


Revista de Imprensa

05-05-2012 

1. (PT) - Bola, 05/05/2012, Luta pela Europa intensifica-se 1

2. (PT) - Jogo, 05/05/2012, Agenda do Fim de Semana 2

3. (PT) - Jogo, 05/05/2012, Cultura é o próximo 3

4. (PT) - Jogo, 05/05/2012, Dario vai para o benfica 4

5. (PT) - Jogo, 05/05/2012, O mestre e o aprendiz 5

6. (PT) - Jogo, 05/05/2012, Rolando Freitas assume a selecção de Andebol 7

7. (PT) - Record, 05/05/2012, FC Porto festeja em casa 8

8. (PT) - Diário de Aveiro, 04/05/2012, Torneio  Carlos Martins  proporciona espectáculo 9

9. (PT) - Grande Porto, 04/05/2012, FC Porto finta crise com tetra no andebol 10

10. (PT) - Diário da Região, 02/05/2012, Alto do Moinho surpreende Ginásio do Sul no seu pavilhão 11

11. (PT) - Jornal das Caldas, 02/05/2012, 25.º Aniversário da Associação de Andebol de Leiria 12

12. (PT) - Notícias de Vila Real, 02/05/2012, Juvenis do SVR Benfica e do GD Chaves vencem 13

13. (PT) - Região de Águeda, 02/05/2012, Escola Adolfo Portela campeã regional 14

14. (PT) - Região de Águeda, 02/05/2012, Juvenis femininos da LAAC 15

15. (PT) - Desportivo de Guimarães, 01/05/2012, Manutenção mais perto apesar da quarta derrota 16

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 5,63 x 34,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41622166 05-05-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 41193

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 26,11 x 5,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41622401 05-05-2012

Página 2



A3

  Tiragem: 41193

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,58 x 9,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41622299 05-05-2012

Página 3



A4

  Tiragem: 41193

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 26,51 x 26,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41622295 05-05-2012

Página 4



A5

  Tiragem: 41193

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 26,99 x 30,83 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 41622296 05-05-2012

Página 5



  Tiragem: 41193

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 27,01 x 27,36 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 41622296 05-05-2012

Página 6



A7

  Tiragem: 41193

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 19,17 x 14,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41622443 05-05-2012

Página 7



A8

  Tiragem: 95662

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 20,56 x 5,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41622686 05-05-2012

Página 8



A9

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 18,11 x 19,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41604832 04-05-2012

Avelino Conceição

� A 16.a edição do torneio “Carlos
Martins”, em andebol, decorreu na
passada terça-feira, feriado nacio-
nal, e contou com o apoio da Fede-
ração de Andebol de Portugal, da
Associação de Andebol de Aveiro e
de várias outras entidades que se
quiseram associar ao evento.

A competição arrancou com
uma partida de minis femininas,
na qual a equipa do Salreu, que está
a dar os primeiros passos, perdeu
frente ao Colégio de Gaia. No en-
contro seguinte, a equipa de infan-
tis, como já vem sendo um hábito,
venceu o Colégio de Gaia.

Da parte da tarde mais quatro
jogos preencheram um dia repleto
de andebol, provando que o torneio
é uma aposta ganha por todos
aqueles que fazem deste aconteci-
mento um momento alto da época,
ano após ano. O encontro Salreu-
Padroense, em minis, pendeu para
a equipa da casa (12-8), ao passo que
as juvenis do Salreu venceram o

estreante Cucujães de forma clara,
por 24-16.

Seguiram-se, depois, os jogos mais
apetecidos do torneio, ou seja, estive-
ram em acção aqueles que, em outros
tempos, deram grande nome ao clu-
be. Primeiro realizou-se uma partida
entre antigas atletas do clube, num
misto de juventude com alguma
veterania, facto que não impediu a
que se assistisse a um magnífico

espectáculo, vencendo, sem grande
surpresa, as mais jovens, apesar da
réplica das mais antigas.

Por fim, a fechar o torneio, realce
para o encontro entre antigos prati-
cantes do Salreu e o actual campeão
da fase de acesso à 3.a Divisão Naci-
onal, o EAC Estarreja Andebol Clu-
be. Este último, sem grandes “barri-
gas”, venceu com facilidade, fe-
chando uma festa, que, diga-se,

levou durante todo o dia ao Pavi-
lhão de Salreu várias dezenas de
pessoas, que na parte final enche-
ram as bancadas.

Esta 16.a edição do torneio termi-
nou com mais uma singela homena-
gem ao malogrado atleta pelo então
presidente, António Mortágua,
momento que contou com a pre-
sença de familiares de Carlos Mar-
tins, inclusive o seu irmão gémeo.l

ANDEBOL

EQUIPA das antigas atletas na altura da homenagem a Carlos Martins

D
.R
.

Torneio “Carlos Martins”
proporciona espectáculo
Dia repleto de jogos assinala mais uma homenagem 
ao ex-atleta. Aposta do Salreu voltou a ser um sucesso
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (Grupo B)

Alto do Moinho surpreende
Ginásio do Sul no seu pavilhão
OGinásio do Sul que foi sur-

preendido (29-32) no seu
pavilhão pelo Alto do Moi-

nho perdeu a liderança da fase de
apuramento (Grupo B) do campeo-
nato nacional da 2.ª divisão para o
Passos Manuel que levou a melhor
sobre o Vela de Tavira, por cinco
golos de diferença (32-27), na par-
tida realizada entre ambos no Pa-
vilhão da Escola Quinta de
Marrocos, em Benfica. No outro
jogo da jornada, o Paço de Arcos
foi impor um empate (25-25) a Be-
navente. Mas, voltando ao jogo
realizado na Cova da Piedade, im-
porta dizer que a vitória do Alto do
Moinho se afigura extremamente
importante no que respeita às suas
pretensões que passam pela ma-
nutenção na 2.ª divisão nacional.
Com os três pontos conquistados a
equipa do Alto do Moinho trocou
de posição na tabela classificativa
com o Paço de Arcos que passou
agora a ser o último. Ao invés do
Ginásio do Sul que teve em Tiago
Caetano, com oito golos, o seu

melhor marcador, o Alto do Moi-
nho realizou uma boa exibição e
superiorizou-se ao adversário na
segunda parte, com um parcial
de 15-12 a seu favor, depois de
17-17 ao intervalo. Tiago Pereira
(9 golos) e Sérgio Torres (7 golos)
foram os jogadores que mais

deram nas vistas na equipa do
concelho do Seixal. Na classifica-
ção geral, o Passos Manuel é
agora o comandante com 30 pon-
tos; seguido do Vela de Tavira,
com 29; Ginásio do Sul, 28; Vitó-
ria de Setúbal, 27; Benavente,
25; Alto do Moinho, 23; Paço de

Arcos, 22 pontos. No dia 5 de
Maio (sábado), realiza-se a 8.ª
jornada da competição que en-
globa os seguintes encontros:
Vela de Tavira - Paço de Arcos;
Vitória de Setúbal - Passos Ma-
nuel; Alto do Moinho - Bena-
vente.

Na 3.ª Divisão
Torrense continua na frente

A 3.ª jornada da fase de apura-
mento do campeão nacional da 3.ª
divisão decorreu sem surpresas,
com três vitórias das equipas que
jogaram em casa – Lagoa sobre o
Costa D’Oiro (20-18); Redondo
sobre o AC Sines (33-20); Oriental
sobre o Almada (27-21) – e apenas
uma forasteira, esta conseguida
pelo Sportivo de Loures (27-21) no
pavilhão do Náutico Guadiana, em
Vila Real de Santo António. Apesar
de ter folgado, o Torrense man-
teve o primeiro lugar com 35 pon-
tos, seguindo à frente do Oriental,
que tem 32 pontos; Redondo, 30;
Lagoa, 28; Almada, 26; Loures, 25;
Náutico Guadiana, 20, Costa D’Oi-
ro, 19; Andebol de Sines, 16. A pró-
xima jornada, que se realiza no
sábado, dia 5 de Maio, engloba as
seguintes partidas: Torrense –
Oriental; Almada – Redondo; Ande-
bol de Sines - Náutico Guadiana;
Loures – Lagoa. JOSÉ PINA

Alto do Moinho superiorizou-se ao Ginásio do Sul e deixou o último lugar
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A Associação de Andebol 
de Leiria (AAL) foi fundada 
a 29 de abril de 1987, as-
sinalando os seus 25 anos 
de atividade no passado 
domingo, com um conjunto 
vasto conjunto de iniciativas, 
de forma a perpetuar a vida 
e memória de todos os que 

ajudaram a criar esta asso-
ciação distrital.

Esta data marca o início 
da AAL, cortando o cordão 
umbilical com a antiga Asso-
ciação dos Desportos de Lei-
ria, dando os passos neces-
sários para se tornar numa 
estrutura autónoma, dinâmi-

25.º Aniversário da Associação 
de Andebol de Leiria

Foram entregues vários prémios
ca e visionária, lançando pó-
los de desenvolvimento por 
todo o distrito.

O Sporting das Caldas foi 
um dos clubes homenagea-
dos, através de Luís Gaspar 
e o presidente Carlos Go-
mes.
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os Juvenis Masculinos 
do sport Vila real e Benfica 
e as Juvenis Femininas do 
Grupo Desportivo de cha-
ves conseguiram os únicos 
resultados positivos deste 
fim de semana desportivo. 
na 3ª jornada da Fase de 
Apuramento de classifica-
ção, na luta pelo 5º lugar 
o sVr Benfica recebeu e 
venceu categoricamente o 
Falcão de Pinhel por 40/17. 
Já as Juvenis Femininas do 
GD chaves deslocaram-se 
a Mangualde e também 
venceram e de forma mais 
folgada ainda a frágil equi-
pa dos Gs Mangualde por 

46/9.
Ainda na Fase de Quali-

ficação de Juvenis Mascu-
linos, mas na fase dos pri-
meiros a AD Godim des-
locou-se a Mangualde e 
perdeu por 29/26, num 
grupo muito equilibrado. 
Por último, na recta final 
do nacional da 1ª Divisão 
de iniciadas Femininas o 
GD chaves recebeu e per-
deu frente cA s. Félix da 
Marinha por 44/23, depois 
de ter chegado ao interva-
lo somente com 1 golo de 
desvantagem (17/16).  

ANDEBOL
Juvenis do SVR Benfica e 
do GD Chaves vencem
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ANDEBOL

A Escola Secundária Adol-
fo Portela (ESAP) venceu, pela 
quarta vez consecutiva, a fase 
regional do desporto escolar 
em andebol feminino, sendo 
assim a representante da Dire-
ção Regional de Educação do 
Centro (DREC), no campeonato 
nacional 2012, que se irá reali-
zar em Coimbra nos próximos 
dias 25 e 26 de maio.

No campeonato regional, que 
se realizou no pavilhão da ESAP, 
no sábado, dia 28 de abril, a es-
cola de Águeda defrontou e ven-
ceu o agrupamento de escolas 
de Aguiar da Beira, por 38-9, e a 
Escola Secundária Afonso Lopes 
Vieira, de Leiria, por 35-23.

No próximo mês, em Coimbra, 
a ESAP irá lutar pela revalidação 

do tí tulo de campeão nacional, o 
qual lhe pertence há já três anos.

Escola Adolfo Portela campeã regional

A equipa da ESAP
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Juvenis femininos da LAAC 

– Vitória (25-17) com o 
Saavedra Guedes, co-
mandando o campeonato 
regional só com vitórias. 
José Santos e Cláudia Sal-
gueiro fi zeram alinhar: Ca-
tarina Marques, Patrícia 
Inês, Mariana Batalha (3), 
Ana Vidal, Carina Campos 
(1), Cristi ana Marques, 
Ana Rita, Mariana Ferreira 
(2), Bárbara Ferreira (5), 
Juceleyde Cabral, Ana So-
fi a, Soraia Fernandes (14), 
Ema Almeida e Clara Hen-
riques.
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FUTEBOL REGIONAL ANDEBOL

S. BERNARDO XICO ANDEBOL
João Pinho
Renato Broa
João Vilar (2)
Augusto Pereira (3)
Tiago Gonçalves (2)
Fábio Magalhães
Fábio Ribeiro (1)
Ricardo Oliveira (3)
Ulisses Ribeiro
B. Gonçalves (4)
Tiago Sousa (6)
Hugo Silva (1)
Rui Oliveira (3)
Paulo Alo
JUAN MARQUES

Ricardo Castro
Duarte Silva
José Santos

Gustavo Castro (2)
Pedro Correia (4)

Rui Oliveira (1)
André Caldas (3)

Luís Sarmento (5)
João Gonçalves (1)

Nuno Gomes (3)
Hugo Fernandes
João Martins (1)

Nuno Pacheco
Jaime Barreiros (4)

NUNO SANTOS

ÁRBITROS: Nuno Santos e Nuno Gonçalo 
Santos

Pavilhão Gimnodesportivo São Bernardo

   

O Xico Andebol adiou as con-
tas da permanência, ao perder na 
casa do São Bernardo, pela mar-
gem mínima. Apesar de matemati-
camente ainda não poder festejar 
a manutenção, o Xico tem uma 
margem pontual que lhe permite 
encarar com muita tranquilidade 
os últimos três jogos do Grupo B. 
Os vimaranenses têm mais cinco 
pontos que o Maia-ISMAI e o São 
Bernardo e só uma hecatombe di-
tará a sua queda para o 5º ou 6º 
lugares. O Xico Andebol teria de 
perder todos os jogos, enquanto 

SÃO BERNARDO TRAVOU OS VIMARANENSES

Manutenção mais perto
apesar da quarta derrota
Xico Andebol não foi feliz na finalização, perdendo uma oportunidade para dei-
xar contas da permanência praticamente encerradas.

que os seus adversários deveriam 
ganhá-los todos para acontecer 

uma grande surpresa na tabela 
classificativa.

Em Aveiro, a equipa de Nuno 
Santos teve a oportunidade de 
garantir a vitória, mas acabou por 
claudicar nos derradeiros minutos. 
Na 1ª parte, o jogo foi extrema-
mente equilibrado, com a vanta-
gem de qualquer equipa a não ul-
trapassar os dois golos e, por isso, 
o resultado ao intervalo era de 11-
13, favorável ao Xico Andebol.

Na 2ª parte, o Xico até conse-
gui atingir os três golos de van-
tagem, mas uma boa reacção do 
São Bernardo fez inverter essa 
margem, para à entrada dos últi-
mos três minutos não mais marcar 
qualquer golo. Por sua vez, o Xico 

Andebol, nesse período, teve inú-
meras oportunidades para alterar 
o rumo do jogo. Contudo, a finali-
zação ineficaz aliada à pouca sor-
te, com vários remates a acaba-
rem na trave e postes da baliza do 
São Bernardo, não permitiram que 
o resultado fosse outro.  Assim, no 
final acusava 25-24 favorável ao 
São Bernardo.

Este desfecho adiou, ainda que 
por pouco tempo, o carimbar por 
parte da manutenção imediata, 
enquanto ao São Bernardo deixou 
uma leve esperança em atingi-la.

Na próxima jornada o Xico 
Andebol recebe o Belenenses e 
pode definitivamente resolver o 
problema da sua manutenção.
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