


Revista de Imprensa
13-10-2012 

1. (PT) - Bola, 13/10/2012, «Temos condições para ganhar» 1

2. (PT) - Bola, 13/10/2012, Campeão procura segundo lugar 2

3. (PT) - Correio da Manhã, 13/10/2012, Agenda 3

4. (PT) - Diário de Notícias, 13/10/2012, Sporting entregou queixa na Federação de andebol 4

5. (PT) - Jogo, 13/10/2012, Agenda 5

6. (PT) - Jogo, 13/10/2012, Agenda fim de semana 6

7. (PT) - Jogo, 13/10/2012, Benfica em dose dupla 7

8. (PT) - Jogo, 13/10/2012, Sporting formaliza protesto do jogo com Benfica 8

9. (PT) - Record, 13/10/2012, Agenda 9

10. (PT) - Record, 13/10/2012, Águias detêm favoritismo na receção a transalpinos 10

11. (PT) - Record, 13/10/2012, João de Barros em dificuldades 11

12. (PT) - Diário do Minho, 12/10/2012, Guimarães reforça plantel 12

13. (PT) - Expresso Online, 12/10/2012, Sporting formaliza protesto na Federação de Andebol do jogo com
Benfica

13

14. (PT) - Futebol 365.com, 12/10/2012, Sporting formaliza protesto na Federação do jogo com Benfica 14

15. (PT) - Jornal da Madeira, 12/10/2012, Agenda diária 15

16. (PT) - Jornal da Madeira, 12/10/2012, Arranca hoje o Torneio de andebol da AD Camacha, destinado às
categorias de Infantis, Iniciados e Juvenis. Os jogos terão lugar...

16

17. (PT) - Jornal da Madeira, 12/10/2012, Dérbi madeirense no começo da prova 17

18. (PT) - Jornal da Madeira, 12/10/2012, Madeira SAD - Camões joga-se no domingo 18

19. (PT) - MSN Online, 12/10/2012, Sporting apresenta protesto em jogo com o Benfica 19

20. (PT) - Público Online - Desporto Online, 12/10/2012, PUBLICO.PT Desporto - Sporting formaliza protesto
do jogo com Benfica

20

21. (PT) - Público Online - Desporto Online, 12/10/2012, Sporting formaliza protesto do jogo com Benfica 21

22. (PT) - Renascença Online, 12/10/2012, Sporting formaliza protesto do jogo com o Benfica 22

23. (PT) - Sábado Online, 12/10/2012, Sporting já oficializou protesto na federação 23

24. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 12/10/2012, Sporting formaliza protesto do jogo com Benfica 24

25. (PT) - Região de Águeda, 10/10/2012, CD Pateira 25

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25


26. (PT) - Região de Águeda, 10/10/2012, Portugal vence Turquia em Anadia 26

27. (PT) - Região de Águeda, 10/10/2012, Sub-19 femininos 27

28. (PT) - Jornal da Bairrada, 04/10/2012, Portugal - Turquia joga-se em Anadia 28

29. (PT) - Jornal da Bairrada, 27/09/2012, 2.ª Gala do Desporto Jornal da Bairrada/CM Oliveira do Bairro 29

#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 16,21 x 9,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44218097 13-10-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 11,31 x 8,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44218102 13-10-2012

Página 2



A3

  Tiragem: 174909

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 3,72 x 8,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44217768 13-10-2012

Página 3



A4

  Tiragem: 45116

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 2,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44217180 13-10-2012

Página 4



A5

  Tiragem: 44681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 9,27 x 15,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44217953 13-10-2012

Página 5



A6

  Tiragem: 44681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 27,38 x 5,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44217873 13-10-2012

Página 6



A7

  Tiragem: 44681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 7,53 x 5,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44217820 13-10-2012

Página 7



A8

  Tiragem: 44681

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 19,15 x 5,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44217818 13-10-2012

Página 8



A9

  Tiragem: 107145

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,68 x 6,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44218130 13-10-2012

Página 9



A10

  Tiragem: 107145

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 10,39 x 13,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44217872 13-10-2012

Página 10



A11

  Tiragem: 107145

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 4,39 x 9,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44218059 13-10-2012

Página 11



A12

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,28 x 11,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 44201618 12-10-2012

BASQUETEBOL

Guimarães reforça plantel

O norte-americano Charles Swiggett Jr. foi confir-
mado ontem como reforço da equipa de basquetebol 
do Vitória de Guimarães.

O contrato entre o clube minhoto e o atleta é válido 
até final da época em curso, segundo a nota publicada 
no site do Vitória SC.

Swiggett atua na posição de base, mede 1.85m e pesa 
81 kg, e já poderá ser opção para o treinador Fernando 
Sá nos próximos compromissos do Vitória.

Para além de Charles Swiggett, o Vitória tinha 
igualmente garantido esta semana o concurso dos 
norte-americanos James Robert e Kevin Charles, dois 
atletas que poderão ser opção para a primeira jorna-
da do campeonato de andebol, a disputar no dia 21 
de outubro, e na qual os vimaranenses defrontam o 
Basquete de Barcelos.

James tem 25 anos, é um extremo/poste e já jogou 
no Lusitânia dos Açores e Illiabum, enquanto o poste 
Kevin Charles se estreia em Portugal.

O técnico Fernando Sá passa assim a contar com 
mais duas opções no seu plantel.
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Sporting formaliza protesto na Federação de Andebol do jogo com Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/sporting-formaliza-protesto-na-federacao-de-andebol-do-jogo-com-benfica=f759713

/

 
16:26Sexta feira, 12 de outubro de 2012
 
 Lisboa, 12 out (Lusa) - O Sporting formalizou hoje na Federação de Andebol de Portugal o protesto do
jogo frente ao Benfica devido à exclusão de Fábio Magalhães, anunciou o clube leonino no site oficial
do clube.
 
 Após a derrota por 28-22, que colocou os "encarnados" na liderança isolada do campeonato nacional
de andebol, Fernando Nunes, responsável do Sporting pela modalidade, veio a público contestar a
decisão que levou à "dupla" exclusão do lateral esquerdo.
 
 "Queremos que nos expliquem o motivo da exclusão do Fábio Magalhães. Eu sei que o meu tempo
marcava 27,10 minutos e, se calhar, do outro lado 27,17. Mas não vi. Disseram-me. Confio nas
pessoas da Federação. Espero que essa indicação diferente apareça. Não é nada contra o Benfica",
defendeu então o responsável.
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Sporting formaliza protesto na Federação do jogo com Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio: Futebol 365.com

URL: http://futebol365.pt/noticias/artigo.asp?ID=70785&cat=Modalidades

/

 
O Sporting formalizou hoje na Federação de Andebol de Portugal o protesto do jogo frente ao Benfica
devido à exclusão de Fábio Magalhães, anunciou o clube leonino no site oficial do clube. Após a
derrota por 28-22, que colocou os ''encarnados'' na liderança isolada do campeonato nacional de
andebol, Fernando Nunes, responsável do Sporting pela modalidade, veio a público contestar a
decisão que levou à ''dupla'' exclusão do lateral esquerdo. ''Queremos que nos expliquem o motivo da
exclusão do Fábio Magalhães. Eu sei que o meu tempo marcava 27,10 minutos e, se calhar, do outro
lado 27,17. Mas não vi. Disseram-me. Confio nas pessoas da Federação. Espero que essa indicação
diferente apareça. Não é nada contra o Benfica'', defendeu então o responsável. Siga-nos no Facebook
no Twitter e no Telemóvel
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL • 3.ª ronda europeia de
qualificação ao Mundial2012:
Rússia-PORTUGAL, às 19h00 lo-
cais, 16h00 na Madeira. • Treino
do Marítimo, às 09h30 . • Treino
do Nacional, às 10h30 na Chou-
pana (campo Centenário) • Treino
do União, às 10h00 no Vale Pa-
raíso. • Treino do Marítimo B, às
10h30 em Santo António.
AUTOMOBILISMO • Rali do Faial
- 7.ª e penúltima prova do Cam-

peonato da Madeira de 2012, até
amanhã. Hoje, "superespecial" do
Kartódromo do Faial (3,09 km),
21h45. • “Ourolux-Zoom” Rali Vir-
tual do Faial 2012, Kartódromo do
Faial.
BODYBOARD • Carina Carvalho
na 2.ª etapa do Pro Tour 2012, em
São Pedro de Moel.
ANDEBOL • Torneio AD Camacha
(Infantis, Iniciados e Juvenis), Pav.
da Camacha, 19h30/22h30.

GOLFE • Nuno Henriques no 6.º
Portugal Masters, em Vilamoura.
CONGRESSO • Inscrições para o
Congresso Internacional "O Des-
porto e o Mar", organizado pelo
Naval do Funchal e UMa, até se-
gunda-feira.
DIVERSOS • Escola Náutica rea-
liza Curso Navegador de Recreio,
“Patrão de Costa”.• Exposição
"Judo na Ribeira Brava", Espaço
Mercado, até dia 28.

PU
B
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Arranca hoje o Torneio
de andebol da AD Ca-
macha, destinado às
categorias de Infantis,
Iniciados e Juvenis.
Os jogos terão lugar
no Pavilhão da Cama-
cha e para hoje está
agendado o seguinte
programa: Madeira
SAD - Camacha (inic.
masc. 19h30); Ma-
deira SAD - Camacha
(juv. fem. 20h15); Ma-
deira SAD - Camacha
(juv. masc. 21h00);
Marítimo - Académica
(juv. masc. 21h45).
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Campeão em título, Madeira SAD abre o nacional no Funchal frente ao Sports Madeira

Omodelocompetitivodona-
cional de andebol feminino so-
freu alterações. Assim, na 1.ª
Fase, existeumaZonaÚnica, jo-
gandoos todososclubescontra
todos e com jornadas duplas
comasequipasdaMadeira.De-
pois, na Fase Final Grupo A, os
clubes disputam um Play-off
(1/4, 1/2 e jogos de classificação
final) para apurar a classificação
final do 1.º ao 8.º lugar.
E a prova arranca comodérbi

madeirense: Madeira SAD -
SportsMadeira, às 17h00noPa-

vilhão do Funchal.
À mesma hora o JAC-Alca-

nena recebeoNAALPassosMa-
nuel, que volta à 1ª Divisão, de-
pois de se ter sagrado campeão
nacionalda2.ªdivisãonaépoca
passada. Já às 17h30, o Colégio
deGaiacomeçaa jogaremcasa,
com o Alavarium. Antes, pelas
15h00, pelas 15h00, oMaiastars
recebe o CS Juventude Mar,
equipa que garantiu a perma-
nência na 1.ª Divisão nos jogos
de apuramento.
No último jogo do dia, mar-

cado para as 21h00, oNDSanta
Joana, equipa que subiu, nova-
mente, à 1ªDivisão, recebeoCA
Leça - que assegurou a manu-
tenção na 1.ª divisão nos jogos
de apuramento - num jogo que
deverá ser, também ele, muito
disputado por ambas as equi-
pas.
O jogo entre Colégio João de

Barrose JuventudeLis foi adiado
para 11 deNovembro,por viada
participaçãodoColégio Joãode
Barros na 2.ª eliminatória da
Taça das Taças. 1

Arranca amanhã o nacional da I Divisão de andebol feminino,
com a presença de Madeira SAD e Sports Madeira.

Dérbi madeirense
no começo da prova

7 ANDEBOL: MADEIRA SAD - SPORTS MADEIRA ERALIZA-SE AMANHÃ (17H00)
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Madeira SAD recebe domingo o Camões

Arrancou já a disputa da 6.ª jor-
nada da liga portuguesa de ande-
bol masculino, com o Benfica a
vencer o dérbi de Lisboa, ga-
nhando ao Sporting, por 28-22,
em Alvalade.
Nesta ronda, o Madeira SAD

apenas entra em acção no do-
mingo, recebendo, no Pavilhão
do Funchal, oCDECamões, numa
partida com início pelas 18h30.
Antes, amanhã,terão lugar os res-
tantes quatro jogos da jornada:
Avanca - FC Porto (18h00), Águas
Santas - ABC/UMinho (18h00),
Belenenses – Fafe (18h00) e Spor-
ting da Horta - Xico Andebol
(21h00).
Na classificação, lidera o Ben-

fica, com 18pontos, resultantes de
seis vitórias, enquanto o Sporting
acumula 16, fruto de cinco vitórias
e uma derrota.
Surgem depois as equipas que

disputaramapenas cincopartidas,
posicionando-se, sucessivamente,
FC Porto (13), Águas Santas (11),
Madeira SAD (11), Sporting da
Horta (11), ABC/UMinho (11), Xico
Andebol (9), Fafe (7), Belenenses
(7), CDE Camões (5) e Avanca (5).
Registe-se, pois, as cinco derro-

tas em outras tantas partidas do
CDE Camões, que conferem ao
Madeira SADumclaro favoritismo
no desafio de domingo.
A sétima jornada da competi-

ção tem o seu alinhamento já de-
finido, embora possam ainda sur-
gir alterações. No essencial, está
agendadapara sábado, 20deOu-
tubro, com os seguintes jogos:
CDE Camões – Avanca, Fafe -
Águas Santas, Benfica - Sporting
daHorta, XicoAndebol -Madeira
SAD, ABC/UMinho - Sporting e
FC Porto - Belenenses. 1

David Spranger

7 ANDEBOL: BENFICA VENCEU EM ALVALADE NO ARRANQUE DA 6.ª JORNADA MASCULINA

Madeira SAD - Camões joga-se no domingo
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Sporting apresenta protesto em jogo com o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=251658925

/

 
Actualizar: sexta-feira, 12 de Outubro de 2012
 
 O Sporting formalizou um protesto na Federação de Andebol de Portugal, esta sexta-feira, referente
...
 
 Sportinveste Multimédia
 
 Sporting apresenta protesto em jogo com o Benfica
 
 O Sporting formalizou um protesto na Federação de Andebol de Portugal, esta sexta-feira, referente à
expulsão de Fábio Magalhães no último encontro com o Benfica. O clube de Alvalade avançou a
informação no seu site oficial, com esta a surgir após a derrota dos "leões" por 28-22 diante dos seus
rivais da Luz.
 
 No final dessa partida, Fernando Nunes, responsável do Sporting pela modalidade, criticou a decisão
que conduziu à "dupla" exclusão do lateral esquerdo. "Queremos que nos expliquem o motivo da
exclusão do Fábio Magalhães. Eu sei que o meu tempo marcava 27,10 minutos e, se calhar, do outro
lado 27,17. Mas não vi. Disseram-me. Confio nas pessoas da Federação. Espero que essa indicação
diferente apareça. Não é nada contra o Benfica", referiu na altura o responsável "leonino".
 
De Fonte: Sportinveste Multimédia, sportmultimedia.pt,
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PUBLICO.PT Desporto - Sporting formaliza protesto do jogo com Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio: Público Online - Desporto Online

URL: http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1567111

/

 
O Sporting formalizou na Federação de Andebol de Portugal o protesto do jogo frente ao Benfica
devido à exclusão de Fábio Magalhães, anunciou o clube leonino. Após a derrota por 28-22, que
colocou os "encarnados" na liderança isolada do campeonato nacional de andebol, Fernando Nunes,
responsável do Sporting pela modalidade, veio a público contestar a decisão que levou à "dupla"
exclusão do lateral esquerdo. "Queremos que nos expliquem o motivo da exclusão do Fábio
Magalhães. Eu sei que o meu tempo marcava 27,10 minutos e, se calhar, do outro lado 27,17. Mas
não vi. Disseram-me. Confio nas pessoas da Federação. Espero que essa indicação diferente apareça.
Não é nada contra o Benfica", defendeu então o responsável.
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Sporting formaliza protesto do jogo com Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio: Público Online - Desporto Online

URL: http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1567111

/

 
Andebol
 
 12.10.2012 - 17:15
 
 O Sporting formalizou na Federação de Andebol de Portugal o protesto do jogo frente ao Benfica
devido à exclusão de Fábio Magalhães, anunciou o clube leonino.
 
 Após a derrota por 28-22, que colocou os "encarnados" na liderança isolada do campeonato nacional
de andebol, Fernando Nunes, responsável do Sporting pela modalidade, veio a público contestar a
decisão que levou à "dupla" exclusão do lateral esquerdo.
 
 "Queremos que nos expliquem o motivo da exclusão do Fábio Magalhães. Eu sei que o meu tempo
marcava 27,10 minutos e, se calhar, do outro lado 27,17. Mas não vi. Disseram-me. Confio nas
pessoas da Federação. Espero que essa indicação diferente apareça. Não é nada contra o Benfica",
defendeu então o responsável.
 
 J
 
 V
 
 E
 
 D
 
 GM
 
 GS
 
 P
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Sporting formaliza protesto do jogo com o Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=80989

/

 
12-10-2012 16:55
 
 Equipa de Alvalade entregou na Federação de Andebol de Portugal o protesto referente ao jogo com o
clube da Luz, em que os encarnados saíram vitoriosos por 22-28.
 
 A fundamentação do protesto assenta num período de exclusão do lateral esquerdo Fábio Magalhães,
perto do intervalo do encontro, isto quando o Sporting tentava recuperar de desvantagem de 10-12.
 
 Recorde-se o resultado final foi favorável ao Benfica, terminando o jogo com 22-28.
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Sporting já oficializou protesto na federação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Sporting-ja-oficializou-protesto-na-federacao.aspx

/

 
"Queremos que nos expliquem o motivo da exclusão do Fábio Magalhães"...
Por Record
O Sporting formalizou esta sexta-feira, na Federação de Andebol de Portugal, o protesto do encontro
frente ao Benfica impulsionado pela exclusão de Fábio Magalhães, anunciou o emblema de Alvalade no
site oficial do clube. Ainda no rescaldo da derrota por 28-22, que valeu os encarnados na liderança
isolada no Campeonato Nacional, Fernando Nunes, responsável pela modalidade nos leões, veio a
público contestar a decisão que levou à segunda exclusão do lateral esquerdo."Queremos que nos
expliquem o motivo da exclusão do Fábio Magalhães. Eu sei que o meu tempo marcava 27.10 minutos
e, se calhar, do outro lado 27.17. Mas não vi. Disseram-me. Confio nas pessoas da federação. Espero
que essa indicação diferente apareça. Não é nada contra o Benfica", afirmou.
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Sporting formaliza protesto do jogo com Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2012

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/10/12/sporting_formaliza_protesto_do_j.html

/

 
12 de outubro de 2012 16:40h
 
 Em causa está a exclusão de Fábio Magalhães no dérbi lisboeta.
 
 O Sporting formalizou, esta sexta-feira, na Federação de Andebol de Portugal o protesto do jogo
frente ao Benfica devido à exclusão de Fábio Magalhães, anunciou o clube leonino no site oficial do
clube.
 
 Após a derrota por 28-22, que colocou os "encarnados" na liderança isolada do campeonato nacional
de andebol, Fernando Nunes, responsável do Sporting pela modalidade, veio a público contestar a
decisão que levou à "dupla" exclusão do lateral esquerdo.
 
 Queremos que nos expliquem o motivo da exclusão do Fábio Magalhães. Eu sei que o meu tempo
marcava 27,10 minutos e, se calhar, do outro lado 27,17. Mas não vi. Disseram-me. Confio nas
pessoas da Federação. Espero que essa indicação diferente apareça. Não é nada contra o Benfica,
defendeu então o responsável.
 
Por Sapo Desporto
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  Corte: 1 de 1ID: 44180859 10-10-2012

Cd Pateira – Os juniores masculinos co-
meçam o nacional como Feirense (fora) 
no domingo às 19 horas. Na véspera, 
estreiam-se os juvenis masculinos e 
femininos, ambos em casa, com o CAI 
Conceição (17h) e Ac. Espinho B (hora 
não indicada) respectivamente. Já os 
iniciados masculinos têm jogo de es-
treia marcado para domingo, em São 
Bernardo (hora ainda não indicada). 

Juvenis masculinos do Pateira – Realizaram mais um jogo amigável, desta vez em 
Avanca, perdendo por 34-35.
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Portugal vence Turquia em Anadia
Ana Seabra marcou 
oito golos no primeiro 
jogo de apuramento 
para o ‘europeu’

Portugal venceu (38-36) 
a Turquia, em Anadia, no 
primeiro jogo da fase de 
apuramento para o cam-
peonato europeu de senio-

res femininos. Ana Seabra, 
com oito golos, foi a segun-
da melhor marcadora da 
equipa, num jogo que re-
gistou ainda a convocatória 
das aguedenses Mónica 
Soares (ainda júnior) e Lisa 
Antunes.

O grupo de qualificação 
começara com uma vitória 
da Turquia sobre o Azer-

baijão (35-19) e com esta 
vitória lusa, Portugal igua-
lou a Turquia na liderança 
mas com menos um jogo. 
Em Novembro, Portugal 
joga no Azerbaijão (21 ou 
22), recebendo esta mes-
ma selecção a 28 ou 29. O 
decisivo Turquia – Portugal 
realiza-se a 1 ou 2 de De-
zembro.
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Sub-19 femininos – O 

GICA/Qual recebeu e 
perdeu (36-55) com a 
Ovarense, tendo ali-
nhado: Mafalda Tabua-
da, Catia Cardoso, Jessi-
ca Trindade, Filipa Car-
doso, Patricia Ferreira, 
Tatiana Oliveira, Filipa 
Gomes, Nicole Teixeira, 
Raquel Teixeira e Salo-
mé Silva, sob a orien-
tação de Jorge Moreira.
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O Pavilhão de Desportos 
de Anadia vai receber, este 
sábado, dia 6, às 17h, o jogo 
Portugal – Turquia, relativo à 
fase de qualificação Europeia 
para o Campeonato do Mun-
do de Seniores Femininos – 
Sérvia 2013. A cerimónia de 
apresentação da partida, 
que terá transmissão em di-
reto na RTP 2, teve lugar no 
Centro de Alto Rendimento 
de Anadia – Velódromo Na-
cional, em Sangalhos, e con-
tou com a presença de Jorge 
Sampaio, vereador do Des-
porto da Câmara Municipal 
de Anadia, Ulisses Pereira, 
presidente da Federação de 
Andebol de Portugal (FAP), 
João Lemos, presidente da 
Associação de Andebol de 
Aveiro, bem como do técnico 
nacional João Florêncio.

Jorge Sampaio agradeceu 
à FAP “a possibilidade de 
Anadia, que tem feito uma 
grande aposta no desporto, 
acolher um jogo com a im-
portância deste Portugal – 
Turquia. É uma grande honra 
para nós”. O vereador do des-
porto da edilidade anadiense 
referiu ainda que o seu muni-
cípio, “para além da qualida-
de, apoia uma diversidade de 
modalidades”, fazendo votos 
de que “Anadia saiba estar 
à altura da importância do 
jogo e traga muita sorte à Se-
leção Nacional”.

Ulisses Pereira, presiden-
te da FAP, agradeceu a dis-
ponibilidade que a edilidade 
mostrou logo que foi abor-
dada para acolher o evento, 
pelo que “a Federação e o 

Andebol é que têm de agra-
decer à Câmara Municipal de 
Anadia, um município com 
excelentes infraestruturas”. 
O líder da federação falou da 
descentralização dos locais 
que recebem os jogos das 
diversas seleções nacionais 
“representa uma estratégia 
da FAP”, e que, neste caso, 
“pretende estimular os jo-
vens da região para a prática 
da modalidade”, esperando 
que “em Anadia o Andebol 
se possa desenvolver de uma 
forma mais intensa”.

O técnico nacional João 
Florêncio “espera que seja 
um bom talismã jogar em 
Anadia. Espero um forte 
apoio”. Sobre o jogo com a 
Turquia, disse: “Será um jogo 
muito difícil, mas em que es-
tamos empenhados em con-
seguir um bom resultado. 
E um bom resultado é lutar 
pela vitória e mantermos as 
nossas aspirações de quali-
ficação para o Campeonato 
do Mundo.”

As atletas convocadas por 
João Florêncio, onde está in-
cluída Mónica Soares, uma das 
nomeadas para Atleta do Ano 
da 2.ª Gala do Desporto Jor-
nal da Bairrada/Câmara Mu-
nicipal de Oliveira do Bairro, 
começaram o estágio na pas-
sada segunda-feira, dia 1, com 
treinos no Pavilhão de Anadia 
até ao dia do jogo, dia 6, às 17h, 
com entradas grátis. 

A comitiva visitou algumas 
escolas de Anadia e Sangalhos.

Manuel Zappa
zappa@jb.pt

Andebol Feminino

Portugal - Turquia
joga-se em Anadia

A João Florêncio, Jorge Sampaio, Ulisses Pereira e 
João Lemos
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 ATLETA DO ANO

Atribuído ao atleta que na época 2011/2012 

se evidenciou em termos desportivos em 

prol do seu clube.

 Florbela Machado (Sociedade 
Columbófila Cantanhedense)
9.º lugar no Mundial de Juniores 
de Águas Abertas – Welland – Ca-
nadá.
16.º nos 1500 Livres e 18.º nos 800 
Livres no Europeu de Juniores de Natação 
Pura – Antuérpia – Bélgica. 19.º lugar no Eu-
ropeu de Juniores de Águas Abertas – Kocaeli 
– Turquia. 3.ª nos 800 Livres nos Multinations 
Junior – Coimbra. Campeã Nacional aos 200, 
400, 800 e 1500 Livres. Campeã Nacional 5km 
Indoor em Juniores e Absoluto. Campeã Na-
cional 10Km Juniores. Recordista Nacional 
Juniores aos 1500 Livres. Melhor Marca de 
sempre aos 5Km em Juniores e Absoluto e 9.º 

lugar no Ranking Europeu de Juniores.

 Mónica Soares 
(Clube Sportis Madeira) 
Presença regular nas seleções 
nacionais de andebol, sendo a ca-
pitã de equipa sempre que atua no 
seu escalão etário. Melhor mar-
cadora em vários torneios internacionais de 
seleção e eleita melhor jogadora num deles. 
Sendo ainda júnior de 1.º ano, já se estreou pela 
seleção principal (A). Recentemente, foi uma 
atleta nuclear da seleção nacional que parti-
cipou no mundial de juniores. Foi campeã no 
Campeonato do Mediterrâneo ao serviço da 
Seleção Juniores B, onde marcou 43 golos, 
mas o número total de golos pelas diversas 
seleções é significativo. Reside na freguesia 

do Préstimo.

 Sara Neves (Anadia Squash 
Clube) 
Campeã Nacional Sub-19. Bicam-

peã Nacional Sub-23.

 Filipe Pinto (Sporting de Es-
pinho) 
Voleibolista natural de Bustos, 
formado no Frei Gil Voleibol Clu-
be, atleta do Leixões SC na época 
2011/2012, tendo-se já transferi-
do para 2012/2013 para o Campeão Nacional 
Sporting de Espinho, é neste momento um 
atleta em destaque na Seleção Nacional de 
Seniores tendo sido figura central na fase de 

apuramento para a Liga Mundial 2012.

EQUIPA DO ANO
Atribuído à equipa que teve um desempe-

nho assinalável em termos desportivos ou 

outro digno de realce.

 Associação Desportiva de Vagos
Conquistou a 2.ª Taça de Portugal.  Venceu pelo 

terceiro ano consecutivo a Taça Vítor Hugo.

 Equipa Feminina de Infantis de Andebol da 
Casa do Povo de Valongo do Vouga
Campeã Nacional só com vitórias na fase final 
e durante todo o campeonato. Em dois anos, 
a CPVV foi campeã nacional duas vezes, com 
duas equipas femininas, o que atesta a quali-

dade do trabalho realizado.

 ADREP
Campeã de Portugal em Pista Coberta e Ar Livre 
e Estafeta 4x400 metros, com Daniela Urbano, 

Andreia Santos, Vera Lima e Márcia Cardoso.

 Ginásio Curigym
Revalidou o título de Campeão Nacional de Ki-
ckboxing. 

Revalidou o título de Campeão Nacional 

de Kickboxing, como também, na época 

passada, ganhou o c

de Low-kick, segund

de Full-contact, prim

Portugal na disciplin

ta João Balbeira sag

cional e Ibérico em p

 
 TREINADOR D
DO ANO:
Prémio ao treinador

trabalho de relevo a

be dos concelhos d

Anadia, Águeda, Can

Vagos, ou noutro que

referidos concelhos

 Paulo Santos (Ginási
Com o seu trabalho e
tem feito campeões nas

ciplinas do Kickboxing

 Renato Duarte (ADR
Pelo seu trabalho, emp
dicação. Contribuiu p
ca notável que a ADRE
com a equipa feminina
mo. Um fazedor de cam
meçando pela base e 

até aos seniores.

 Ricardo Antunes (A
Columbófila Cantanhe
Desenvolveu ao longo da
portiva na área do trein
mento na natação, um tr
tódico e de grande qua
permitiu aos seus atleta
títulos de campeões na
pa técnica da Federaçã
ção. Foi distinguido pela
de Coimbra com dois pr
de formação e rendime

 Nuno Ferreira (A
Desportiva de Vagos)
Vencedor da Taça de 
venceu a Taça Vítor Hu
quetebol pelo 3.º ano 
vo.

ASSOC. DESPO

Este prémio será at

Desportiva que tenha

de relevo ao nível do f

mento desportivo e a

sociedade civil.

epois do sucesso da 

1.ª edição, o Jornal da 

Bairrada vai organizar 

este ano, pela segunda 

vez, e de novo em par-

ceria com a Câmara 

Municipal de Oliveira 

do Bairro, a sua Gala do Desporto.

Esta 2.ª Gala do Desporto Jornal 

da Bairrada/Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro tem como objetivo 

reconhecer e premiar publicamente 

o mérito de atletas, clubes, dirigen-

tes desportivos, treinadores, árbi-

tros e entidades que mais se desta-

caram na prática das suas modali-

dades nos concelhos de Oliveira do 

Bairro, Anadia, Águeda, Cantanhede, 

Mealhada e Vagos na época despor-

tiva de 2011/2012.

A 2.ª Gala do Desporto terá lugar a 

13 de outubro de 2012, no Espaço Ino-

vação, em Oliveira do Bairro. 

Serão atribuídas 14 categorias de 

prémios: Atleta do Ano; Revelação 

do Ano; Treinador do Ano; Equipa do 

Ano; Dirigente do Ano; Associação 

Desportiva do Ano; Prémio Dedica-

ção; Prémio Especial do Júri; Prémio 

Carreira; Prémio Personalidade 

Desportiva do Ano; Prémio Incenti-

vo; Prémio Memória; Alto Prestígio e 

Mérito Desportivo.

O público poderá votar em quatro 

nomeados, para as seguintes catego-

rias: Associação Desportiva do Ano, 

Equipa do Ano, Atleta do Ano, Diri-

gente do Ano e Treinador do Ano. A 

votação do público vale 40%. Os res-

tantes prémios serão avaliados pelo 

Júri da Gala.

Os nomeados que aqui figuram 

resultam de um intenso trabalho 

de pesquisa por parte do Júri des-

ta Gala. O painel de jurados teve em 

conta os resultados obtidos pelos no-

meados, na sua maioria pelos títulos 

conquistados a nível nacional.

O público pode votar através deste 

cupão, a publicar nas edições do Jor-

nal da Bairrada de 20 e 27 de setem-

bro. Os cupões devem ser entregues 

pessoalmente na sede do Jornal da 

Bairrada ou enviados por correio até 

ao dia 2 de outubro, às 18h. O públi-

co pode ainda votar através do site 

www.jb.pt, até à meia-noite do dia 1 

de outubro.

2.ª GA
Jornal da 

Desporto 

PR
ÉM
IO
S
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campeonato Regional 

do lugar na disciplina 

meiro lugar na Taça de 

a de Low-kick. O atle-

grou-se campeão Na-

profissionais.

DO ANO

r que desenvolveu um 

ao serviço de um clu-

e Oliveira do Bairro, 

ntanhede, Mealhada e 

e elevou os nomes dos 

.

io Curigym)
e dedicação 
s várias dis-

.

REP)
penho e de-
para a épo-
EP realizou 
a de atletis-
mpeões, co-
levando-os 

Associação 
edense)
a época des-
no de rendi-
rabalho me-
alidade que 
as conquistar cerca de 20 
acionais. Integrou a equi-
ão Portuguesa de Nata-
a Associação de Natação 
rémios: Melhor treinador 
ento.

Associação 

Portugal e 
go em Bas-
consecuti-

ORTIVA DO ANO

tribuído à Associação 

a tido um desempenho 

fomento e desenvolvi-

o nível da sua acção na 

 ADREP
Pelo seu desempenho no atle-
tismo nacional, campeã de Por-
tugal e pelas diversas atividades 
que desenvolve. Atletismo (90 
atletas), três equipas de formação de Futsal, 
duas equipas seniores, masculina e feminina. 
Equipa de BTT participou no UP&Down. Karaté 
Contact. Conta nas diversas modalidades com 
mais de 200 atletas. Pelo seu património em ins-
talações desportivas que são da Associação.

 Casa do Povo da Vacariça
Pelo fomento da prática do ande-
bol nos últimos cinco anos, reunin-
do mais de 100 atletas (femininos e 
masculinos) em todos os escalões 
jovens, sendo uma referência na-
cional ao nível da formação. O clube tem sido vi-
veiro de talentos, como é exemplo a saída recen-
te de um atleta para o Benfica, Ricardo Ferreira.  
Casa do Povo de Vacariça foi campeã Distrital de 

Minis Femininos na época passada.

 Academia CantanhedeGym
Em apenas três anos de exis-
tência, tem 9 ginastas na Sele-
ção Nacional, e foi o clube com 
maior representação nacional 
(7 ginastas) no Campeonato do Mundo e Jo-
gos mundiais por idades , realizados em Só-
fia, Bulgária (Junho 2012); 14 Ginastas na Taça 
do Mundo do Açores e 8 ginastas da Taça do 
Mundo de Aix le Bain – França. No campeo-
nato do mundo: 9.º melhor par misto no esca-
lão Juvenil); 12.º (3 ginastas a integrar grupo 
júnior da seleção nacional) e 21.º na categoria 
de Trio juvenil.

 Anadia Futebol Clube
O grande trabalho realizado ao nível 
da formação. Duas equipas foram 
campeãs distritais (Benjamins B e 
Infantis A). A equipa de juniores su-
biu à 2.ª Divisão Nacional e os Inicia-
dos conseguiram a manutenção na 
1.ª Divisão Nacional. Equipa sénior conseguiu 
o feito histórico de se manter na 2.ª Divisão Na-
cional pela terceira vez consecutiva, inédito na 

vida do clube.

DIRIGENTE DO ANO

Este prémio será atribuído ao dirigente 

desportivo que tenha desenvolvido um 

trabalho de relevo no âmbito do dirigis-

mo local.

 Mário Braga (Presidente da 
ADREP)
Está ligado à Associação há 27 
anos, 11 dos quais como presi-
dente interruptamente. Uma das 
suas principais apostas foi dotar 
a ADREP de mais e melhores infraestruturas. 
Conseguiu esse desiderato. Com a sua visão e 
dinamismo transformou o Clube da Palhaça, 
Oliveira do Bairro, numa das maiores potên-

cias do atletismo distrital e nacional.  

 Paulo Ferreira (Sociedade Co-
lumbófila Cantanhedense)
Assumiu há nove anos a Coorde-
nação Técnica da Natação da So-
ciedade Columbófila Cantanhe-
dense e, há três anos, assumiu 
também a parte diretiva. Assumiu vários ob-
jetivos para a época 2011/2012 e todos eles 
foram alcançados, como a qualificação para 
a 4.ª Divisão Feminina, 54 medalhas em cam-
peonatos nacionais, recordes regionais e na-
cionais, aumento do número de participações 
nas seleções. Com vasta experiência associa-
tiva, este responsável pela Secção de Natação 
levou os seus atletas a obter excelentes re-
sultados desportivos, culminando esta época 
com a internacionalização de vários atletas e 
a participação em campeonatos europeus e 

mundiais. 

 João Dias (Presidente da Acade-
mia CantanhedeGym) 
O clube a que preside apenas tem 
três anos de existência. Não gosta 
de mostrar a cara, mas sem ele a 
Academia não andava. Faz aquele 
trabalho chamado de formiguinha, que nin-
guém vê, mas que é fundamental para a es-
trutura do clube. Os resultados falam por si. 
Pela sua competência foi várias vezes chama-
do pela UEFA para participar, como formador, 
para cursos de árbitros de Elite.

 Luís Oliveira (Presidente da Co-
missão Administrativa do Grupo 
Desportivo da Mealhada) 
Antigo atleta e glória do futebol do 
Grupo Desportivo da Mealhada. 
Luís Oliveira “Licas”, integrou o 
grupo de associados que, em julho 
de 2011, e através de uma Comissão Adminis-
trativa procuraram garantir a continuidade do 
clube. Voltou a assegurar o cargo para a pre-
sente temporada. Com resultados desportivos 
e ao nível da organização interna do clube. 
Conseguiu a manutenção da equipa sénior na 
1.ª Divisão Distrital. As equipas de Iniciados e 
Juniores subiram à 1.ª Distrital da AFA.

ALA DO DESPORTO 
Bairrada/CM Oliveira do Bairro

- Iniciativa

n o v a ç ã o   -   o l i v e i r a  d o  b a i r r o  
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Conheça e vote nos candidatos a:
Atleta do Ano, Equipa do Ano, Treinador do Ano, 
Associação do Ano e Dirigente do Ano

Jornal da Bairrada / Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

13 Outubro 2012

Espaço Inovação - Oliveira do Bairro
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