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ANDEBOL

Avanca mantém
núcleo duro
O » Depois da brilhante temporada
(71, o Avanca prepara a nova época
mantendo Carlos Martingo no
comando e segurando o núcleo duro:
Luís Silva, Pedro Carvalho, Veitia.
Nuno Carvalho, Miguel Baptista,
Ricardo Mourão, Jenilson Monteiro,
Diogo Oliveira, Alberto Silva, Carlos
Santos e João Carvalho a que se
juntam Pedro Pires (ex-Feirense) e o
ex-juvenil Popovici.
HC
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Andebol

ABC/UMinho renova com Pedro Seabra
e oficializa regresso de Dario Andrade
A direcção do ABC/UMinho continua a trabalhar na constituição do novo plantel para a
época 2016/2017. Ontem anunciou a renovação de contrato com o central Pedro Seabra
— que está nomeado para um dos melhores
do andebol português da época passada — e
confirmou o reforço Dario Andrade, já avançado oportunamente pelo Correio do Minho.
Ponta-esquerda está, assim, de regresso ao
clube academista.
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Estarreja

Troféu Nacional de Samba
disputado por 5 municípios
1 1 1 Estarreja, Ovar,
Figueira da Foz, Mealhada
e Sesimbra desfilam pela
conquista do Troféu Nacio-nal de Samba, que se reali-za no próximo sábado, dia
2 de julho, pelas 22h00, no
Parque Municipal do Antuã, com entradas livres.
O Troféu Nacional de
Samba pretende reunir
o melhor samba do país
numa espécie de “Liga
de Campeões”, além de
promover o convívio e o
contacto entre os grupos
participantes.
Para além do espetáculo de cor, música e dança,
prevê-se uma competição
renhida com a presença das
escolas de samba Estarreja Os Morenos, de Ovar - Costa
de Prata, da Figueira da Foz
- Novo Império, da Mealhada - Sócios da Mangueira
e de Sesimbra - Trepa no
Coqueiro.

Cinco dos maiores carnavais de Portugal, que
contemplam samba no seu
desfile, irão desta forma
participar no evento que
tem organização da Associação do Carnaval de Estarreja e Câmara Municipal.
Está integrado no GarciCup’16 - VII Torneio Internacional de Andebol Cidade de Estarreja.
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Torneio `+ Infante' reuniu
cerca de 400 atletas
Decorreu entre os dias 24 e 28 de
Junho a primeira edição do torneio
de andebol `.4- Infante' organizado
pelo Clube Desportivo Infante D.
Henrique. O torneio contou com a
participação de cerca de 400 atletas, nos escalões de infantis e juvenis sendo que cerca de 100 atletas
vieram de Portugal Continental.
Para além da vertente desportiva, a
organização contemplou a vertente lúdico-turística através de visitas
guiadas a locais turísticos da ilha,
efectuando assim uma promoção
da modalidade e da região.
No final, no Largo da Fonte Monte, houve um jantar típico madeirense e entrega de prémios aos
vencedores bem como a todos os
participantes. Foram distinguidos
individualmente os melhores marcadores, jogadores e guarda-redes
de todos os escalões.
Em termos classficativos, o CS
Madeira venceu em infantis feminnos, o Estarreja AC foi o me-

lhor em infantis masculinos, enquanto em juvenis foram campeões a Bartolomeu Perestrelo (femininos) e Académico do Funchal
(masculinos).
A organização recebeu rasgados
elogios, tanto dos clubes regionais
como nacionais.
Posto isto, Clube Desportivo Infante, a exemplo dos últimos anos,
rumou para o continente para
participar num torneio fora da região. Nesta segunda viagem da
época, com uma comitiva de 95
elementos, as 'estudantes' estão a
participar desde ontem no GarciCup'16 - Torneio Internacional
Cidade de Estarreja, que conta
com um total de 3500 atletas, distribuídos entre 200 equipas. Na
6.a edição, além do Andebol Indoor, e andebol adaptado, existe
um destaque especial para o Andebol de Praia, de forma a promover a inclusão de toda a comunidade nesta modalidade.
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Encontro Nacional
de Minis em Andebol
até Sexta-feira
Está a decorrer desde Quinta-feira, em
Godim, Trás-os-Montes, na cidade do Peso
da Régua, o Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos em Andebol.
Marcam presença 58 clubes, num total de
100 equipas, com comitivas oriundas do
Norte a Sul do país e das ilhas. Participam
nesta competição, direccionada para as
vertentes masculinas e femininas do escalão de andebol, mais de 1500 participantes, entre atletas, equipas técnicas, árbitros
e voluntários. Trata-se de um dos maiores
eventos nacionais organizado pela Federação de Andebol de Portugal, Associação de
Andebol de Vila Real, Câmara Municipal
do Peso da Régua e o clube local, A. D. Godim.
Os Açores estão representados pelo
campeão regional Clube Desportivo Os
Marienses e pela equipa oriunda da ilha do
Faial, o SC Horta, numa comitiva de cerca
de 30 pessoas.
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CONJUNTURA ANDEBOL Clube aveirense, que está a celebrar
rz
20
anos
de
existência,
tem
em
atividade todos t.9:La
JUUD,OU
os escalões em ambos os sexos, mas destaca-se r
AOS EXITOS
pelos recentes títulos das equipas femininas
Técnico do Alavarium diz
que o fun do profissionalismo foi uma oportunidade
aproveitada pelos aveirenses pará chegar ao topo
***Herlander Silva, que vai
deixar o comando técnico do
Alavarium, teve várias passagens pelo clube e sabe a razão
do sucesso que as seniores femininastiveramrecentemente, quando foram tricàmpeãs,
e mesmo esta época, em que
chegaram à final, perdida para
oMadeira SAD. "O Alavarium
chegou aqui em resultado da
conjunturaeconómicadopaís,
que deixou de ter profissionalismo. As melhores jogadoras,
que eram do Madeira SAD e
pagas para isso, deixaram de o
ser e espalharam-se por vários
clubes e nós, que estamos
numa zona central, perto de
Coimbra e do Porto, agregámos um grupo bastante interessante", explica o técnico.
"Este ano, o profissionalismo
voltou, o Madeira SAD tem
oito jogadoras profissionais, o
ColégioJoão de Barros foi buscar jogadoras e nós continuamos na mesmasituação, que é
a de ter atletas que gostam de
jogar andebol, gostam do nosso trabalho e continuam a
acreditar no projeto", diz.

'OvE

WIRIUM A CRESC
Nasceu em1996 e teve
origem numa equipa
universitária masculina,
mas é o sector feminino,
que só surgiu em 2002 e
teve a primeira representação sénior em 2007, que dá
visibilidade aoAlavarium

**o A chegada de algumas
das melhores jogadoras portuguesas também serviu para
potenciar a divulgação do clube e da própria modalidade.
"Este ano, o nomeAlavarium
e uma bola de andebol já estiveram na mão de quase 400
meninas na cidade deAveiro",
refere Herlander Silva. "Vamos às escolas, fazemos ações
de divulgação com jogadoras
da equipa sénior e da formação, e tudo sob o signo do Alavarium", concluiu, explicando o crescimento do número
de atletas.

TÃ
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"Fizemos aquilo a que chamamos o tri no tri, ou seja, fomos
tri nos seniores e ganhámos
três campeonatos nacionais
no próprio ano", explica Elisio
sobre um clube em que as atividadesextra-andebolsãofundamentais. "Algumas ideias
surgem da Direção e outras da
equipa. Já fizemos aqui uma

amoulmARAss
*mi "Vivemos dos patrocínios, apoios de algumas empresas, dos sócios, mas também das rifas, dos cromos, dos
almoços e de outros eventos
que organizamos", conta Paulo Elisio, presidente do Alavarium, clube que comemorou "Os femininos
20 anos no passado dia 17 de ju- começaram em
nho e que nas últimas épocas 2002/01
com urna
teve um crescimento enorme,
especialmente nosectorfemi- equipa de
nino, em que entre 2012/13 e iniciadas (...) que
2014/15 foi tricampeão nacio- cresceram e
nal de seniores, juntando-lhe chepram
os campeonatos de iniciadas e
juvenis na última dessas três Pauloffilsio
Presidente do Alavarium
temporadas.

aulade zumba, que foiumgrade sucesso, fizemos jantares e
almoços em que nós próprias é
que fazíamos e servíamos as
refeições", refere Filipa Fontes, ponta-esquerda e capitã de
equipa. "Também já fizemos
uma angariação de alimentos
e produtos de higiene para dar
às Florinhas do Vouga [n.d.r.:
instituição de solidariedade
social de Aveiro]", revela.
Foi uma equipa sénior masculina, que surgiu em1989 em
representação do Núcleo de
Andebol daAssociação deEstudantes da Universidade de
Aveiro, a dar origem ao Alavarium - que significa Aveiro em
latim. "O clube foi crescendo,
passámos a ter várias equipas,
escalões de formação e a certa
altura começou a ser demasiado grande. Em 1994/95 começámos a pensar em fazer uma
coisa à parte, um clube deandebol, com zero quilómetros", recorda o presidente, continuan-

do: "Pegou-se na estrutura e
transferiu-se para um clube de
base, mas já com muitas equipas, desde os infantisatéaos sedores, só que na altura apenas
masculinos."
A equipa feminina, que hoje
dá visibilidade ao Alavarium,
surgiu mais tarde. "Os femininos começaram em 2002/03,
com uma equipa de iniciadas,

que deu origem à de infantis e
juvenis, até que cresceram e
chegaram a seniores", diz Elisio. A primeira equipa sénior
feminina surgiu em 2007/08 e
em 2011/12 já tinha a primeira
participação europeia, naTaça
Challenge. Hoje, o Alavarium
tem cerca de 200 atletas, em14
equipas, de todos os escalões
masculinos e femininos.

Seniores masculinos voltaram
Fruto do trabalho que desenvolveu na formação, esta
época o Alavarium voltou a ter uma equipa de seniores
masculinos. "Não é uma obsessão, mas queremos, a
médio prazo, chegar à II Divisão nacional e depois seguir
o nosso caminho", admite o presidente Paulo Elisio. "O
facto de termos a equipa sénior serve para poder dar
continuidade ao trabalho da formação, dar visibilidade e
ter equipas que sejam bandeiras do clube e projetem o
nome do Alavarium, além de ser uma garantia para os
atletas de que têm ali um espaço para jogar", explica.
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FILIPA FONTES Ponta-esquerda fàla
para as muitas jovens do Alavarium

"Que posselin,
ser campeas'
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O Alavarium
está a celebrar
20 anos de
existência,
tendo sido
fundado a 17
de junho de
1996

O clube
aveirense é dos
que têm mais
inscrições na
s Federação de
ã Andebol de
Portugal. Só
g atletas são
cerca de200

ER E EM FE

Foi o ano em
que surgiu a
primeira
equipa
feminina no
Alavarium, de
iniciadas. Em
2007 foi
inscrita a
primeira
formação
sénior, que
desde então já
conquistou
três títulos
nacionais

4

Tem z8 anos, é natural do
Porto, começou ajogar no
Padroense e passou por
Vigorosa e Santa Joana
antes de, há seis temporadas, chegar ao Alavarium,
onde é a capitã de equipa

••• Filipa Fontes, natural do
Porto, chegou há seis anos ao
Alavarium. "Na altura não tínhamos uma equipa muito
forte, mas havia grandes perspetivas de futuro e logo no primeiro ano fomos às competições europeias, pela primeira
vez na história do clube. No
ano seguinte tivemos uma
época complicada, acabámos
em oitavo e eu, no balneário,
fui uma das que disseram que
mais cedo do que imaginávamos íamos ser campeãs nacio- "Vai crescendo a
nais", conta a ponta-esquerda, ideia de família e
que é internacional A. "Disse rie clube"
isso pelaequipaque tínhamos,
achava que tínhamos muito FllipaPontes
mais para dar, tínhamos ido à Ponta-esquerda

Filipa Fontes, capitã do Alavarium, é internacional

Muitas atividades
para o aniversário
Filme com os 20
momentos mais
importantes do
clube foi uma das
surpresas

PrIrtnac:-k,Unia aposta ganha
O contacto com a modalidade muito cedo tem sido a
fórmula de trabalho do Alavarium, que possui crianças a
praticar andebol desde os cinco anos de idade. O clube
tem mais de ao treinadores ao seu serviço, para poder
acompanhar todos os atletas

Craque
Diana Branquinho pode ainda não dizer
muito às pessoas, mas poderá vir a ser um
nome a fixar. Tem is anos, é juvenil, faz toda
a primeira linha e é irmã de um craque do
ABC, o ponta-esquerda Diogo Branquinho

Europa, sabia que a equipa ia
ser reforçada, na altura não sabia por quem, mas sabia que seria reforçada e as perspetivas
iam melhorar", justifica.
"Espero que estas meninas
todas possam sercampeãs e levar o clube ao mais altonível",
diz, referindo-se ao cariz formativo do Alavarium. "É importantetertantagente e com
qualidade para elevar o nome
de clube e também de Portugal, uma vez que muitas já vão
às Seleções Nacionais."

e» Paulo Elisio, que além de
presidente, é um dos 31 sócios
fundadores do Alavarium, esteve muito empenhado em
deixar bem marcados os 20
anos do clube. "Comprámos
uma carrinha que está decorada como símbolo que criámos
para comemorar os 20 anos.
No dia 11 de junho tivemos a

gala para celebrar, com sócios
e adeptos, esses 20 anos, no cineteatro aveirense. Realizamos um filme, intitulado '20
anos, 20 momentos', desde a
fundação até aos pontos mais
altos. Vamos também fazer
um livro e, no dia 25 de junho,
tivemos o torneio dos 20 anos,
com todasas equipas doAlavarium em atividade", revelou,
animado, o dirigente. "Depois, ainda iremos encerrar as
celebrações comum jantar comemorativo e que será jantar
de Natal ao mesmo tempo",
conclui.
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Agc
CONRRMOU DARIO
Depois de José Costa, o ABC
confirmou Dario Andrade
como reforço para a próxima
época, tal como O JOGO
havia anunciado. O pontaesquerda regressa à casa onde
se formou e passou 11 épocas,
tendo depois representado
FC Porto, Benfica e Fafe.
Além de assinarem com o
extremo, que vem colmatara
vaga de Fábio Vidrago, os
bracarenses renovaram com
o central Pedro Seabra.
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ANDEBOL Os Jogos do R1o'2016
vão implementar novas regras, já
testadas nos Mundiais de sub 20
e 18. A partir de agora não é
necessário que um atleta tenha o
colete de guarda-redes, podendo
uma equipa atuar com sete
jogadores de campo. Quanto à
advertência do passivo, haverá
um limite de seis passes para uma
equipa rematar à baliza.
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ABC inicia sonho da Champions
frente ao Maccabi Tel Aviv

CAMPEÃO DE ISRAEL é o primeiro adversário do ABC/UMinho na fase de qualificação para a Liga dos
Campeões de andebol, ditou o sorteio realizado ontem em Viena. Se vencer o Maccabi, o ABC defronta
depois o campeão da Bélgica ou os austríacos do Bregenz, clube que acolhe a ‘poule’ a 3 e 4 Setembro.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

A equipa do ABC/UMinho vai
iniciar a fase de qualificação para a Liga dos Campeões de andebol, frente ao Maccabi Tel
Aviv, campeão de Israel, em jogo marcado para 3 de Setembro,
ditou o sorteio ontem em Viena.
No grupo dos academistas ficaram ainda os campeões da Bélgica, do Achilles Bocholt, e os
austríacos do Bregenz, que vão
defrontar-se na outra partida.
Os vencedores destes dois encontros (ABC-Macabbi Tel Aviv
e Bregenz-Bocholt) medem depois forças na final decisiva da
‘poule’, sendo que apenas o ven-

DR

Depois da conquista do título nacional, ABC sonha agora com a Liga dos Campeões

cedor garantirá o tão desejado
apuramento para a fase de grupos da Champions.
Os clubes vencidos da primeira
ronda também jogam depois entre si, mas apenas para definir o
terceiro e quarto lugar do grupo.
Ainda segundo o sorteio, esta
fase de qualificação (concentrada) vai decorrer na Áustria, na
casa do Bregenz, no primeiro
fim-de-semana de Setembro.
Caso o emblema austríaco recuse ser anfitrião desta ‘poule’,
segue-se, na ordem de prioridade para organizar os jogos, os israelitas, depois os bracarenses e
finalmente os belgas.
Esta qualificação para a Liga
dos Campeões de andebol será

+ sorteio
Equipa bracarense ficou
sorteada no grupo 2
da fase de qualificação
para a Liga dos Campeões
de andebol, juntamente
com o Bregenz (Áustria),
Achilles Bocholt (campeão
da Bélgica) e Maccabi Tel
Aviv (campeão de Israel).
No grupo 1 ficaram Velenje (Eslovénia), Tatran
Presov (campeão Eslováquia), Differdange (campeão Luxemburgo) e Cocks
(campeão da Finlândia).
Só os vencedores de cada
grupo garantem o apuramento para a fase de grupos da Champions.
disputada por oito equipas, divididas em dois grupos. De destacar que só as vencedoras de cada
um vão juntar-se às 26 equipas
já apuradas para fase de grupos.
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ANDEBOL MACCABI TEL AVIV NA QUALIFICAÇÃO

ABC/UMinho inicia champions
frente ao campeão israelita
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S. Bernardo consagra melhores do ano
Andebol O clube aveirense distinguiu jogadores, equipa, dirigente e treinador na “Festa do Atleta”, num evento marcado
pelo forte convívio e pela grande animação desportiva entre a família de “Rosa ao Peito”
A20.ª edição da “Festa doAtleta”
do Centro Desportivo de São
Bernardo decorreu no passado
domingo e o programa, previamente anunciado, pouco diferiu
das anteriores edições, pois essencialmente o mais importante
foi o convívio entre atletas, treinadores, dirigentes, familiares e
amigos do clube. A festa começou com o tradicional jogo de
futebol no relvado sintético da
aldeia desportiva, opondoAdultos e Atletas da formação.
Uma manha de pura diversão,
num excelente dia sol e onde a
boa disposição foi nota dominante. E enquanto alguns transpiravam na tradicional futebolada, já as grelhas queimavam
o carvão, preparando-se para
receber carnes mistas de forma
a ficarem saborosas e saciarem
toda a “família” do S. Bernardo,

D.R.

Família do S. Bernardo juntou-se para mais uma “Festa do Atleta”

que se apresentou em massa
para mais uma excelente convívio. Um almoço especial, em
forma de “pic-nic”, que foi claramente um momento familiar
e de muita felicidade.
Depois da digestão feita e conversas em dia, seguia-se o jogo
de despedida de Rui Silva, onde
o clube homenageou o atleta
sénior que colocou um fim na
carreira de competição. O jogo
opôs os Veteranos do São Ber-

nardo e os Amigos do Rui Silva,
equipa constituída por atletas e
ex-aletas que jogaram com o
homenageado ao longo dos 23
anos de carreira.
Como seria de esperar, foi
mais uma hora de diversão,
onde não houve adversários,
mas sim jogo entre amigos. A
bancada bem preenchida dava
um brilho ainda maior à merecida homenagem a um atleta,
que é um grande exemplo do

que é ser um jogador de “Rosa
ao Peito”. Naturalmente que, no
final do jogo, houve algumas lágrimas, pois a emoção andou à
flor da pele, principalmente de
Rui Silva, ao sentir o carinho de
todos os jogadores e de uma
bancada inteira a aplaudir de pé.
O momento alto desta festa é
sempre o da entrega de prémios, onde são distinguidos
aqueles que mais se evidenciaram durante a época. Assim, e
contando com a presença do
presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, do presidente
da Junta de Freguesia de S. Bernardo, Henrique Vieira e dos elementos da Junta Directiva do
clube, encabeçada pelo presidente Paulo Ferro, formou a comissão de honra.
No final, e antes da habitual
foto de família, os presidentes

da Câmara de Aveiro e de Junta
de Freguesia deram os parabéns
à Junta Directiva pela forma
como tem gerido o clube, prometendo das suas instituições
um merecido apoio. Já o presi-

dente da Junta Directiva, agradecendo a todos a presença, demonstrou, comovidamente, a
forma apaixonada como este
grupo gere o Centro Desportivo
de São Bernardo. |

PREMIADOS
Atleta do Ano Bambis: Tomé Guerra
Atleta do Ano Minis: José Leite
Atleta do Ano Infantis: João Ferreira
Atleta do Ano Iniciados: Filipe Custódio
Atleta do Ano Juvenis: Jorge Costa
Atleta do Ano Juniores: Tomás Ferrão
Atleta do Ano Veteranos: Raul Lemos
Atleta do Ano Veteranas: Luciana Esteves
Atleta do Ano Seniores: Leandro Rodrigues
Prémio Simpatia: Tiago Afonso Silva (Iniciados)
Prémio Promessa: João Saraiva (Iniciados)
Prémio Revelação: Diogo Van Elkan (Juvenis)
Dirigente do Ano: José Manuel Rocha (Seniores)
Treinador do Ano: Francisco Dias (Infantis)
Equipa à S. Bernardo: Infantis
Atleta à S. Bernardo: Ulisses Ribeiro (Seniores)
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ID: 65089780

30-06-2016

Tiragem: 5550

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,14 x 1,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

S. Bernardo premiou melhores
do ano na “Festa do Atleta” P31
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 16,96 x 16,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Liga dos campeões

DM

ABC discute eliminatória
com Maccabi Tel Aviv

ABC vai lutar por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões

O

ABC de Braga vai iniciar a fase de qualificação para Liga dos
Campeões de andebol masculino frente
aos israelitas do Maccabi Castro Telavive, ditou
o sorteio ontem realizado em Viena.
Do grupo dos cam-

peões portugueses fazem ainda parte os belgas do Achilles Bocholt e
os austríacos do Bregenz,
que acolhem a competição, agendada para o primeiro fim de semana de
setembro.
Caso vença a formação israelita, o ABC vai

defrontar o vencedor
do encontro entre belgas e austríacos na final
desta ‘poule’, apurando-se o vencedor para a fase de grupos da Liga dos
Campeões.
Em caso de derrota, o
ABC, que na época passada conquistou a Taça

Challenge, vai jogar com a
equipa derrotada no jogo
entre o Achilles Bocholt e
Bregenz.
A qualificação para a
Liga dos Campeões será
disputada por oito equipas, divididas em dois
grupos, com as vencedoras de cada um deles a juntar-se às 26 formações já apuradas para
a fase seguinte da competição, que se inicia em
outubro.
Recorde-se que a equipa bracarense, pese o facto de ter sido campeã nacional, não teve direito a
entrar diretamente na fase de grupos, o mesmo
acontecendo com Tatran
Presov, campeão da Eslováquia; Red Boys Differdange (Luxemburgo),
Achilles Bocholt (Bélgica);
Cocks (Finlândia) e Maccabi Tel Aviv (Israel).

Página 14

ID: 65089932
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Tiragem: 8500

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,32 x 4,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

www.diariodominho.pt

ABC

DEFRONTA
ISRAELITAS
NOS CAMPEÕES
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GarciCup´16: Todos os caminhos do andebol vão dar a Estarreja

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

30-06-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=30f931d1

O centro da cidade celebrou o andebol, o convívio e a amizade. A última noite ficou marcada pela
abertura oficial do GarciCup'16, que pela primeira vez se realizou na Praça Francisco Barbosa, com
inúmeros momentos de animação. A cerimónia contou com a presença dos 3500 atletas, em
representação das 200 equipas presentes na sétima edição do Torneio Internacional de Andebol
"Cidade de Estarreja".
Um dos símbolos do andebol português (ex-jogador do FC Porto e do ABC de Braga), sete vezes
campeão nacional e que constitui um exemplo para muitos dos jovens atletas, marcou presença na
cerimónia. Carlos Resende mostrou-se surpreendido pelo ambiente que encontrou, num clima de festa
vivido pelos atletas provenientes de vários pontos do país e do estrangeiro e de todas as idades. O
atual treinador do ABC espera que os participantes se "divirtam a jogar andebol e com o desporto".
Torneio é uma marca no andebol nacional
O GarciCup constitui já uma marca para o andebol nacional, considera Miguel Laranjeiro, Presidente
da Federação de Andebol de Portugal, reforçando que por estes dias "todos os caminhos do andebol
português vêm dar a Estarreja". Na sua opinião, o torneio dá um "contributo inestimável para o
andebol português. A qualidade desta iniciativa é para todos os amantes do andebol uma fonte de
inspiração e de motivação para fazermos ainda mais. A nossa modalidade é a segunda mais praticada
em Portugal, mas queremos continuar a crescer e é também através destas atividades que o
conseguiremos."
Realçando a dimensão do "maior torneio de andebol do país" em que "atletas, corpos técnicos,
familiares, equipas de arbitragem e curiosos vêm a Estarreja num ambiente de festa sem paralelo", foi
com muita honra que o Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino Sabina, deu as
boas-vindas aos 3500 atletas, que por estes dias se concentram na "capital do andebol em Portugal.
Milhares de pessoas vivem intensamente o andebol neste torneio grandioso", para satisfação do
autarca.
Estreia de um clube alemão
Das muitas equipas que se estreiam no GarciCup, destaque para a primeira presença de um clube
vindo da Alemanha. O TUS 1965 Vollnkirchen, oriundo de Hüttenberg, participa pela primeira vez no
torneio estarrejense com a sua equipa de seniores femininos, que ontem defrontou a Seleção
Nacional.
O GarciCup é apadrinhado por várias estrelas do andebol: Gilberto Duarte (FC Porto), Tiago Rocha
(SPR Wisla Plock, Polónia), Ricardo Candeias (Pontault-Combault, França), Tiago Pereira (Benfica),
Carlos Carneiro (Sporting), Nuno Grilo (ABC), Soraia Lopes (Balonmano Porriño, Espanha), Filipa
Fontes (Alavarium), Vera Lopes (IBV, Islândia), Cláudia Correia (Stryn, Noruega), Mariana Lopes
(Alavarium), Bebiana Sabino (Colégio de Gaia), Diana Roque (Madeira SAD), Ana Silva (MaiaStars) e
Soraia Fernandes (Alavarium).
500 jogos em 11 pavilhões
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O torneio tem vindo a bater recordes, ano após ano, aumentando o número de equipas e
participantes. O ano passado foram marcados 21368 golos durante a competição! Este ano os 3500
atletas, de 200 equipas, em representação de 6 dezenas de clubes, disputam mais de 500 jogos,
distribuídos por vários pavilhões.
Circuito europeu de andebol de praia
Nesta sétima edição, para além do andebol indoor e adaptado, as atenções viram-se igualmente para
a competição de andebol de praia. Realiza-se entre 1 a 3 de julho, no Parque da Cidade, a 2ª Etapa do
Campeonato Regional de Andebol de Praia da Associação de Andebol de Aveiro. Esta etapa conta para
o circuito europeu de Andebol de Praia, o EBT - European Beach Handball, e disponibilizará pela
primeira vez uma bancada para o público com dois mil lugares sentados.
O GarciCup'16 - VII Torneio Internacional Cidade de Estarreja realiza-se entre 29 de junho a 3 de
julho, sendo uma organização conjunta do EAC - Estarreja Andebol Clube e da Câmara Municipal de
Estarreja. Na maior festa nacional do andebol, não falta animação, com inúmeras atividades e espaços
de diversão (insufláveis, tiro com arco, canoagem, comboio turístico, bicicleta, autocarro panorâmico,
piscina, visitas ao BioRia, jogos populares, Espaço Atleta, concertos, entre outras). Destaque para o
Troféu Nacional de Samba que se realiza na noite de sábado, 2 de julho, pelas 22h, no Parque
Municipal do Antuã, com entradas livres.
:: Consulte nesta página os calendários de jogos
:: Programa para os próximos dias
quinta 30 de junho
9h-21h Competição Andebol Indoor (11 pavilhões)
18h-24h Mercado de Rua (junto ao Pavilhão Municipal de Estarreja)
21h Nito ao vivo (Espaço Andebol de Praia)
21h30 Garci Sem Fronteiras (Parque Municipal do Antuã)
sexta 1 julho
9h-23h Competição Andebol Indoor
18h-24h Mercado de Rua
18h Receção às equipas de Andebol de Praia
19h-22h Competição Andebol Praia
22h Axé Brasil ao vivo (Espaço Atleta)
Sábado, 2 julho
9h-13h Dar Sangue é dar Vida - Campanha solidária de recolha de sangue (Parque Municipal do
Antuã)
9h-19h Competição Andebol Indoor (11 Pavilhões)

Página 17

9h-19h Competição Andebol de Praia (Parque Municipal do Antuã)
10h-24h Mercado de Rua
15h-18h Competição Andebol Adaptado
15h Zumba, Garci Colors (Parque Municipal do Antuã)
18h-20h Sunset, Garci Colors (Parque Municipal do Antuã)
21h Desfile de Equipas (Parque Municipal do Antuã)
22h Troféu Nacional de Samba (Parque Municipal do Antuã)
1h-4h Garci Alive - Atuação É No Pagode (Multiusos)
domingo, 3 julho
9h-13h Dar Sangue é dar Vida - Campanha solidária de recolha de sangue (Parque Municipal do
Antuã)
9h-18h30 Competição Andebol Indoor
9h-18h30 Competição Andebol de Praia
18h30 Cerimónia de Encerramento (Pavilhão Municipal de Estarreja)
Durante o evento FUNZONE Atividades e espaços de diversão: Insufláveis, tiro com arco, canoagem, comboio turístico,
bicicleta, autocarro panorâmico, piscina, visitas ao BioRia, jogos populares, Espaço Atleta, concertos,
mercado antigo e muito mais!
30 de Junho de 2016
Redacção
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Minis da ARCA defrontam equipa do Batalha Andebol Clube

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30-06-2016

Meio:

Tâmegasousa.pt Online

Autores:

Miguel Ângelo

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=27b33ce2

A equipa de minis da Associação Recreativa, Cultural de Andebol (ARCA) defronta hoje a formação do
Batalha Andebol Clube, em partida a contar para o Encontro Nacional de Minis, a disputar em Peso da
Régua.
A formação do Marco de Canaveses, campeã regional em título, sexta-feira tem dois jogos pela frente,
um com o Clube Desportivo Feirense e o Clube Vela de Tavira.
No sábado, a formação da Arca defronta a formação da Aguada de Cima, de Águeda.
A competição conta com a presença de 58 clubes, num total de 100 equipas, de Norte a Sul do país e
ilhas, numa iniciativa que é tida como um dos maiores do país. A competição é organizado pela
Federação de Andebol de Portugal, Associação de Andebol de Vila Real em parceria com a autarquia
local A. D. Godim.
No total são 332 jogos que se dividem por onze campos - seis de Andebol de 7 e cinco de Andebol de
5.
O Encontro Nacional de Minis realiza-se de 30 de junho a 3 de julho.
30/06/2016
Miguel Ângelo Miguel Ângelo Miguel Ângelo Miguel Ângelo Miguel Ângelo Miguel Ângelo Miguel Ângelo
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Tiragem: 12000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Vitória de Setúbal despede-se
do play-off de promoção com derrota
Period.: Diária

ANDEBOL

ID: 65092990

A

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão - Fase Final

equipa de andebol do Vitória de Setúbal perdeu
com o FC Gaia por 31-39,
em jogo da 10ª e última jornada da fase final do play-off de
promoção. O Vitória terminou o
play-off no último lugar, tendo
conquistado apenas uma vitória e um empate nos 10 jogos
realizados. Chegou assim ao
fim o sonho da equipa sadina

29-06-2016

de ascender à divisão principal
do andebol português. Entretanto, uma boa notícia para o
clube a requalificação do Pavilhão Antoine Velge, que irá receber os jogos das Finais da
Supertaça de Andebol 2016,
em equipas masculinas e femininas, a efectuar no dia 28
de Agosto, inseridos no programa “Setúbal, Cidade Euro-

Âmbito: Regional

peia do Desporto”. A “catedral” do Andebol em Setúbal,
será alvo de obras a nível de
piso (substituição), recuperação das casas de banho públicas, melhoramento dos balneários, substituição de portas
e janelas, pintura do exterior,
verificação de repassos e substituição de folhas.
Resultados da 10ª Jornada:

Área: 18,33 x 9,17 cm²
Corte: 1 de 1

Boa Hora/Roff 25-19 AA São
Mamede; FC Gaia 39-31 Vitória de Setúbal; Arsenal Braga
26-26 AC Sismaria.
Classificação Final: 1º Arsenal Braga – 28 pts; 2º Boa
Hora/Roff – 26 pts; 3º AA São
Mamede – 23 pts; 4º AC Sismaria – 17 pts; 5º Vitória de Setúbal – 13 pts; 6º FC Gaia – 13
JF
pts.
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Tiragem: 2000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,10 x 14,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Boa Hora FC/ROFF de
Luís Nunes ascendeu à
La Divisão Nacional
João Carlos Lopes
desporto@noticiasdefafe.com

O Boa Hora FUROFF onde joga o ponta esquerda fafense Luís Nunes ascendeu
à 13 Divisão Nacional de Andebol depois de uma fase final emocionante e em que
venceu o Vitória de Setúbal
na casa deste por 28-37, faltando ainda uma jornada por
disputar.
Foi a terceira subida da
2.3 à 1.3 Divisão nacional conseguida pelo jogador fafense
que tem agora 37 anos. Luís
Nunes á o jogador de andebol natural de Fafe que mais
longe chegou na modalidade, tendo começado a jogar

andebol ainda na AD Fafe.
Conquistou títulos nacionais
no ABC, Benfica, ambos na
1.a Divisão e AC Fafe, na 2.3
Divisão, por duas vezes e representou a Selecção Nacional, em juniores e seniores.
Marcou sempre golos decisivos no seu percurso de andebolista e entrega-se ao jogo
com verdadeira paixão, festejando efusivamente cada
golo que marca como se fosse o último da sua carreira.
Depois de sair do AC Fafe
representou o Belenenses de
onde se transferiu para o Boa
Hora FURoff onde consegue
mais um grande êxito na sua
carreira. Apesar da idade ainda á um jogador pretendido
por muitos clubes de andebol
nacionais.
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ID: 65076653
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Tiragem: 2000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 17,96 x 19,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Clube de Fafe

Revelado plantei com
cinco aquisições
João Carlos Lopes
desporto@noticiasdefafe.com

O Andebol Clube de Fafe
já revelou o seu plantei para
temporada 2016/17 em que
á visível a redução do número
de jogadores, para já 14 mas
a inda a faltar, pelomenos, um
central.
Mário Lourenço (ex-Boavista), Belmiro Alves (ex-Águas Santas), Bruno Landim (ex-FC Porto) Vasco Santos (ex-Avanca) e Tiago Gonçalves (ex-AD Amarante) são
os reforços da equipa para a
nova temporada, em que os
fafenses ainda estão à espera de saber em que divisão
vão ficar devido ao play off
que vão realizar com os clubes da 2.3 Divisão.
De referir que Tiago Gonçalves á um produto das escolas do AC Fafe que devido à
carreira acadêmica jogou no
Amarante nas duas últimas
temporadas mas á um conhecedor do plantei uma vez
que há duas temporadas fez
a prá-ápoca no AC Fafe. Fez a
sua formação no ACF mas depois entrou na universidade e
não conseguiu conciliar o andebol com os estudos e esteve um ano parado. Depois de
há dois anos ter feito a ar-á-época com o AC Fafe ingressou na AD Amarante onde

Plantei
Bruno Dias e Miguel Marinho (guarda-redes), Mário
Lourenço (ex-Boavista), Nuno Pimenta, Nuno Pinheiro, Belmiro Alves (ex-Águas Santas), Eduardo Sampaio,
Bruno Landim (ex-FC Porto), Vladimiro Pires, João Freitas, Mário Pereira, Vasco Santos (ex-Avanca), João Fernandes e Tiago Gonçalves (ex-AD Amarante).

EQUIPA TÉCNICA
José Antônio Silva (treinador)
Luís Silva (treinador)
Hugo Silva (treinador)
DIRIGENTES
João Castilho
Fernando Vieira
Luís Oliveira
FISIOTERAPEUTA
Pedro Pinto

permaneceu por duas temporadas para regressar agora
ao ACF. O atleta d isse, "sinto-me bem no meu regresso a
casa. Espero poder contribuir
para que o ACF se mantenha
na 1.3 Divisão que á um objectivo no início da temporada e
durante a mesma vou dar o
meu máximo e tentar ajudar
os meus colegas. Já conheço
a maioria dos jogadores do
plantei à excepção de alguns
reforços. A integração vai ser
muito fácil porque conheço
bem o Clube e a maior parte
das pessoas eu cá estão".
De resto aos jogadores
que tinham sido anunciados
como saídas, Armando Pinto,
Cásar Gonçalves, Cláudio Mota, Dario Andrade, Felisberto Landim, Hugo Fernandes,
João Castilho e Sérgio Ribeiro
juntaram-se ainda Luís Pereira e Diogo Brasão.
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Tiragem: 4750
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Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 16,14 x 15,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Boas Práticas na Educação
após uma década
da Carta Educativa de Paredes

I

nserido no programa das
Comemorações dos 10
anos da Carta Educativa
de Paredes, realizou-se no dia
16 de junho, uma denominada Mostra de Boas Práticas em
Educação. A iniciativa permitiu que os agrupamentos de
Escola do concelho de Paredes apresentassem exemplos
de projetos desenvolvidos nas
suas escolas.
O Agrupamento de Escolas
de Cristelo deu a conhecer a
Gestão da atividade pedagógica, o Agrupamento de Escolas
de Sobreira revelou o seu projeto de articulação entre docentes e outras estruturas escolares sobre os currículos e
atividades realizadas nos diferentes níveis de ensino, já o
Agrupamento de Escolas de
Paredes mostrou “A Par…Eu
escrevo”, livro com textos dos
alunos do agrupamento.
A criação de um clube de

Andebol federado chegou
através do Agrupamento de
Escolas Daniel Faria, Baltar, a
criação de um gabinete de intervenção disciplinar para
gestão e monitorização da indisciplina é a proposta posta
em prática pelo Agrupamento
de Escolas de Lordelo, enquanto que o Agrupamento
de Escolas de Vilela deu conta
da participação da escola em
projetos internacionais. A Escola Secundária de Paredes
desenvolve atualmente o projeto do Provedor do Aluno.
A apresentação e partilha
de projetos permite que escolas, agrupamentos e professores tenham a oportunidade de
conhecer projetos que poderão ser replicados nas suas
escolas.
“Quisemos que as escolas
apresentassem os seus projetos e vissem também o que
cada escola e agrupamento

tem desenvolvido ao nível das
boas práticas, os exemplos
dão-nos uma panorâmica da
criatividade de cada agrupamento na procura de soluções
para a excelência dos seus alunos” salienta Hermínia Moreira, vereadora do Pelouro da
Educação da Câmara Municipal de Paredes.
Já Celso Ferreira, presidente da Câmara depois de

ter feito uma retrospetiva do
papel da Educação, onde fez
notar que foi “criticado, porque era impensável criar escolas com ginásio, biblioteca, cantinas e sala equipadas
para se tornarem verdadeiras ferramentas pedagógicas”, lançou o desafio às escolas para pensarem “qual a
escola que pretendem ter
nos próximos 10 anos”.
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Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,17 x 8,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Lagoa’s handball youth
lift three trophies
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Tiragem: 12000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,32 x 10,17 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

SIR 1º Maio na I Divisão de seniores femininos
A equipa feminina da SIR
1º Maio vai jogar na 1ª
Divisão Nacional na próxima
temporada
Apesar de ter terminado em terceiro
no segundo escalão de andebol feminino, quando subiam duas equipas, a formação de Picassinos vai disputar a 1ª
Divisão na próxima época, mercê de um
protocolo tripartido assumido com o Colégio João de Barros (CJB), quarto classificado da I Divisão e sob a égide da
Associação de Andebol de Leiria.

O processo, que voltará a colocar a
Marinha Grande numa 1ª Divisão Nacional em modalidades coletivas, já foi
validado pela Federação de Andebol de
Portugal.
O treinador da equipa SIR 1º Maio/
CJB será Paulo Félix (na foto), o selecionador nacional de andebol de praia que
já há vários anos treinava a equipa das
Meirinhas na I Divisão e com excelentes
resultados.
Paulo Félix passará ainda a ser o
novo coordenador técnico do emblema
de Picassinos, substituindo o treinador
António Santos. ß
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Tiragem: 12000
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 21,04 x 18,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Fortes emoções no encerramento
da época da SIR 1º de maio
A SIR 1º de Maio realizou o
seu jantar de encerramento
da época desportiva 2015-16
de andebol, num evento que
juntou 300 pessoas no pavilhão
de Picassinos entre dirigentes,
treinadores, atletas e familiares
Depois do habitual convívio à volta da
mesa seguiu-se a exibição de um vídeo
com os melhores momentos da época de
cada um dos 13 escalões em competição
pelo clube de Picassinos e a entrega dos
prémios aos atletas que mais se destacaram na assiduidade, espírito de equipa
e empenho. Registou-se ainda a entrega
do prémio de mérito a Gonçalo Sousa,
pela presença nos trabalhos da seleção
nacional de sub16 de andebol de praia.
Destaque ainda para o prémio SIR 1º de
Maio, que foi entregue ao escalão de minis femininos, uma vez que pela primeira
vez no historial da modalidade no clube
teve elementos suficientes para formar
uma equipa exclusivamente feminina neste escalão.

ÒÒHomenagem sentida a Augusto
e António Santos

Os momentos mais marcantes da noite
estavam guardados para o fim. As emoções estiveram ao rubro com as homenagens ao responsável da secção de andebol, Augusto Ferreira, e ao coordenador
técnico, prof. António Santos, dois elementos que não irão integrar a estrutura do
andebol na próxima época. António Santos estava ligado ao clube desde 1994,
no início do projeto de implementação da

modalidade em Picassinos e na Marinha
Grande. Augusto Ferreira continuará na
direção da coletividade, onde ocupa o
cargo de vice-presidente.
ÒÒSIR organiza torneio
em S. Pedro de Moel

No próximo fim de semana, de sexta
feira a domingo, a SIR 1º de Maio organiza o torneio de andebol de praia de
São Pedro de Moel, sendo a 1ª etapa do
circuito de Leiria. ß
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A. de Paiva na
Taça CIND
ESCOLAR O Agrupamento de Escolas Afonso de
Paiva alcançou o 7.º lugar
entre as 24 equipas de todo
o país que participaram na
ﬁnal da 1.ª edição da Taça
Desporto Escolar/CNID,
competição integrada nas
comemorações do 50.º aniversário da Associação de
Jornalistas de Desporto, que
se realizou já neste mês de
junho no Parque de Jogos 1.º
de Maio, em Lisboa.
Sob o lema “ganha a turma,
ganha a escola”, a Taça do
Desporto Escolar/CNID
combinou quatro modalidades (andebol, basquetebol, atletismo e ténis de
mesa), sendo a classiﬁcação
geral de cada escola obtida
através do somatório dos
resultados alcançados em
cada modalidade.
Na competição estiveram
envolvidos 768 atletas do 7.º
ano da escolaridade provenientes de 24 agrupamentos
de escolas a nível nacional,
num total de 144 equipas.
A comitiva da Afonso de
Paiva, que teve oportunidade de realizar uma visita ao
Centro Desportivo Nacional
(Jamor) foi constituída por
30 jogadores (15 rapazes e
15 raparigas), 2 árbitros e 4
professores. Assistiram a um
jogo da seleção nacional de
râguebi (sub-17) e, no Centro de Alto Rendimento, a
treinos de atletismo e ténis.
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ANDEBOL

Infantis da LAAC no encontro nacional
AS INFANTIS da
LAAC participaram, em
Braga, no encontro nacional que reuniu 24 equipas
de todo o país, incluindo
Açores e Madeira, que
antecipadamente foram
apuradas nos diversos
campeonatos regionais.
Na fase de grupos, a
equipa não foi feliz pois
defrontou o Alpendorada,
perdendo por 30-10 e o Gil
Eanes, nova derrota desta
vez por 14-12, num jogo
perfeitamente ao alcance
da equipa.
Na fase de apuramento
do 17.º ao 24º lugares a
equipa derrotou consecutivamente o ABC por 20-8
e a Juventude do Mar por
27-18, mostrando o seu

 Infantis da LAAC

real valor, o mesmo acontecendo no apuramento
do 17º-18º lugares, onde
levou de vencida o CSCD
SM Mato, por 21-13.
O Alpendorada veio a
sagrar-se campeão nacional.

Encerramento de época - No próximo sábado
será o encerramento de
época, onde durante toda
a manhã haverá diversos
jogos, culminando com um
almoço volante. Contudo,

os treinos para as minis e
juvenis continuam, tendo
em conta a sua participação, no encontro nacional
de minis, de 30 de junho a
3 de julho, em Peso da Régua e no Garcicup (juvenis).
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