alvarez 26 P Cubana Avanca
5 Gilberto Duarte 26 LE Portuguesa FC Porto
6 Leandro Semedo 21 LE Cabo-Verdiana ISMAI
7 Nikola Spelic 25 LE Croata Maribor (Esl)
8 Cuni Morales 29 LD. Cubana FC Porto
9 Gustavo Rodrigues 21 LD Brasileira FC Porto
10 Miguel Martins 18 C Portuguesa FC Porto
11 Paulo Vinícius 18 LE Brasileira Sorriso (Bra)
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13 Patrick Lemos 20 LE Brasileira Metodista (Bra)
14 Rui Silva 23 C Portuguesa FC Porto
15 Daymaro Salina 28 P Portuguesa FC Porto
16 Hugo Laurentino 31 GR Portuguesa FC Porto
18 Jose Carrillo 25 PE Espanhola Ademar (Esp)
19 Ricardo Moreira 34 PD Portuguesa FC Porto
22 Alexis Hernández 24 P Cubana FC Porto
24 Hugo Santos 24 PE Portuguesa FC Porto
25 António Areia 26 PD Portuguesa FC Porto
- Alejandro Carreras 21 GR Cubana FC Porto B
- Filipe Santaela 21 P/LD Brasileira Pinheiros (Bra)
- Diogo Silva 18 LD Portuguesa FC Porto
- Tomás Barbosa 19 PD Portuguesa FC Porto
Treinador: Ricardo Costa;
Adjuntos: Tiago Cadete, Luís Graça e Telmo Ferreira (GR)
19 Julho 2016 às 21:13

Página 46

A47

Árbitros portugueses nomeados para os Jogos Olímpicos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1c9f926d

Duarte Santos e Ricardo Fonseca foram convocados para arbitrar nos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro'2016.
A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi esta
terça-feira nomeada para os Jogos Olímpicos Rio'2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a
Federação de Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar'2015 e no
Europeu da Polónia'2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio'2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
19 Julho 2016 às 19:59
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Árbitros de andebol Duarte Santos e Ricardo Fonseca nomeados para os JO

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9211897a

A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a Federação de
Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
PUB
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
Tue, 19 Jul 2016 19:31:01 +0200
POR Lusa
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Rio 2016: Árbitros de andebol Duarte Santos e Ricardo Fonseca nomeados para os JO

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Observador Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=82fae2ee

Jogos Olímpicos 2016
A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 5 a 21 de agosto, informou a Federação de
Andebol de Portugal.
ANTONIO LACERDA/EPA
A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio 2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a Federação
de Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar 2015 e no
Europeu da Polónia 2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no Rio
2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia 2013.
19/7/2016, 18:35
Agência Lusa
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Rio2016: Árbitros de andebol Duarte Santos e Ricardo Fonseca nomeados para os JO

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/97068/

Redação, 19 jul (Lusa) -- A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e
Ricardo Fonseca foi hoje nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto,
informou a Federação de Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
APS // VR
Lusa/fim
19-07-2016 17:59 |Porto Canal com Lusa
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Andebol: FC Porto na Geórgia e Sporting em Itália

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4bb7f912

Por Francisco Perez
19/07/2016 - 22:32
O sorteio para as competições europeias realizou-se nesta terça-feira, em Viena. Benfica ainda
aguarda adversário.
DR
O sorteio das competições europeia de andebol realizou-se esta terça-feira em Viena, na Áustria, e
ditou que o FC Porto defrontará os georgianos do Batumi, na Taça EHF, ao passo que o Sporting
medirá forças com os italianos do ASD Romagna Handball, na Taça Challenge. O adversário do Benfica
só será conhecido após o embate entre o Handball Kaerjeng e o Vojvodina.
Após a participação na Liga dos Campeões na temporada transacta, os "azuis e brancos" entram na
Taça EHF para defrontar o Batumi, campeão da Geórgia. O primeiro encontro será em casa do
adversário, entre 3 a 4 de Setembro, ao passo que a segunda mão realiza-se no Dragão Caixa, entre
10 a 11 do mesmo mês.
Se o FC Porto ultrapassar os georgianos, defrontará os eslovenos do Koper 2013, que na temporada
de 2012-13 eliminaram os "dragões" na terceira ronda de apuramento. As eliminatórias realizam-se
entre 8 e 15 de Outubro.
Já o Benfica, que entra na competição apenas na segunda eliminatória, terá de aguardar o resultado
do jogo entre o Handball Kaerjeng, do Luxemburgo, e os sérvios do Vojvodina, que se enfrentarão
logo na primeira ronda. Os vice-campeões nacionais e finalistas na Taça Challenge terão a primeira
mão fora de portas, entre 8 e 9 de Outubro, e o segundo confronto será no Pavilhão da Luz, entre 15
e 16 do mesmo mês.
Na Taça Challenge, o Sporting - vencedor do troféu em 2010 - terá como adversários os italianos do
ASD Romagna Handball na terceira ronda, a primeira que se disputa devido ao número de equipas
inscritas (32).
A primeira mão terá lugar em Lisboa, entre 19 e 20 de Novembro, ao passo que o segundo confronto
será no Palestra Cavina, em Imola, uma semana depois.
O ABC, campeão nacional em título e vencedor da Taça Challenge, já tinha visto o seu sorteio realizarse, preparando-se para iniciar a fase de qualificação para Liga dos Campeões frente ao Maccabi
Telavive, tendo também como adversários o Achilles Bocholt (Bélgica) e o Bregenz (Áustria).
Texto editado por Nuno Sousa
19/07/2016 - 22:32
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Provas Europeias adversários Madeira Andebol e Sports Madeira

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=23bb1c5b

Desporto
Desporto | Publicado 19 Jul, 2016, 17:19
Já são conhecidos os adversários das equipas madeirenses nas Competições Europeias, o Madeira
Andebol SAD recebe o Brest Bretangne Handball para a taça EHF e o CS Madeira irá defrontar o SSV
Dornbirn Schoren para a taça Challenge.
Na Taça EHF Ronda 1, a primeira mão está marcada para os dias 10 ou 11 de setembro cá na região,
onde o Madeira Andebol SAD irá receber a equipa Brest Bretangne Handball, onde joga a compatriota
guarda-redes Daniela Pereira.
Na Taça Challenge Ronda 2, a primeira mão está agendada para os dias 15 ou 16 de outubro, onde o
CS Madeira irá à casa do SSV Dornbirn Schoren.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
| Publicado 19 Jul, 2016, 17:19
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Árbitros de andebol Duarte Santos e Ricardo Fonseca nomeados para os JO

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=94579dc9

Lusa
19 Jul, 2016, 18:04
| Jogos Olímpicos 2016
A dupla portuguesa de árbitros de andebol constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca foi hoje
nomeada para os Jogos Olímpicos Rio2016, a decorrer de 05 a 21 de agosto, informou a Federação de
Andebol de Portugal (FAP).
A nomeação por parte da Federação Internacional de Andebol (IHF) surge após Duarte Santos e
Ricardo Fonseca terem integrado o quadro de árbitros presentes no Mundial do Qatar2015 e no
Europeu da Polónia2016.
A dupla Duarte Santos e Ricardo Fonseca, da Madeira, é uma das oito europeias presentes no
Rio2016, integrando um restrito grupo de 16 que integra mais cinco equipas masculinas e três
femininas.
Os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que somam agora ao currículo a presença
nuns Jogos Olímpicos, já tinham sido nomeados para o Campeonato do Mundo de seniores femininos
Sérvia2013.
Pesquise por: Olímpicos,
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
19 Jul, 2016, 18:04|
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Duarte Santos e Ricardo Fonseca nomeados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=39673479

DesportoÁrbitros madeirenses de andebol em destaque
Desporto | Publicado 19 Jul, 2016, 17:24
/ atualizado em 19 Jul, 2016, 19:26
Arbitragem portuguesa conhece mais um momento alto com a nomeação da dupla da Madeira.
Os árbitros portugueses Duarte Santos e Ricardo Fonseca acabam de ser nomeados para os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro. Depois de terem marcado presença no Campeonato do Mundo do Catar
2015 e no Campeonato da Europa da Polónia 2016, são chamados à competição de topo do desporto
mundial - os Jogos Olímpicos.
Colhemos a primeira reação a esta nomeação junto do presidente do Conselho de Arbitragem, António
Marreiros.
Era uma notícia que aguardava, que estava em segredo e que corresponde ao cumprimento do
objetivo mais nobre e mais alto que colocámos há quatro atrás quando iniciámos o primeiro mandato
à frente do Conselho de Arbitragem .
Para além do reconhecido valor de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, esta nomeação implicou muito
acompanhamento por parte de muitos agentes ligados à modalidade.
É um trabalho de equipa. O Conselho de Arbitragem funcionou como tal. Marcámos os Jogos Olímpicos
como a primeira prioridade. Houve uma ligeira 'décalage' em relação às datas de publicação da
noticia, que queríamos já ter sido possível há um mês atrás, quando foi divulgada a primeira lista
provisória. Mas depois funcionou também a diplomacia desportiva , revela António Marreiros para
depois salientar.
Se Duarte Santos e Ricardo Fonseca, que estiveram no último Europeu e no último Mundial, não
fossem nomeados para os Jogos estaria cometer-se uma enorme injustiça , diz o presidente do CA.
Porque eles trabalharam muito, do primeiro ao último minuto, focados neste objetivo e no
enquadramento que lhes foi pedido pelo CA .
A terminar, António Marreiros não escondeu a sua satisfação.
Ainda estou um pouco arrepiado... Mas feliz por esta noticia. Quero deixar bem claro que esta
nomeação é o reconhecimento por um trabalho de equipa. De uma vasta equipa que vai desde os
meus colegas do CA a todos os árbitros que trabalham muito. Desta vez, esse trabalho de todos
reverteu em favor desta dupla que tenho a certeza que nos vai representar a todos e fazer um
excelente trabalho .
DUPLA QUER FAZER DE CADA JOGO UMA FINAL
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Surpresa, surpresa, não posso dizer que foi. Mas a duas semanas dos Jogos . . Assim reagiu Duarte
Santos quando questionado se esta nomeação o tinha apanhado de surpresa.
Tínhamos vindo a fazer um trabalho tendo em vista os Jogos Olímpicos. Quando a nomeação
provisória saiu há dois meses atrás não estávamos na primeira lista, mas continuámos a trabalhar ,
reconhece Duarte Santos.
E esta nomeação acaba por ser o reconhecimento do trabalho que estivemos a fazer. Continuámos a
trabalhar para esta nomeação, a esperança é a última a morrer. Mas foi uma surpresa muito bemvinda. Vamos aproveitar esta oportunidade. Vamos com tudo, como se costuma dizer. , garante
Duarte Santos.
Quanto a Ricardo Fonseca, foi claro quando lhe perguntámos qual o estado de espírito que o assola
neste momento, após ter recebido a nomeação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
É uma pergunta de resposta óbvia. Estou muito satisfeito. Isto é o expoente máximo de qualquer
agente desportivo, de qualquer modalidade - é estar nos Jogos Olímpicos! , refere Ricardo Fonseca.
O nosso objetivo foi sempre trabalhar para fazer .sempre o melhor. Se o trabalho foi suficiente para
chegar onde chegamos é a concretização do objetivo. Mas fazemos sempre o melhor em cada
competição em que participamos seja a nível regional, nacional ou internacional , assegura Ricardo
Fonseca.
Garantida a presença nos Jogos, seguramente que a dupla madeirense já começou a traçar novas
metas.
O próximo objetivo é dirigir cada jogo para que formos nomeados como se de uma final se tratasse. E
ter os pés bem assentes na terra. Estamos no top 16 das melhores duplas mundiais. Vamos tentar
concorrer com os melhores. Mas, repito, para nós cada jogo é uma fina e como tal a encararemos .
Para os torneios de Andebol (masculino e feminino) dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram
nomeadas 16 duplas de arbitragem. 11 oriundas da Europa (três das quais femininas) e cinco do resto
do Mundo.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
| Publicado 19 Jul, 2016, 17:24 / atualizado em 19 Jul, 2016, 19:26
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ÚLTIMA HORA: Duarte Santos e Ricardo Fonseca nomeados para os Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=36f00330

DesportoÁrbitros madeirenses de andebol em destaque
Desporto | Publicado 19 Jul, 2016, 17:24
/ atualizado em 19 Jul, 2016, 17:24
A Federação Portuguesa de Andebol acaba de anunciar que
a arbitragem portuguesa conhece mais um momento alto com a nomeação da dupla da Madeira,
Duarte Santos e Ricardo Fonseca.
Os árbitros portugueses Duarte Santos e Ricardo Fonseca acabam de ser nomeados para os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
| Publicado 19 Jul, 2016, 17:24 / atualizado em 19 Jul, 2016, 17:24

Página 56

A57

Andebol do FC Porto apresenta-se com ambição de reconquistar título nacional

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

19-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=92d1d8b0

O FC Porto apresentou hoje oficialmente a equipa de andebol para a época 2016/2017, numa
cerimónia que decorreu no Colégio Internato dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
O treinador portista, Ricardo Costa, falou sobre os objetivos do grupo, referindo que a principal
prioridade passa pela reconquista do título nacional.
"Queremos devolver o título aos adeptos e ao público, mesmo sabendo que temos de dar tudo por
tudo para sermos campeões. Todos os anos os objetivo deste clube é o de ser campeão e este ano
não foge à regra. Partimos sem o escudo na camisola, mas temos que olhar em frente e pensar em
voltar a conquistá-lo. Mantivemos mais ou menos a mesma base do ano passado e, mesmo entrando
jogadores novos, isso vai facilitar o nosso modelo de jogo. No ano passado demonstrámos que eramos
capazes de fazer coisas boas, os resultados no fim é que têm de ser necessariamente diferentes",
afirmou.
Para a nova época, a equipa portista apresenta seis novidades. O croata Nikola Spelic e os brasileiros
Patrick Lemos e Paulo Vinicius são reforços para a lateral esquerda portista, a quem se juntam o ponta
esquerda espanhol José Mário Carrillo e os pivots Felipe Santaela e Victor Alvarez, brasileiro e cubano,
respetivamente.
António Areia também fez planos para a nova época. A cumprir o segundo ano no clube, o pontadireita salientou a importância da pré-temporada e apontou o título nacional como objetivo principal,
esperando também que a nível pessoal a época corra melhor do que a anterior.
"Esta fase inicial é sempre dura, mas é tanto dura como importante. São treinos muito intensos, com
uma carga bastante elevada, mas é também nesta fase que nos reencontramos voltamos a remar
todos para o mesmo lado. Sentimos que o objetivo é devolver o título aos adeptos. Temos de ir buscar
aquilo que pertenceu a esta casa durante sete anos e que é o nosso principal objetivo. Espero que a
época corra ainda melhor do que a passada, tanto para mim como para todos os meus colegas. Aos
que chegaram, é tampo de os integrar e incutir-lhes os espirito de grupo. Também por isso é bom
termos este estágio", disse.
Na agenda da equipa de andebol segue-se um estágio em São Pedro do Sul, local onde vai começar a
preparar o ataque à nova época.
O primeiro jogo oficial está previsto para 03 ou 04 de setembro, a contar para a Taça EHF. O sorteio
das primeira e segunda fases de qualificação da competição, realizado hoje, ditou que os georgianos
do Batumi são os adversários dos 'Dragões' na primeira fase de qualificação da prova.
Conteúdo publicado por Sportinforma
19-07-2016 20:45 O FC Porto apresentou hoje oficialmente a equipa de andebol para a época
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2016/2017, numa cerimónia que decorreu no Colégio Internato dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia.
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Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,17 x 21,62 cm²

ANDEBOL
XXXVI Torneio Cidade de Almada
15-07-2016

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mais antigo torneio do país
saldou-se por mais
um grande êxito
DIREITOS RESERVADOS

ID: 65328773

Tiragem: 12000

A

cidade de Almada foi
palco de 07 a 10 de Julho, da 36.ª edição do
Torneio Cidade de Almada,
que contou com a participação
de 18 clubes, 44 equipas
(duas internacionais), distribuídas pelos escalões de competição de Juniores, Juvenis,
Iniciados, Infantis e Minis. Foram realizadas mais de 100
emocionantes partidas de andebol distribuídas por seis recintos desportivos: Complexo
Municipal Desportos Almada,
Charneca de Caparica, Escola
Daniel Sampaio, Municipal Laranjeiro, Pavilhão Adelino Moura e Pavilhão António da Cos-

ta. Mais uma vez o Torneio de
Andebol mais antigo do país,
revelou-se uma autêntica festa da modalidade, saldando-se
por um grande êxito a nível
desportivo e organizativo. As
equipas vencedoras nos vários
escalões foram as seguintes:
Juniores – SL Benfica; Juvenis
– SL Benfica: Iniciados – SL
Benfica; Infantis – NAAL Passos Manuel; Minis – Almada
AC. Foram ainda atribuídos
os seguintes prémios nos respectivos escalões: prémio fairplay; melhor marcador, melhor guarda-redes, melhor jogador.
JF
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ID: 65318282

13-07-2016

Tiragem: 3000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,40 x 13,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Póvoa Andebol e Grande Colégio
promovem modalidade
O Póvoa Andebol realizou na
segunda-feira uma iniciativa
de promoção da modalidade
e do clube junto dos alunos
do Grande Colégio. Na atividade participaram cerca de

60 crianças dos 6 aos 12 anos
e no final, os responsáveis do
clube consideraram “uma experiência positiva que tem
tudo para se repetir”.
“A iniciativa serviu para

mostrar também o crescimento do clube e aproximar
cada vez mais das crianças
poveiras, cativando-as para
a segunda modalidade federada mais praticada em Por-

tugal e uma modalidade que
já teve uma equipa poveira
na primeira divisão”, revelou o
clube que agora regressa aos
trabalhos a 1 de setembro no
arranque da próxima época.

Jovens experimentam modalidade
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ID: 65316908

13-07-2016

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 19,81 x 13,89 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

p As minis da CPVV: Íris Rocha, Soraia Ferreira, Rita Santos, Diana Gonçalves, Ana Sofia Oliveira, Luana

Dias, Luísa Gonçalves, Andreia Barbosa, Raquel Martins, Sofia Veiga e Maria Fernandes; Naíde Gonçalves (em primeiro plano

ANDEBOL

CPVV no encontro
nacional de minis
A Casa do Povo
de Valongo do Vouga

(CPVV) participou no
encontro nacional

de minis em Godim
(Peso da Régua), iniciativa que envolveu
cerca de 1500 atletas
de ambos os sexos,
pertencentes a 100
equipas e em representação de 58 clubes.

A formação valonguense esteve presente
com 12 atletas, numa
competição onde o
que interessa é participar, e onde todos
os participantes saem
vencedores. Sem clas-

sificação final, o balanço é “muito positivo”,
uma vez que dos seis
jogos realizados, a
equipa apenas somou
duas derrotas. Assim,
iniciou a competição
com uma derrota
expressiva de 13-27
frente ao Perestrelo, da
Madeira, seguindo-se
uma vitória expressiva por 28-3 frente
ao Passos Manuel,
de Lisboa. A competição continuou
com uma derrota
por 12-14 frente ao
Leça, de Matosinhos,
seguindo-se depois
vitórias de 15-6 frente
ao Espinho, 9-5 com
o Gil Eanes e por fim
13-6 frente ao Vela
de Tavira, ambas do
Algarve.
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ID: 65298295

11-07-2016

Tiragem: 5000

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,29 x 8,96 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

JUNIORES DO FEIRENSE
CONQUISTAM GARCICUP
ANDEBOL Os Juniores do Clube Desportivo Feirense encerraram a época
2016/17 com mais um troféu, desta
feita, ao vencer o Garcicup (Torneio
Internacional de Andebol que decorreu em Estarreja). Na final, bateram a
formação da casa, o Estarreja AC, por
números contundentes. 30-22 foi o
resultado final.
A formação azul viveu esta época de
sonho, ao garantir atempadamente
a subida à primeira divisão, para de
seguida assegurar o título de campeão
nacional da segunda divisão, numa
final realizada em duas mãos perante
os algarvios do Lagoa AC, a quem

venceram os dois jogos. Pelo meio,
conquistaram o torneiro HandeGaia,
que curiosamente venceram na final
a mesma formação do Estarreja AC,
da primeira divisão.
O Feirense saiu na liderança logo no
início do encontro e ganhou vantagem
de 3-0, vantagem esta que seguiu
até ao intervalo. No segundo tempo,
a supremacia da formação azul foi-se
acentuando. Voltaram a entrar bem e
alargaram a vantagem para seis golos.
Nos últimos minutos, mesmo perante
uma defesa individual em todo o campo, a formação da casa não conseguiu
dar a ideia que podia discutir a vitória.

Esta formação do Feirense vai quase
na sua totalidade disputar, na próxima época, o Campeonato Nacional
da Primeira Divisão. Apenas o atleta
Pedro Machado despediu-se dos
escalões de formação e teve mesmo
o privilégio de marcar o último golo da
partida, tendo direito a uma calorosa
saudação dos companheiros no final
da partida.
Pelo CD Feirense alinharam: Pedro Ribeiro, Nuno Reis, João Cardoso, Pedro
Capitão, Pedro Machado, Carlos Madureira, Cesar Macedo, Miguel Costa, Alex
Podolskyi, Rui Cunha e Rui Leite.
Treinador: Manuel Gregório
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ID: 65266933

11-07-2016

Tiragem: 6000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,64 x 20,75 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol O

Feirense vence
Garcicup
Os Juniores do CD Feirense encerraram uma época
inesquecível com mais uma
brilhante vitória no Garcicup
(Torneio Internacional de
Andebol que decorreu em
Estarreja), ao vencerem na
final a formação da casa, o
Estarreja AC por números
contundentes, 30-22 foi o
resultado final.
A formação azul viveu esta
época momentos únicos,
atempadamente garantiram
a subida à 1ª divisão para de
seguida assegurarem o titulo
de Campeão Nacional da 2ª
divisão, numa final realizada em duas mãos perante
os algarvios do Lagoa AC, a
quem venceram os dois jogos, pelo meio tiveram ainda
mais uma conquista de um
Torneio, o HandeGaia, que

curiosamente venceram na
final a mesma formação do
Estarreja AC, formação que
milita na 1ª divisão, mas que
mais uma vez não apresentou argumentos para levar
a melhor sobre a formação
fogaceira. Pelo CD Feirense
alinharam: Pedro Ribeiro,
Nuno Reis, João Cardoso,
Pedro Capitão, Pedro Machado, Carlos Madureira, Cesar
Macedo, Miguel Costa, Alex
Podolskyi, Rui Cunha e Rui
Leite. T. Manuel Gregório.
O Feirense saiu na liderança logo no inicio do encontro e ganhou vantagem
de 3-0, vantagem esta que
conseguiu manter até ao
intervalo, no segundo tempo
a supremacia da formação
azul foi-se acentuando cada
vez mais, voltaram a entrar

bem e alargaram irremediavelmente a vantagem para 6
golos e depois foi manter o
nível até ao final, nos últimos
minutos mesmo perante
uma defesa individual em
todo o campo a formação da
casa nunca conseguiu dar a
ideia que podia discutir a
vitória.
Esta formação do Feirense
vai quase na sua totalidade
disputar na próxima época
o campeonato Nacional da
1ª Divisão, apenas o atleta
Pedro Machado se despediu
dos escalões de formação
e teve mesmo o privilégio
de marcar o ultimo golo da
partida, precisamente o trigésimo golo, tendo direito a
uma calorosa saudação dos
companheiros no final da
partida.
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ID: 65206784

08-07-2016

Tiragem: 3200

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,50 x 31,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Encontro Nacional de Minis 2016 na Cidade do
Peso da Régua junta cerca de 1500 Atletas
Mais uma vez a cidade do
Peso da Régua foi palco de um
grande evento, desta
vez foi o Andebol, com o
encontro Nacional de Minis
que se realizou nos dias 30 de
Junho e 01,02,03 dc
Julho, organização da Federação Portuguesa de Andebol,

Camara Municipal do Peso da
Régua, Associação de Andebol
de Vila Real e a Associação
Desportiva de Godim
(ADC ), onde trouxe a cidade
cerca de 1500 atletas para a
pratica do Andebol, num total
de 332 jogos realizados durante. quatro dias entre

•

•

penderam do seu tempo para
propocionar a quem visitou
Peso da Régua, momentos
inesqueciveis.
Na maioria das equipas com
quem dialogamos este foi o
melhor encontro de sempre
neste escalão, sendo destacado
por todos, as excelente condi-

ções do alojamento, as
refeições com bastante qualidade e acima de tudo a
simpatia e disponibilidade de
todos os elementos da organização.
Está dc parabéns o Municipio
do Peso da Régua por todo o
apoio neste enorme evento.

•

{.

Á

100 equipas de 58 clubes,
distribuidos por 11 locais de
jogos.
De salientar a excelente organização por parte do A.D.C;
com muita dinâmica e unia
entrega enorme por parte dc
toda a direção, atletas e pais
do clube que nestes 4 dias dis-

•".- •
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ID: 65250149

08-07-2016

Tiragem: 4750

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 7,53 x 5,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Clube de Andebol de Baltar
vence em Estarreja
A equipa feminina de “Minis” do Clube de Andebol de Baltar,
foi a Estarreja obter o 1º lugar na “ Garci Cup “ . Este é mais um
resultado que é revelador do trabalho desenvolvido por um
clube que nasceu no seio dos Agrupamento de Escolas de Baltar, mais concretamente na Escola Daniel Faria. A dinâmica
que envolve a comunidade escolar, aproxima os pais e envolve
toda a comunidade na construção de uma ideia de educação
integral de uma escola que não serve apenas para preparar os
alunos para exames mas que também procura desenvolver a
criança noutras vertentes que são igualmente importantes.
Parabéns as Minis do Clube Andebol de Baltar pelo 1°lugar na
Garci Cup em Estarreja.
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ANDEBOL

Tiragem: 1000

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,39 x 9,97 cm²

Sporting da Horta reforça equipa
sénior

ID: 65251910

08-07-2016

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

DR

O Sporting da Horta já anunciou que terá dois reforços na
próxima época na sua equipa
de andebol.
Trata-se dos irmãos Landim
que são assim os primeiros
reforços para a época 2016 2017. Felisberto Landim e
Edgar Landim chegam do FC
Porto.
Felisberto Landim, ex. AC
Fafe (por empréstimo do FC
Porto), tem 23 anos, 1.93m e
98kg. Joga na posição de
pivot.

Já Edgar Landim, ex. FC
Porto, tem 29 anos, 1,99m e 96
Kg. Em campo é Lateral

Esquerdo.

MJS
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