


Revista de Imprensa
17-08-2012 

1. (PT) - Bola, 17/08/2012, Andebol 1

2. (PT) - Bola, 17/08/2012, FC Porto em alta rotação 2

3. (PT) - Bola, 17/08/2012, Medvedev treina Belenenses 3

4. (PT) - Bola, 17/08/2012, Troféu Stromp em Odivelas 4

5. (PT) - Correio do Minho, 17/08/2012, Mundiais abertos à comunidade - Entrevista a Luís Rodrigues 5

6. (PT) - Diário de Aveiro, 17/08/2012, Artística de Avanca joga com o Benfica 10

7. (PT) - Diário de Aveiro.pt, 17/08/2012, Artística de Avanca joga com o Benfica 11

8. (PT) - Diário de Aveiro.pt, 17/08/2012, Edição de hoje 12

9. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 17/08/2012, Brio em derrota mínima 13

10. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 17/08/2012, Mau começo mas ainda com esperança na qualificação 14

11. (PT) - Diário de Viseu, 17/08/2012, Hoje na Região... e nos próximos dias 15

12. (PT) - Diário do Minho, 17/08/2012, «Quero retribuir apoio» 16

13. (PT) - Jogo, 17/08/2012, Um Dragão para exportação 17

14. (PT) - Jornal da Madeira, 17/08/2012, Agenda diária 18

15. (PT) - Jornal da Madeira, 17/08/2012, Andebol: Portugal perde com Angola 19

16. (PT) - Jornal de Negócios - Weekend, 17/08/2012, Os Jogos Olímpicos de A a Z 20

17. (PT) - Jornal de Notícias, 17/08/2012, Agenda 21

18. (PT) - Jornal de Notícias, 17/08/2012, Dragão aponta mita à Liga dos Campeões 22

19. (PT) - Jornal de Notícias, 17/08/2012, Portugal perde na abertura do Mundial 23

20. (PT) - Record, 17/08/2012, Agenda 24

21. (PT) - Record, 17/08/2012, Ambições ao máximo 25

22. (PT) - Record, 17/08/2012, Desaire nacional abre prova em Montenegro 26

23. (PT) - Sol - Tabu, 17/08/2012, Dúvidas olímpicas 27

24. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 16/08/2012, Gil Eanes fora da 1.ª Divisão 34

25. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 16/08/2012, Madeira SAD feminina adia início de época 35

26. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 16/08/2012, Madeirenses estreiam-se no Mundial de Sub-20 36

27. (PT) - Diário de Viseu, 16/08/2012, Sabugal assina protocolo com a Federação de Andebol 37

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A34
#A34
#A35
#A35
#A36
#A36
#A37
#A37


28. (PT) - Diário do Minho, 16/08/2012, Choradinho olímpico... 38

29. (PT) - Diário do Sul, 16/08/2012, As verdadeiras medalhas de ouro! 39

30. (PT) - Jornal da Madeira, 16/08/2012, Madeirenses hoje frente a Angola 40

31. (PT) - Interior, 15/08/2012, Benfica e Avanca na Taça   Cidade do Sabugal   em andebol 41

32. (PT) - Interior, 15/08/2012, Mêda inaugura polidesportivo municipal 42

33. (PT) - Região de Leiria, 10/08/2012, Títulos nacionais de rookies para Nazaré e Marinha Grande 43

34. (PT) - Defesa de Espinho, 09/08/2012, "Ah Pois, "Elas", N8 N80" e "Espinho Andebol de Praia" nos pódios
nacionais

44

35. (PT) - Defesa de Espinho, 09/08/2012, Sessenta horas de andebol de praia 45

#A38
#A38
#A39
#A39
#A40
#A40
#A41
#A41
#A42
#A42
#A43
#A43
#A44
#A44
#A44
#A45
#A45


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 3,66 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43321217 17-08-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 11,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43321151 17-08-2012

Página 2



A3

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 16,29 x 23,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43321148 17-08-2012

Página 3



A4

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 7,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43321326 17-08-2012

Página 4



A5

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,96 x 36,89 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 43323948 17-08-2012

> paulo machado

CM - Que números de desta-
que é possível apresentar no
que respeita ao Mundial Uni-
versitário de Futsal a decorrer
em Braga?
L. R. - No Campeonato do Mun-
do de Futsal vamos ter 14 se-
lecções nacionais masculinas e
cinco femininas. Entre atletas e
delegados contamos aproxima-
damente com 400 participantes e
mais guias e estudantes a dar
apoio, cerca de 100 voluntários.
No total, com a organização en-
volvida, um número a rondar as
600 pessoas. 

CM - Que tipo de trabalho foi
elaborado para esta candi-
datura?
L. R. - A candidatura foi realiza-
da no decorrer do ano 2010 e
apresentada à Federação Inter-
nacional de Desporto Universi-
tário em 2011, através da Asso-
ciação Académica da Universi-

dade do Minho, sendo a modali-
dade mais popular e aquela que
acaba por ter um maior número
de participantes não seria fácil
garantir a organização deste
evento até porque já o tínhamos
feito em 1998, naquela que foi a
primeira grande realização inter-
nacional da Universidade do
Minho. Existiam candidaturas
concorrentes de Espanha e Fran-
ça, mas houve aspectos que dis-
tinguiram a candidatura da Uni-
versidade do Minho. O aspecto
marcante para a própria FISU
foi a proposta de 15 ‘Projectos
de Legado’ nesta candidatura.
Vão desde a realização de cursos
de árbitros para os mais jovens
até rea-lização de cursos profis-
sionais com a chancela da Fe-
deração Portuguesa de Futebol;
a introdução de algumas ino-
vações na modalidade e que o
desporto universitário tem dei-
xado marcas. Pretendemos com
isso o processo de acreditação
que é electrónico e dispensa uti-

lização de qualquer tipo de pa-
pel, assim como a parte mais so-
cial ou solidária, com a realiza-
ção de um jogo cuja receita
revertiu a favor da APPACDM. 

CM - Como surgiu a ideia dos
‘Projectos de Legado’?
L. R. - Os projectos de Legado já
faziam parte desta candidatura
específica. Quando nos candi-
datamos apresentamos estes pro-
jectos e foi um dos aspectos
mais elogiados pela Federação
Internacional de Desporto Uni-
versitário e podemos dizer que
marcou a diferença em relação a
outras candidaturas.

CM - Marcou ainda a diferen-
ça o facto de associar a Capital
Europeia da Juventude?
L. R. - Pode ter o seu peso. Na
altura das candidaturas para o
Mundial de Universitário de
Futsal e Xadrez já se sabia que
teríamos dois grandes eventos
nas cidades de Braga e Guima-

rães, com as Capitais da Juven-
tude e Cultura. Houve da nossa
parte a vontade de associarmos
ao prestígio destes eventos e es-
tabelecermos alguns elos de li-
gação entre a Academia e estas
organizações. Esta 'mais-valia'
foi integrada na sua candidatura
e deve ter tido alguma influência
aquando a decisão do júri.

CM - Até que ponto se pode
abrir este evento à comu-
nidade em geral?
L. R. - Essa é uma das grandes
motivações. Queremos inter-
acção entre a academia e a so-
ciedade, daí que não são eventos
fechados e queremos apelar à
maior participação possível das
cidades e das suas comunidades.
Por isso deslocamos os locais de
competição sem centralizar na
Universidade. O futsal é um des-
porto de massas e vamos ter jo-
gos no Parque de Exposições,
apelando à participação dos
eventos que é de entrada gratuita

e aberta a toda a população. Es-
pero que as pessoas participem,
estes não são eventos univer-
sitários mas sim para toda a po-
pulação e podem ganhar maior
dimensão quando verdadeira-
mente integrados nas cidades
que os acolhem.

CM - Como decorreram os
apuramentos das equipas para
este mundial?
L. R. - Isto acontece através do
'ranking' das próprias fede-
rações. A Federação Interna-
cional tem as selecções nacio-
nais universitárias, sendo condi-
ção essencial que todos os atle-
tas sejam estudantes univer-
sitários e a partir daí cada uma
das selecções tem um ranking
oficial quer na FIFA como na
Federação Internacional de
Xadrez e a partir daí candi-
datam-se, sendo convidadas a
participar de acordo com o seu
‘ranking’ nas Federações destas
modalidades.

DESPORTO

> Luís Rodrigues, presidente do Comissão Organizadora faz a projecção dos eventos.

UNIVERSITÁRIOMUNDIAIS DE FUTSAL EM BRAGA E XADREZ EM GUIMARÃES

ROSA SANTOS

Luís Rodrigues destaca o papel da organização nos Campeonatos Mundiais de Futsal e Xadrez que vão decorrer em Braga e Guimarães

Mundiais abertos à comunidade
Os Mundiais Universitários de Futsal (Braga) e Xadrez (Guimarães) arrancam amanhã. Tratam-se de dois grandes
eventos que reúnem mais de 600 participantes. Luís Rodrigues, presidente da Comissão Organizadora, deixa um
apelo para a participação da comunidade nos jogos... até porque as entradas são gratuitas. 

Sessão de
abertura amanhã
na Arcada
A sessão de abertura do
Campeonato Mundial
Universitário de Futsal decorre
amanhã, pelas 19 horas, na
Praça da República, junto à
Arcada, com a presença dos
representantes da FISU, FADU,
Federação Portuguesa de
Futebol, Câmara de Braga e
CEJ, principais entidades que
assumem esta parceria com a
AAUM e UM. Está previsto o
desfile das delegações e
algumas surpresas a serem
preparadas pela organização da
Capital Europeia da Juventude.
O jogo de abertura Portugal-
-França terá início às 22 horas,
no Parque de Exposições.
No domingo, segue-se a
cerimónia de abertura do
Mundial de Xadrez, em
Guimarães, na Praça da
Oliveira, com início às 21 horas
e actuação de associações
culturais no certame.
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> paulo machado

CM - Como gerem a realiza-
ção de dois eventos de relevo a
decorrer em simultâneo em
cidades diferentes?
L.R. - É a primeira vez que
acontece a organização de dois
grandes eventos no mesmo ano e
na mesma semana. Entre duas
cidades e dois eventos que nada
têm de similar. Depois de seis
grandes eventos internacionais,
será certamente uma grande pro-
va de fogo.

CM - Qual o ‘feedback’ que
aguardam depois deste investi-
mento no desporto?
L. R. - Esperamos um impacto e
retorno de investimento que se
faz no desporto universitário e
das modalidades em questão. Há
um investimento financeiro das
entidades organizadoras, contan-
do com apoios, mas aquilo que
nos motiva é a importância do
desporto como formação in-
tegrada dos estudantes. Não
olhamos pela componente dos
resultados, mas sim a mobiliza-
ção cada vez maior de estudan-
tes para a prática desportiva,
com hábitos de vida saudável e
universalização do desporto uni-
versitário. Há pouco tempo saiu
um estudo que comprova que os
estudantes com indícies de práti-
ca desportiva têm melhores re-
sultados académicos e é de lou-
var esta aposta não só pela
AAUM como pela Universi-
dade. Esperamos que as cidades
não olhem somente para o me-
diatismo que é o futebol e que às
vezes têm um investimento pú-
blico incompreensível, e que se
aposte nas modalidades amado-
ras que não oferecerem resulta-

dos imediatos mas podem con-
tribuir para uma sociedade mais
inclusiva e não olhar para aquele
desporto que move mais pes-
soas.

CM - Esteve ligado a estas
candidatiras enquanto presi-
dente da AAUM e agora pre-

side à Comissão Organiza-
dora. Qual é o papel que lhe
está a dar maior prazer?
L. R. - A candidatura a estés dois
eventos foi organizada durante
os dois mandatos em que tive
oportunidade de presidir na As-
sociação Académica. Ao longo
destes últimos meses houve um

envolvimento quase completo
na organização destes eventos,
mas houve uma aprendizagem
maior enquanto presidente da
AAUM. Não é uma posição de
menor responsabilidade este lu-
gar nas Comissões Organizado-
ras destes Mundiais. Em ambas
as posições o fundamental passa
por gerir recursos humanos e
materiais, sendo este o resultado
de alguma aprendizagem que
tive na Associação Académica.
Algumas pessoas que integram
esta Comissão Organizadora es-
tiveram comigo na Associação
Académica e esse conhecimento
e ligação que existe tem facilita-
do em muito os caminhos que
têm de ser percorridos ao longo
desta etapa.

CM - No Mundial de Xadrez,
em Guimarães, quantos países
estarão representados?
L. R. - Contamos com a partici-
pação de 20 países, cerca de cem
atletas. A candidatura do Xadrez
surge com o propósito de mos-
trar que o desporto universitário
não deve viver somente de
modalidades mais populares. A
primeira organização interna-
cional em 1998 foi o futsal. En-
tretanto a Universidade do Mi-
nho realizou o Europeu de Volei-
bol (2004), Europeu de Bas-
quetebol (2006), Mundial de
Badminton (2008) e o Europeu
de Taekwondo (2010 e 2011).
Entendemos que o contributo da
modalidade deve ser procurado
através da mobilização de estu-
dantes em modalidades menos
populares e podem ter um cres-
cimento através da realização
deste evento, contando ainda
com o apoio total da Federação
de Xadrez em termos técnicos.

“Importante é a mobilização
de estudantes para o desporto”
A Universidade do Minho congrega formação académica com a desportiva, e não é por aca-
so que insiste nesta aposta através da AAUM. Resultados concretos provam que estudantes
com indícies elevados de prática desportiva apresentam melhores resultados académicos.

DESPORTO UNIVERSITÁRIORESULTADOS DESPORTIVOS EM SEGUNDO PLANO

LUÍS RODRIGUES CONSIDERA PORTUGAL E BRASIL
“OS PRINCIPAIS CANDIDATOS AO TÍTULO DE FUTSAL”
A selecção de Portugal deve ser considerada candidata ao
título mundial universitário, de acordo com Luís
Rodrigues. O presidente da Comissão Organizadora fala
com o coração e também com razão. “Portugal foi campeão
mundial universitário em 2008 e ocupa uma oposição
destacada no ranking da FIFA. A par do Brasil são os
principais candidatos ao título mundial universitário”,
salientou. E aponta, ainda, a qualidade dos jogadores que
integram a equipa portuguesa. “Temos alguns atletas que

provêm de clubes como Belenenses, Boavista ou Freixieiro
e da própria Nova Geração da Rússia e do Sp.Braga/
/AAUM, onde contamos com Amilcar Gomes (UMinho) e
Luís Costa (U. Lusíada). Há um paralelo com o projecto da
equipa do Sp. Braga/AAUM sendo o reflexo da evolução
da modalidade de futsal. A AAUM sagrou-se por três vezes
consecutivas campeã nacional uiversitária e representou
Portugal no respectivo campeonato europeu, tendo
conquistado duas medalhas de prata e uma de bronze. Estes
resultados são um espelho do que tem sido o crescimento
da modalidade em Portugal”, salientou Luís Rodrigues. CHESS 2012

ROSA SANTOS

Organização de dois mundiais em simultâneo “é uma prova de fogo”

Mundial
de Andebol
para 2014
Depois do Futsal e Xadrez, a
AAUM já garantiu a realização
do Mundial de Andebol
Universitário em 2014. 
‘“Era uma organização que

perseguíamos há alguns anos e
por vários motivos não tinha
sido possível, colidindo sempre
com outras organizações.
Realizámos esta candidatura o
ano passado e foi-nos atribuída,
fruto de um trabalho de
preparação muito importante
não só pela Universidade do
Minho, que se sagrou sete
vezes campeã nacional, nos
últimos dez anos, quatro vezes
vice-campeã europeia, e o ano
passado foi campeã europeia.
Há também uma circulação
com os clubes da região tendo
em linha de conta um número
de praticantes muito
significativo, com alguns atletas
integrados num programa
específico de alto rendimento”,
explicou Luís Rodrigues. 

Parcerias
fundamentais

A Federação Portuguesa de
Futebol e Federação de Xadrez
são dois parceiros
fundamentais e estratégicos 
na realização dos Mundiais
assumidos pela Universidade
do Minho. Luís Rodrigues
destaca o  'know-how' técnico
que têm das modalidades num
contexto de maior dimensão, .
“Estes eventos são organizados
pela FADU e confiou a organi-
zação à AAUM e UM, estabe-
lecendo uma série de parcerias.
Há outro tipo de parcerias 
ao nível de logística com um
conjunto de patrocinadores que
ajudam muito a nossa tarefa.
Estes apoios tornam-se
fundamentais, mas por outro
lado a condição das parcerias
institucionais ao nível federativo
e autarquias locais têm sido
muito importantes”, referiu Luís
Rodrigues.
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Avelino Conceição

� Ao contrário do que estava ini-
cialmente previsto, a Artística de
Avanca defronta no domingo, e
não amanhã, o Benfica. O jogo te-
rá lugar no Sabugal (distrito da
Guarda), pelas 15 horas, e decorre
no âmbito de uma parceria entre
a autarquia local e a Federação de
Andebol de Portugal (FAP).

O encontro, denominado “Taça
Cidade do Sabugal de Andebol”,
começa pelas 15 horas, sendo que
antes da partida irá decorrer a
assinatura do referido protocolo,
acto que contará com a presença
do presidente da Câmara Muni-
cipal do Sabugal, António Robalo,
da presidente do Conselho de Ad-
ministração da Empresa Munici-
pal de Sabugal, Maria Delfina Leal,
para além do presidente da FAP,
Ulisses Pereira, e Joaquim Escada,
coordenador do Projecto de De-
senvolvimento do Andebol de Vi-
seu e Guarda, e ainda de Miguel
Fonseca, presidente da Associa-
ção de Andebol da Guarda.

Na segunda semana de traba-
lho, a formação avancanense vai

sentir, certamente, muitas dificul-
dades frente à formação lisboeta. 

Juniores arrancaram
com 13 jogadores
Quem também já arrancou os
trabalhos da nova época foi a
equipa de Juniores do clube, lide-
rada pelo espinhense Hugo Va-
lente, que conta, neste início de
temporada, com 13 jogadores,
sendo que três destes - Vítor Va-
lente, André Rego e Fábio Maga-
lhães - vão trabalhar, também,
com a equipa sénior.

Nesta primeira fase, a equipa vai
treinar quatro vezes por semana.

Tiago Cunha mantém-se
à frente dos Juvenis
Quem também já fez a sua apari-
ção para a nova época foi a equi-
pa de Juvenis, que será, nova-
mente, orientada por Tiago Cun-
ha, lateral-esquerdo do plantel
sénior.

Se na época passada as coisas
não terão corrido conforme pla-
neado, até porque a grande mai-
oria do plantel era juvenil de pri-
meiro ano, esta época as metas
serão outras, ainda que o princi-
pal objectivo seja melhorar a qua-
lidade individual de cada jogador
e também a vertente colectiva.
Para isso, Tiago Cunha, nesta fase
da época, efectua quatro treinos
semanais.l

ANDEBOL

Artística 
de Avanca
joga com
o Benfica

D
.R
.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2012
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URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticias/artistica-de-avanca-joga-com-o-benfica

 
Jornalista:
 
 Avelino Conceição
 
 Edição de:
 
 Sexta, Agosto 17, 2012
 
 Ao contrário do que estava inicialmente previsto, a Artística de Avanca defronta no domingo, e não
amanhã, o Benfica. O jogo terá lugar no Sabugal (distrito da Guarda), pelas 15 horas, e decorre no
âmbito de uma parceria entre a autarquia local e a Federação de Andebol de Portugal (FAP).
 
 O encontro, denominado "Taça Cidade do Sabugal de Andebol", começa pelas 15 horas, sendo que
antes da partida irá decorrer a assinatura do referido protocolo, acto que contará com a presença do
presidente da Câmara Municipal do Sabugal, António Robalo, da presidente do Conselho de
Administração da Empresa Municipal de Sabugal, Maria Delfina Leal, para além do presidente da FAP,
Ulisses Pereira, e Joaquim Escada, coordenador do Projecto de Desenvolvimento do Andebol de Viseu
e Guarda, e ainda de Miguel Fonseca, presidente da Associação de Andebol da Guarda.
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Edição de hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2012

Meio: Diário de Aveiro.pt

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticias-edicao/2012-08-17

 
A nova taxa turística já não vai começar a ser cobrada aos turistas a partir do próximo dia 23 como
anunciado pela autarquia. A Câmara Municipal de Aveiro esteve reunida com uma delegação da
AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e decidiu criar um grupo de
trabalho ...
 
 Neste mês de Agosto, o aumento de banhistas nas praias da região de Aveiro é evidente, o que
poderá ser explicado com a crise económica, que afastou muitos munícipes de outros destinos mais
afastados. Catarina Pereira, de Águeda, tem aproveitado as suas férias para ir até à Praia da Barra.
"As ...
 
 A Câmara de Aveiro (PSD/CDS-PP) aprovou ontem um memorando de entendimento com várias
empresas do grupo Transdev que prevê a suspensão da actividade da MoveAveiro, a empresa
municipal de transportes urbanos, nos percursos cobertos pelos operadores privados. O documento,
que vigorará pelo ...
 
 Presa por pormenores, está por concluir a empreitada de construção da Ecopista do Atlântico que liga
as praias do Furadouro, Maceda, Cortegaça e Esmoriz através da floresta. Quem por lá passou, já
verificou que a ecopista está praticamente concluída, faltando apenas a conclusão dos passadiços ...
 
 Após o lançamento no Consulado de Portugal em Paria (França), a obra será, agora, apresentada por
Adélio Amaro (representante da Folheto Edições & Design, editora do livro), numa sessão que contará
com a participação de um grupo coral e com um momento de poesia.
 
 Já começou a "operação" de limpeza ao túnel da Forca-Vouga para receber o revestimento cerâmico
que ganhou o concurso de ideias "Revestimentos cerâmicos em espaço público - Da concepção à
produção", lançado pela Câmara Municipal de Aveiro no ano passado. O estilista e designer aveirense
Celsus ...
 
 Ao contrário do que estava inicialmente previsto, a Artística de Avanca defronta no domingo, e não
amanhã, o Benfica. O jogo terá lugar no Sabugal (distrito da Guarda), pelas 15 horas, e decorre no
âmbito de uma parceria entre a autarquia local e a Federação de Andebol de Portugal (FAP). O ...
 
 Qual a sua opinião sobre a reorganização das juntas de freguesia no país? Nunca me debrucei muito
sobre este assunto, porque Macinhata é a freguesia mais a norte do concelho e desde o início deste
processo que se fala que seria a única freguesia que não seria afectada por este processo. Contudo, ...
 
 Ulisses Morais contou com quase todo o grupo de trabalho à sua disposição no único treino de ontem,
que teve lugar no relvado do Estádio de Oliveirinha. O brasileiro Nildo, que regressou ao trabalho no
amigável com o Avanca, está totalmente reabilitado da lesão que padecia na grade costal, o que ...
 
 Garantir a manutenção na II Divisão Nacional é o grande objectivo do FC Pampilhosa, que, esta
temporada, está de regresso ao escalão secundário nacional. A equipa pampilhosense, que já se
encontra a preparar a temporada há cerca de três semanas, ficou isenta da primeira eliminatória da
Taça de ...
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HOJE NA REGIÃO...

FESTA DA JUVENTUDE
EM MORTÁGUA
Até amanhã, Mortágua vive
mais uma edição da Festa
da Ju ventude/Feira das
Associa ções, também con-
hecida por “festa das tas -
qui nhas”, promovida pelo
município de Mortágua, em
parceria com o movimento
asso ciativo do concelho.
Hoje sobe ao palco Boss AC
e amanhã é a vez de Toy.

EXAME GRATUITO
EM TONDELA 
Uma unida de móvel de
ma mo grafia do Núcleo Re -
gio nal do Centro da Liga
Portu gue sa Contra o Can-
cro es  tá junto ao Centro de
Saú de de Ton dela. O ser -
viço gratuito de exame ma -
mográfico digital estará
dispo ní vel até início do

mês de Outubro, de segun-
da a sex ta-feira, das 9h00
às 12h30 e das 14h00 às
17h00.

MOSTRA DOS 130 ANOS
DA LINHA DA BEIRA ALTA
O município de Carregal do
Sal, através do seu Museu
Municipal, promove uma
ex posição comemorativa
dos 130 anos da Linha da
Beira Alta, que estará pa -
tente até sábado, no Museu
Municipal Manuel Soares
de Albergaria.

EXPOSIÇÃO 
EM VOUZELA
A Câmara Municipal de
Vouzela promove a ex po -
sição "Trans pa rências e
Opacidades", no Museu
Municipal, pa tente até 9 de
Setembro.

COMBOIO TURÍSTICO
Até 2 de Setembro, o muni -
cípio de Vouzela disponibi-
liza mais uma vez o com-
boio turístico. 

CONCENTRAÇÃO MOTARD
EM MANGUALDE
A partir de hoje e até do -
mingo, Mangualde acolhe a
sua XII Concentração Mo -
tard. Durante três dias,
Man  gualde assiste a um
des filar de motas e propor-
cionar a todos os amantes
das duas rodas um fim de
se mana diferente. Do car-
taz, destaca-se a tradicional
"Corrida do Pilau", rece -
pção aos sócios do Moto -
clu be de Mangualde nos
Paços do Concelho, visitas
tu rísticas, passeio pela ci -
da de e diversos momentos
mu sicais. 

... E NOS PRÓXIMOS DIAS

FESTAS DE S. BERNARDO
NA VILA DE SÁTÃO
O município de Sátão apre-
senta, a partir de amanhã e
até segunda-feira, as Festas
de S. Bernardo. As comem-
orações in cluem um vasto
leque de actividades e ar -
tistas para assinalar as já
tradicionais Festas, que
trazem milhares de visi-

tantes ao certa me, dina mi -
zando a vila . A en tra da no
re cinto do Largo de S.
Bernardo é gra  tuita.

ANDEBOL EM RESENDE
Amanhã, às 17h00, no Pa -
vilhão Municipal de Anrea -
de, em Resende, vão de -
fron tar-se o FC Porto Vi  talis
e a espanhola Ademar Léon.

EXPOSIÇÃO 
DE ALVES REDOL
Está patente, no Centro Cul-
tural de S. Cipriano, em Re -
sen de, a partir de amanhã,
uma ex posição da Direcção
Re gio nal de Cultura do
Norte de di cada à vida e
obra de Alves Redol, realiza-
da em par ceria com o Mu -
seu do Neo-Realismo.

São João da Pesqueira acolhe, a
partir de hoje e até domingo, mais
uma edição da Vindouro/Festa
Pombalina. Durante três dias,
dezenas de produtores de Vinho
do Porto e DOC Douro do concel-
ho estarão reuni dos no Parque
de Expo si ções de S. João da
Pes  quei ra, dando à prova os
seus vinhos. A entrada no recinto
é gratuita.

Vindouro começa 
em São João da Pesqueira
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Depois 
de três anos 
no Sporting, Hugo Rocha está 
de volta ao 

Flávio Sá Leite

DM

Hugo Rocha é reforço do ABC para 2012/13

LUÍS FILIPE SILVA

O lateral esquerdo Hugo 
Rocha está de regresso ao 
ABC depois de três anos 
fora. Na hora do retor-
no ao clube academista, 
o atleta só pensa em aju-
dar o ABC a atingir os ob-

jetivos e retribuir o apoio 
que sempre recebeu de di-
rigentes e adeptos.

«É uma casa que me 
agrada muito e que me 
tem recebido sempre mui-
to bem. Só quero retribuir 
todo o apoio que me têm 
dado, tendo em conta as 

ambições pessoais e co-
letivas», sublinhou o jo-
gador.

Hugo Rocha prefere 
enaltecer as metas cole-
tivas em detrimento dos 
objetivos pessoais. «Am-
bições pessoais nem gosto 
muito de falar nelas, mas 

passa sempre por uma me-
lhoria do que tenho vivi-
do até aqui. Passa por jo-
gar muito tempo e fazê-lo 
de uma forma útil. Jogar 
bem e estar a postos para 
ajudar a equipa. A minha 
ambição é colmatar o que 
pode faltar à equipa, ten-
do sempre em mente que 
os objetivos do clube es-
tão sempre à frente e es-

ses passam por estar en-
tre os três/quatro pri-

meiros lugares que 
são lugares onde o 
ABC está habituado 
a estar», disse.
Para o jogador, as 

metas traçadas pelos 
responsáveis são realis-
tas. «Acho que é um ob-
jetivo  real e que vai en-
volver um esforço muito 
elevado, se calhar maior 
do que em qualquer ou-
tra altura. Venho encon-
trar uma equipa mais al-
terada, mas com a ambi-
ção nivelada», disse.

«Quero retribuir apoio»
HUGO ROCHA ESTÁ DE VOLTA AO ABC
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

FUTEBOL
• Treino do Nacional, 10h, Choupana (fechado).
• Treino do Marítimo, 17h30, Santa Maria de Lamas.
• O Clube Naval do Funchal promove um torneio de
futebol ("FUT SOLIDÁRIO"), cuja receita reverte para
o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, Quinta Calaça, até 14 de Setembro.
• Jota (CD Nacional) integra Selecção Nacional de
Sub-20 no Torneio internacional do Japão, até sá-
bado.
ANDEBOL
• Madeirenses Sara Sousa, Isabel Góis, Catarina Oli-
veira e ainda Mónica Soares (Sports Madeira) na se-
lecção nacional sub'18 no Mundial de Montenegro,
na cidade de Bar. Hoje, jogo com Brasil (16h00).

VELA
• Guilherme Marques (Techno 293) e Pedro Moura
("Raceboard"), ambos do Clube Naval do Funchal,
disputam o "Mundial", na Holanda, até amanhã.
• Pedro Correia (Laser 4.7), do CNF, no "Europeu", na
Áustria, até amanhã.
JET SKI
• Campeonato Europeu - 3.ª Fase, na Áustria, até do-
mingo.
CILCISMO
• 74.ª Volta Portugal em Bicicleta, 3.º dia, até dia 26.
GOLFE
• Mini Golf Tour 2012, na Praça Central do Centro
Comercial Fórum Madeira, até dia 2 de Setembro.
TÉNIS/GOLFE

• “Porto Santo em Movimento", 9h/12h30, "ilha dou-
rada", até dia 31.
FUTEBOL DE PRAIA
• Torneio "Madeira Bar", no Porto Santo, até ama-
nhã.
DIVERSOS
• ATL "São Roque vai de férias 2012” para crianças
dos cinco aos 12, até 14 de Setembro.
• Aquagym Summer Fitness, 9h, 12h, 18h e 20h,
Hotel Torre Praia, no Porto Santo, até dia 31.
• O CD Nacional organiza o "Cool Adventures - Fé-
rias de Verão 2012", para crianças dos três aos 15
anos, na Choupana, até dia 31.
• O CDR Santanense organiza a 17.ª edição das Fé-
rias Desportivas, em Santana, até dia 31.
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Andebol: Portugal
perde com Angola

A estreia lusa no Campeonato
do Mundo de Andebol Sub-18
femininos, que ontem começou
no Montenegro, não correu da
melhor forma. Portugal perdeu
pela diferença mínima (29-30)
frente a Angola, num jogo onde
os minutos finais foram decisi-
vos. Ao intervalo, as lusas já
perdiam por 12-15. Mónica
Soares (1.ª Linha, do Club
Sports da Madeira) e Sara
Sousa (1.ª Linha, do CD Barto-
lomeu Perestrelo) marcaram
cada qual quatro golos, num
jogo onde as guarda-redes Isa-
bel Góis (AD Camacha) e Cata-
rina Oliveira (Club Sports da
Madeira) também participaram.
Hoje, Portugal, orientado pela
seleccionadora Filomena San-
tos, entra em campo para de-
frontar o Brasil (às 15h), sendo
que as “canarinhas” pederam,
ontem, com o Japão (26-29).
Do Grupo D faz parte, ainda, a
Noruega, que ontem, na 1.ª jor-
nada da prova, folgou. 1

Vasco Sousa
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TAÇA CIDADE DO SABUGAL

Sabugal assina protocolo com a Federação de Andebol 

�A Empresa Municipal ‘Sabu gal
Mais’ e a Federação de An de bol
de Portugal assinam do min go
um protocolo de coo pe ração,
aproveitando a dis puta do jogo
para a atribuição da Taça Ci dade
do Sabugal entre o Ben fi ca e o
Avanca, em seniores mas cu li nos.

A partida entre a equipa lis -
boeta e a do distrito de Aveiro te -
rá inicio pela 15h00, no Pavilhão
Desportivo Municipal de Sabu -

gal, local onde se procederá à ce -
ri mónia de assinatura do do cu -
mento que compromete a co la -
boração de ambas as partes para
o desenvolvimento da moda li -
da de no concelho. O acto de assi -
natura está previsto para as
14h50, ou seja, 10 minutos antes
do aguardado embate entre o
Ben fica e a Associação Atlética
de Avanca. 

O presidente da Câmara do

Sa bugal, António Robalo, a pre -
sidente da empresa municipal
‘Sabugal Mais’, Maria Delfina
Leal, o presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Ulisses
Pereira, o coordenador do pro je -
cto de desenvolvimento do an -
de bol Viseu/Guarda, Joaquim
Es cada, e o presidente da As so -
ciação de Andebol da Guarda,
Mi guel Fonseca, são os signa tá -
rios do referido protocolo.  l
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As andebolistas madeirenses Sara Sousa (Barto-
lomeu Perestrelo), Catarina Oliveira (Sports Ma-
deira) e Isabel Góis (AD Camacha), integradas na
selecção portuguesa de andebol de sub18, ini-
ciam hoje a participação no campeonato do
Mundo de andebol feminino da categoria.
No “Mundial” que se desenrola na cidade de

Bar, noMontenegro, o seleccionado luso estreia-
se esta tarde (16h00), frente à congénere de An-
gola.
Integrado no Grupo D, a selecção portuguesa

defronta ainda as selecções do Brasil (sexta-feira),
Japão (domingo) e Noruega (segunda-feira), esta
última grande favorita à conquista do título.
As duas primeiras classificadas apuram-se para a

fase seguinte, havendo ainda a salientar na selec-
ção lusa a presença de Mónica Soares, jogadora
do Sports Madeira.
O objectivo da selecção nacional passa chegar

osmais longepossível na competição, tal como re-
conheceramas jogadorasmadeirenses em recente
entrevista ao JM. 1 Selecção nacional sub18 estreia-se hoje frente à congénere angolana.

7 SELECÇÃO NACIONAL SUB18 DE ANDEBOL INICIA PARTICIPAÇÃO NO “MUNDIAL”

Madeirenses hoje frente a Angola

JM
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Benfica e Avanca jogam no 
domingo a Taça “Cidade 

do Sabugal” em andebol. A 
partida está marcada para 
as 15 horas no pavilhão 
municipal. Os encarnados 
terminam a última época no 
quarto lugar da Iª Divisão, 

enquanto a equipa da região 
de Aveiro foi promovida ao 
escalão principal da modali-
dade. O troféu é organizado 
pelo município com o apoio 
da Federação de Andebol de 
Portugal e a Associação de 
Andebol da Guarda.

Benfica e Avanca na Taça 
“Cidade do Sabugal” 
em andebol
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A Câmara da Mêda organiza 
as Festas em Honra do 

Senhor Bom Jesus dos Passos, 
entre sexta e segunda-feira, 
com um vasto programa de 
animação cultural e desporti-
va. No sábado, pelas 15 horas, 
é inaugurado o Polidesportivo 
Municipal da cidade.

Trata-se de um projeto 
financiado pelo Programa 
Operacional Temático de Val-
orização do Território (POVT) 
e envolve um investimento 
total elegível de 1,3 milhões 

de euros, co-financiado em 
951.720 euros pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER). O pavilhão 
surge integrado num Parque 
de Infraestruturas Desporti-
vas e de Lazer, do qual fazem 
parte o estádio municipal, 
o complexo municipal das 
piscinas, o parque de camp-
ismo, o parque radical e o 
minicampo de futebol. Este 
projeto destina-se a dotar 
o concelho de Mêda de um 
pavilhão para a prática de 

atividades lúdico-desportivas, 
proporcionando aos seus ha-
bitantes melhor qualidade de 
vida. Depois da inauguração 
irá jogar-se o Troféu José Ra-
mos com um jogo de andebol 
entre as equipas do SL Benfica 
e o Águas Santas. A partida 
tem entrada gratuita. No final 
terá lugar um lanche convívio. 
O município da Mêda presta 
desta forma o seu tributo ao 
grande atleta de atletismo, 
José Ramos, natural de uma 
freguesia do concelho.

Mêda inaugura polidesportivo municipal
DR

Página 42



A43

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 13,81 x 8,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43301655 10-08-2012

Página 43



A44

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,13 x 24,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43281332 09-08-2012

Página 44



A45

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,49 x 8,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43281340 09-08-2012

Página 45




