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FUTEBOL
• Treinos do Marítimo, em Machico
(10h30) e Santo António (17h30)
• Treinos do Nacional, às 09:30 e
às 16:30, ambos na Choupana.
• Treinos do União, às  10:00 e às
17:00, ambos no vale Paraíso
VELA
• 2.º Curso Intensivo de Vela – Ini-
ciação e aperfeiçoamento,  essen-
cialmente destinado, aos
professores de educação física e

alunos do curso de desporto da
UMA, num total de 36 horas de for-
mação, na baía do Funchal entre as
08:00 e as 18:00, até o próximo dia
16.
ANDEBOL DE PRAIA
• Último dia do Torneio  “Porto
Santo Line” 2015, na praia do Porto
Santo Porto Santo.
ATLETISMO
• Os atletas madeirenses do Jar-
dim da Serra Joana Soares (3.000

mts obstáulos) e Ricardo Ribeiro
(200 mts e 4x100 mts) e ainda Da-
niela Sousa (3.000 mts obstáulos),
da ADRAP, integram a seleção na-
cional de atletismo, que participa
no Campeonato da Europa da mo-
dalidade, no escalão sub'23. A
competição terá lugar em Tallinn,
entre hoje e domingo, com Portu-
gal a se fazer representar com o
maior contingente de sempre nesta
competição.A
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A Associação de Andebol da
Madeira está a organizar o Tor-
neio de Andebol de Praia Porto
Santo Line 2015. A prova iniciou-
se terça-feira e fica hoje con-
cluída. O evento envolve uma co-
mitiva de 180 intervenientes
diretos no torneio (atletas, árbi-
tros, treinadores, dirigentes e or-

ganização) e mais 35 pais que que
se deslocaram à Ilha Dourada
para acompanhar os jogos dos
seus filhos, este evento conta
com a colaboração da Porto
Santo Line (patrocinador oficial),
do Bar do Henrique (onde de-
correm os jogos) e do Bar “O Cor-
sário” que promove a animação

noturna. Algumas entidades,
como a Capitania do Porto Santo,
a Câmara Municipal local, Hotel
do Porto Santo e Escola do
Campo de Baixo, são ainda fun-
damentais para que a realização
da prova, que coloca em se-
gundo plano a competição for-
mal e as classificações finais.

Andebol de praia no Porto SantoD
R
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A11O bullying na formação existe e é preocupante
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-07-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Futebol/Nacional/interior.aspx?content_id=960936

 
estudo diz que 10% dos jovens já foram vítimas "O bullying na formação desportiva é uma realidade
preocupante que tem que ser erradicada." É assim que Carlos Neto, professor da Faculdade de
Motricidade Humana (FMH), encara a problemática, a qual está determinado a compreender e
combater, juntamente com o doutorando Miguel Nery, com quem está a desenvolver um estudo cujos
resultados começam a surgir. Ter uma noção da realidade foi o primeiro passo, e dos 1458 atletas que
responderam ao questionário, cerca de 10% assumem já ter sofrido maus tratos no âmbito da prática
desportiva em contexto de formação. Além disso, as vítimas ocasionais são uma realidade transversal
às nove modalidades analisadas, embora no que se refere à repetição de agressões apenas não se
verifica na ginástica. Estes dados sugerem que uma das consequências seja a "desistência ou a
mudança de modalidade". Silêncio O que se torna preocupante é que as agressões se verifiquem
dentro do clube (71,8%) ou noutros locais dentro deste (21,8%), nomeadamente no balneário - longe
dos olhares dos treinadores -, embora estes abusos não sejam, na sua maioria, denunciados. O
sofrimento em silêncio leva a que não haja, na maioria das vezes, uma tentativa de resolução por
parte dos responsáveis. São dados que traduzem realidades que podem parecer distantes, mas não.
São números de crianças e jovens que passam por momentos difíceis e que levam, muitas vezes, à
exclusão. "Quantos jovens não estarão nesta altura a sofrer? Quantos grandes atletas se perderam?".
São questões levantadas por Carlos Neto e que devem levar as autoridades a preocupar-se: "É
necessário um investimento sério. Os organismos do Estado têm de se preocupar." Presença de adulto
atenua problema . Os números agora conhecidos são preocupantes. Ainda assim, poderiam ser piores
caso não houvesse um adulto por perto. Esta é uma das conclusões de Miguel Nery, o investigador
que percorreu 97 clubes de Norte a Sul do país e conseguiu que 1458 atletas respondessem ao
questionário, sendo que 127 foram entrevistados, tal como 32 treinadores. Das modalidades em que
incidiu o estudo há ilações positivas: a praticamente nula existência de cyberbullying e ainda de
bullying racista. Sensibilização vai arrancar Portugal vai conhecer, pela primeira vez, uma campanha
de combate ao bullying no âmbito da formação desportiva. Numa parceria que será desenvolvida entre
a FMH e o IPDJ, vai apostar-se em intervenções de caráter institucional, na qual se irá procurar
sensibilizar as entidades desportivas, como federações e clubes. Mas não só: à imagem do que é feito
a nível internacional, serão feitas campanhas de sensibilização junto dos jovens, nas escolas, através
de flyers e palestras. E este será mesmo o primeiro passo, prevendo-se que tal se verifique já a partir
do próximo ano letivo. A criação de linhas de apoio telefónicas e sites informativos com orientações
destinadas aos pais e atletas também está prevista, tal como uma maior presença desta problemática
na formação de treinadores e professores. Reino Unido na vanguarda Se em Portugal se está a dar os
primeiros passos no combate ao bullying em contexto de formação desportiva, há vários países que já
se dedicam a esta temática há vários anos. Entre eles está o Reino Unido, que em 1985 já tinha uma
entidade - a Kidscape - que alertava para a violência entre pares. Seguiram-se, depois, várias
instituições vocacionadas para o desporto, como o Stomp Out Bullying ou a Cornwallsports. Os EUA e
o Canadá também têm sido referências nesta luta, mas não é só nos países mais desenvolvidos que se
assiste ao fenómeno. No Brasil há programas de intervenção de grande alcance, tal como sucede no
México, com o Comité Olímpico do país a ter um papel determinante. Augusto Baganha:  Há que
apostar na prevenção  Augusto Baganha é o presidente do Instituto Português do Desporto e da
Juventude (IPDJ), entidade que, em conjunto com a Faculdade de Motricidade Humana (FMH), está
empenhada em erradicar o bullying da formação desportiva. "O IPDJ é responsável pela
implementação das políticas desportivas, de forma alguma se poderia alhear deste fenómeno que
deve preocupar todos os agentes desportivos. É nosso dever ajudar a resolver este problema
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apostando na prevenção", justificou, assinalando de que forma se irá assistir a este combate:
"Inicialmente, daremos prioridade à divulgação e informação sobre bullying no desporto. Depois,
numa segunda fase, avançaremos para a formação junto de clubes, escolas e agentes desportivos, e,
numa terceira fase, queremos divulgar resultados." Augusto Baganha não deixa de lamentar que se
tenha acordado tarde para esta situação, mas sublinha o empenho nesta causa. "Tem sido uma
realidade escondida e muitas vezes o agredido receia exteriorizar ou denunciar, o que não tem
ajudado ao combate com maior eficácia. A realidade mudou e temos de conseguir abrir canais que
facilitem essa exteriorização. Considero que a ação de todos os agentes é fundamental para que
possamos evitar que as situações de abandono da prática desportiva aconteçam, sobretudo nas
camadas mais jovens", concluiu. NÚMEROS 46 por cento das vítimas de bullying no contexto da
formação desportiva sofreram de maus tratos verbais, enquanto apenas 8,2% reconheceram terem
sido vítimas de violência física 90 Percentagem de jovens que sofreram bullying de forma ocasional,
sendo que o número cai para 10% quando se trata de agressões recorrentes 9 Quantidade de
modalidades sobre as quais incidiu o estudo. A saber: ginástica, natação, atletismo, voleibol, futebol,
râguebi, andebol, judo e luta livre
 
 , 9 julho de 201502:18
 
valter marques fernando ferreira
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"Cumprimos uma promessa feita a nós próprios, quando descemos da Divisão A, devido aos
problemas de intoxicação"... 00:58 . Record Por Record "Cumprimos uma promessa feita a nós
próprios, quando descemos da Divisão A, devido aos problemas de intoxicação. Dissemos que
haveríamos de voltar e manter-nos entre os melhores. Conseguimos. Estamos em paz", disse-nos
ontem, o selecionador nacional, Eugénio Rodrigues.Sobre a campanha até agora realizada pela
Seleção Nacional, o técnico português adiantou-nos: "Fizemos a nossa obrigação, que passava por
lutar para nos manter na Divisão A. Estamos entre os oito primeiros e agora vamos continuar a pensar
que podemos alcançar um lugar ainda melhor. Estamos nos quartos-de-final e tudo pode acontecer."A
Rússia é o opositor que se segue. "É uma equipa forte, tanto técnica como fisicamente. Vamos sem
medo."
 
 00:58 . Record
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O bullying na formação existe e é preocupante
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A grande parte das agressões verifica-se dentro dos clubes e não é denunciada... 02:18 . Record Por
valter marques - Record "O bullying na formação desportiva é uma realidade preocupante que tem
que ser erradicada." É assim que Carlos Neto, professor da Faculdade de Motricidade Humana (FMH),
encara a problemática, a qual está determinado a compreender e combater, juntamente com o
doutorando Miguel Nery, com quem está a desenvolver um estudo cujos resultados começam a
surgir.Ter uma noção da realidade foi o primeiro passo, e dos 1458 atletas que responderam ao
questionário, cerca de 10% assumem já ter sofrido maus tratos no âmbito da prática desportiva em
contexto de formação. Além disso, as vítimas ocasionais são uma realidade transversal às nove
modalidades analisadas, embora no que se refere à repetição de agressões apenas não se verifica na
ginástica. Estes dados sugerem que uma das consequências seja a "desistência ou a mudança de
modalidade".SilêncioO que se torna preocupante é que as agressões se verifiquem dentro do clube
(71,8%) ou noutros locais dentro deste (21,8%), nomeadamente no balneário - longe dos olhares dos
treinadores -, embora estes abusos não sejam, na sua maioria, denunciados. O sofrimento em silêncio
leva a que não haja, na maioria das vezes, uma tentativa de resolução por parte dos responsáveis.São
dados que traduzem realidades que podem parecer distantes, mas não. São números de crianças e
jovens que passam por momentos difíceis e que levam, muitas vezes, à exclusão. "Quantos jovens
não estarão nesta altura a sofrer? Quantos grandes atletas se perderam?". São questões levantadas
por Carlos Neto e que devem levar as autoridades a preocupar-se: "É necessário um investimento
sério. Os organismos do Estado têm de se preocupar."Presença de adulto atenua problema. Os
números agora conhecidos são preocupantes. Ainda assim, poderiam ser piores caso não houvesse um
adulto por perto. Esta é uma das conclusões de Miguel Nery, o investigador que percorreu 97 clubes
de Norte a Sul do país e conseguiu que 1458 atletas respondessem ao questionário, sendo que 127
foram entrevistados, tal como 32 treinadores. Das modalidades em que incidiu o estudo há ilações
positivas: a praticamente nula existência de cyberbullying e ainda de bullying racista.Sensibilização vai
arrancarPortugal vai conhecer, pela primeira vez, uma campanha de combate ao bullying no âmbito da
formação desportiva. Numa parceria que será desenvolvida entre a FMH e o IPDJ, vai apostar-se em
intervenções de caráter institucional, na qual se irá procurar sensibilizar as entidades desportivas,
como federações e clubes. Mas não só: à imagem do que é feito a nível internacional, serão feitas
campanhas de sensibilização junto dos jovens, nas escolas, através de flyers e palestras. E este será
mesmo o primeiro passo, prevendo-se que tal se verifique já a partir do próximo ano letivo.A criação
de linhas de apoio telefónicas e sites informativos com orientações destinadas aos pais e atletas
também está prevista, tal como uma maior presença desta problemática na formação de treinadores e
professores.Reino Unido na vanguardaSe em Portugal se está a dar os primeiros passos no combate
ao bullying em contexto de formação desportiva, há vários países que já se dedicam a esta temática
há vários anos. Entre eles está o Reino Unido, que em 1985 já tinha uma entidade - a Kidscape - que
alertava para a violência entre pares. Seguiram-se, depois, várias instituições vocacionadas para o
desporto, como o Stomp Out Bullying ou a Cornwallsports.Os EUA e o Canadá também têm sido
referências nesta luta, mas não é só nos países mais desenvolvidos que se assiste ao fenómeno. No
Brasil há programas de intervenção de grande alcance, tal como sucede no México, com o Comité
Olímpico do país a ter um papel determinante.Augusto Baganha:  Há que apostar na prevenção
Augusto Baganha é o presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), entidade
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que, em conjunto com a Faculdade de Motricidade Humana (FMH), está empenhada em erradicar o
bullying da formação desportiva."O IPDJ é responsável pela implementação das políticas desportivas,
de forma alguma se poderia alhear deste fenómeno que deve preocupar todos os agentes desportivos.
É nosso dever ajudar a resolver este problema apostando na prevenção", justificou, assinalando de
que forma se irá assistir a este combate: "Inicialmente, daremos prioridade à divulgação e informação
sobre bullying no desporto. Depois, numa segunda fase, avançaremos para a formação junto de
clubes, escolas e agentes desportivos, e, numa terceira fase, queremos divulgar resultados."Augusto
Baganha não deixa de lamentar que se tenha acordado tarde para esta situação, mas sublinha o
empenho nesta causa. "Tem sido uma realidade escondida e muitas vezes o agredido receia
exteriorizar ou denunciar, o que não tem ajudado ao combate com maior eficácia. A realidade mudou
e temos de conseguir abrir canais que facilitem essa exteriorização. Considero que a ação de todos os
agentes é fundamental para que possamos evitar que as situações de abandono da prática desportiva
aconteçam, sobretudo nas camadas mais jovens", concluiu.NÚMEROS46 por cento das vítimas de
bullying no contexto da formação desportiva sofreram de maus tratos verbais, enquanto apenas 8,2%
reconheceram terem sido vítimas de violência física90 Percentagem de jovens que sofreram bullying
de forma ocasional, sendo que o número cai para 10% quando se trata de agressões recorrentes9
Quantidade de modalidades sobre as quais incidiu o estudo. A saber: ginástica, natação, atletismo,
voleibol, futebol, râguebi, andebol, judo e luta livre
 
 02:18 . Record
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Universíadas Gwangju 2015: Portugal apura-se para nova final
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portugal-apura-se-para-nova-final

 
Marta Onofre apurou-se hoje, dia 8, para a final de Salto com Vara da 28ª edição das Universíadas de
Verão. Daniela Cunha (10 000m) e Francisco Belo (Lançamento do Peso) também competiram hoje e
conquistaram, respetivamente, o 10º e 12º lugares.
 
 " A Marta não esteve ao seu melhor nível, mas conseguiu passar à final sob condições difíceis ",
explica o treinador Pedro Pinto. A final está agendada para as 18 horas locais.
 Daniela Cunha alcançou a meta aos 34:51,68, tempo que lhe valeu o 10º lugar. Com uma vantagem
de quase dois minutos sobre a portuguesa, a russa Alla Kuliatina venceu a medalha de ouro da prova.
 " A Daniela teve dificuldade em acompanhar andamentos muito rápidos das russas e chinesas, tendo
ficado na 12ª posição da final. Não fez um tempo muito bom mas as condições eram muito más com
tanta chuva ", afirma Pedro Pinto.
 Francisco Belo entrou em prova à tarde, na qual conseguiu alcançar a marca de 17.06, valor que ficou
a meio metro do recorde nacional universitário por ele atingido. O ouro do Lançamento do Peso foi
entregue ao indiano Inderjeet Singh, cujo peso alcançou os 20.27.
 Segundo o treinador Pedro Pinto, foi uma competição realizada " em condições muito muito difíceis.
Com chuva e mais chuva, o Francisco teve dificuldades em lançar enquadrado com o setor ".
 Diogo Antunes, ao fazer uma falsa partida, foi eliminado e não conseguiu qualificar-se para a ronda
seguinte dos 100m, terminando assim a sua participação nas Universíadas de Verão.
 Amanhã, dia 9, o Atletismo continua em prova, desta vez com David Lima nos 200m, Diogo Ferreira
no Salto com Vara e Daniela Cardoso nos 20km de marcha. Também a Seleção Nacional Universitária
de Andebol tem um novo desafio, desta vez frente ao Japão. No mesmo grupo, Brasil vai defrontar a
Hungria e a Suíça joga com Israel.
 O Taekwondo português vai combater também amanhã, com Joana Cunha na categoria -57kg e Nuno
Costa nos -68kg.
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A selecção nacional de juniores
de andebol, que integra jogado-
res do ABC e do Xico Andebol,
está desde ontem e até domingo
a estagiar em Guimarães. A for-
mação lusa prepara o XX Cam-
peonato do Mundo de sub-21,
que se disputa no Brasil entre 20
de Julho e 2 de Agosto. 

Durante a concentração, a
equipa vai a León disputar dois
jogos, nos dias 10 e 11 de Julho,
tendo por adversária Espanha,
que também vai ao Mundial. 

No que concerne a jogadores
de clubes minhotos, o seleccio-
nador Luís Monteiro convocou
do ABC/UMinho os pontas Dio-
go Branquinho e Carlos Martins
e o guarda-redes do Xico Ande-
bol, Pedro Carvalho.

Estes juntam-se a João Moniz,

guarda-redes do Águas Santas,
clube que também fornece Bel-
miro Alves e Luís Frade.

Completam a convocatória
Alexandre Cavalcanti (Benfica),
David Carvalho (Benfica), Ed-

milson Araújo (Sporting), Mi-
guel Martins (FC Porto), Diogo
Silva (FC Porto), Ricardo Mou-
rão, Diogo Oliveira (Avanca)
Miguel Baptista (Avanca), Nuno
Carvalhais (ISMAI) e Francisco

Leitão(Ismai). Nuno Santos
(treinador adjunto), Daniel Go-
mes (fisioterapeuta), Miguel
Finseca (secretário técnico) e Jo-
sé Martel (médico) compõem o
restante elenco.

Selecção nacional de juniores
está a estagiar em Guimarães
PREPARAÇÃO PARA MUNDIAL SUB-21 da selecção nacional deste escalão competitivo, que integra
dois jogadores do ABC e um do Xico Andebol, decorre em Guimarães.

DR

Diogo Branquinho, ponta-esquerda do ABC/UMinho

DR

Carlos Martins, ponta-direita do ABC/UMinho
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Coreia do Sul
Portugal vence
Suíça por 28-21
nas Universíadas

A selecção nacional universitária
de Portugal venceu ontem a Suí-
ça por 28-21, em jogo da segun-
da jornada da fase preliminar -
grupo B - do torneio de andebol
das Universíadas de Verão, em
Gwasgju, Correia do Sul.  Ao in-
tervalo, Portugal vencia por 15-
13, margem que ampliou no se-
gundo tempo.  Fábio Vidrago,
com sete golos (em nove rema-
tes) foi o melhor marcador do jo-
go. Pedro Seabra marcou cinco
golos em nove remates. Na bali-
za, o portista Alfredo Quintana
terminou com uma eficácia de
42%.  No final , o seleccionador
nacional Rolando Freitas admitiu
que durante a primeira parte “fo-
mos algo fustigados pela dureza
da Suíça que conseguiu aproxi-
mar-se no marcador, chegando
mesmo a empatar a 12 golos
quando faltavam quatro minutos
para o final do primeiro tempo”.
“Mesmo assim, conseguimos ir
para o descanso na frente do
marcador”, prosseguiu o selec-
cionador nacional. 
"A segunda parte foi marcada
pelo equilíbrio até meio, com
empates a 15 (33 m) e 19 (44 m)
mas depois, entre os minutos 46
e 56, conseguimos um parcial de
5-0 que acabou por sentenciar a
partida”, acrescentou.

§andebol

DR

Fábio Vidrago foi o melhor marcador
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Avelino Conceição

A vila de Avanca recebeu, entre
a passada quarta-feira e do-
mingo, o Encontro Nacional de
Minis, femininos e masculinos,
evento que levou àquela vila do
concelho de Estarreja cerca de
1.500 jovens de 63 clubes de
todo o país.

A diversão e o convívio im-
peraram e, no final, após cerca
de 330 jogos de Andebol de 7 e
de Andebol de 5, todos os pre-
sentes saíram campeões, pois
neste evento o resultado dos jo-
gos foi o menos importante.

Muitos foram os recintos das
colectividades avancanenses
que receberam este “mar” de
“pequenos grandes” jogadores,
que, para além da vertente
competitiva, desfrutaram, tam-
bém, de muita diversão - brin-
caram em insufláveis, realiza-
ram jogos tradicionais, pinturas,
entre outras actividades.

Depois da longa maratona de
jogos, ao início da tarde do úl-

timo domingo juntaram-se no
Pavilhão Adelino Dias Costa to-
dos os 63 clubes envolvidos no
Encontro Nacional de Minis
para a cerimónia de encerra-
mento, que teve “casa cheia”.

Todos os presentes recebe-
ram um certificado de partici-
pação e medalhas, lembranças
entregues por Diamantino Sa-
bina, presidente da Câmara
Mu nicipal de Estarreja, pelo

vice- presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Au-
gusto Silva, pelo presidente da
Associação de Andebol de Avei -
ro, João Lemos, entre outras in-
dividualidades.

Nota, ainda, para a presença
dos dois “padrinhos” do evento,
Mariana Lopes e Jorge Sousa,
jogadores que procederam à
entrega dos prémios “Fair-Play/
Ética Desportiva” à equipa mas-

culina do Académico FC e à for-
mação feminina do Cautchú.

Num torneio com esta enver-
gadura, uma palavra ainda para
os 33 árbitros que estiveram
presentes nos jogos, muitos de-
les da nova geração, e para a co-
laboração importantíssima de
um número impressionante de
incansáveis e imprescindíveis
voluntários, que ajudaram a que
o evento fosse um sucesso. |

Avanca acolheu Minis
durante cinco dias
Evento A vila do concelho de Estarreja foi capital do andebol jovem,
coma realização de mais de três centenas de jogos
Andebol
Encontro Nacional 

O Estarreja Andebol Clube foi um dos muitos clubes que marcou presença no evento

D.R.
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Eixo Atlântico

Atletas bracarenses
já conquistaram 
cinco medalhas

A participação dos atletas bracarenses nos XI Jo-
gos do Eixo Atlântico, que decorrem até ao pró-
ximo dia 10 de julho no Porto, Gaia e Matosi-
nhos, resultou até ao momento na conquista de 
cinco medalhas na modalidade de atletismo, a 
única cujas finais já decorreram. Os atletas me-
dalhados são:
1.000 metros: 1.º lugar, Mariana Machado
Lançamento de Peso: 3.º lugar, Isabel Soares
4x100 metros: 3.ª equipa, Braga ( João Oliveira, 
João Maranhão, João Aguilar e Bruno Oliveira
Corta mato: 2.º lugar, Mariana Machado
Corta-Mato por equipas: 2.ª classificada, Braga 
(equipa constituída por Mariana Machado, Adria-
na Costa, Loane Pinto e Lara Costa)

A delegação bracarense está representada 
com 101 elementos, competindo nas modalida-
des de andebol, atletismo pista e cross, basque-
tebol feminino e masculino, futebol, natação, 
ténis e voleibol. Nesta competição, Braga pro-
porciona uma nova experiência competitiva a 
mais de uma centena de jovens. O evento reú-
ne mais de 1.700 desportistas portugueses e es-
panhóis de doze modalidades.

Mariana Machado no pódio 

D
R
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O 
aluno do Colégio 
Dom Diogo de Sou-
sa, Mário Veloso, 
compete nas pro-

vas de 50 m bruços, 100 
m bruços, 200 m bruços 
e 200 m estilos, nos Cam-
peonatos da Fédération 
Internationale Sportive 
de L’Enseignement Ca-
tholique (FISEC) que se 
realizam em Malta entre 
os dias 8 a 14 deste mês.

Mário Veloso partici-
pa nestes campeonatos da 
FESIC por se ter sagrado 
duas vezes campeão na-
cional de natação, nas pro-
vas de cem metros bruços 
e 200 metros bruços, nos 

campeonatos de Despor-
to Escolar, realizados em 
Lisboa.

Nestes campeonatos, 
além de Mário Jorge Ve-
loso (11.º ano G) , o Colé-
gio Dom Diogo de Sousa 
esteve representado por  
Catarina Reis Silva (10.º B) 
que obteve o oitavo lugar, 
na categoria de 50 metros 
costas, com o tempo de 
35,20 segundos.

Na prova de 100m bru-
ços, Mário Jorge Veloso 
obteve o tempo de 1:08.63 
e na de 200m bruços re-
gistou 2:31.41. Com este 
duplo triunfo, Mário Ve-
loso obteve o apuramen-

Colégio D. Diogo de Sousa, Braga

Nadador Mário Veloso
nos campeonatos da FISEC

to para os campeonatos 
da FISEC (Fédération In-
ternationale Sportive de 
L’Enseignement Catholi-
que) que se realizam em 
Malta entre os dias 8 a 14 
de julho.

A FISEC — constituída 
por doze países da Euro-
pa e da América — orga-
niza todos os anos os Jogos 
de Verão abertos a alunos 
entre os 14 e os 16 anos, 
distribuídos por modali-
dades individuais e cole-
tivas, desde o atletismo à 
natação, passando por té-
nis de mesa, basquetebol, 
futebol, andebol, voleibol 
e futsal.

D
R
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Portugal apura-se para nova final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-07-2015

Meio: Praticante Online

URL:: http://www.opraticante.pt/portugal-apura-se-para-nova-final/

 
Marta Onofre apurou-se hoje, dia 8, para a final de Salto com Vara da 28ª edição das Universíadas de
Verão. Daniela Cunha (10 000m) e Francisco Belo (Lançamento do Peso) também competiram hoje e
conquistaram, respetivamente, o 10º e 12º lugares. "A Marta não esteve ao seu melhor nível, mas
conseguiu passar à final sob condições difíceis", explica o treinador Pedro Pinto. A final está agendada
para as 18 horas locais. Daniela Cunha alcançou a meta aos 34:51,68, tempo que lhe valeu o 10º
lugar. Com uma vantagem de quase dois minutos sobre a portuguesa, a russa Alla Kuliatina venceu a
medalha de ouro da prova. "A Daniela teve dificuldade em acompanhar andamentos muito rápidos das
russas e chinesas, tendo ficado na 12ª posição da final. Não fez um tempo muito bom mas as
condições eram muito más com tanta chuva", afirma Pedro Pinto. Francisco Belo entrou em prova à
tarde, na qual conseguiu alcançar a marca de 17.06, valor que ficou a meio metro do recorde nacional
universitário por ele atingido. O ouro do Lançamento do Peso foi entregue ao indiano Inderjeet Singh,
cujo peso alcançou os 20.27. Segundo o treinador Pedro Pinto, foi uma competição realizada "em
condições muito muito difíceis. Com chuva e mais chuva, o Francisco teve dificuldades em lançar
enquadrado com o setor". Diogo Antunes, ao fazer uma falsa partida, foi eliminado e não conseguiu
qualificar-se para a ronda seguinte dos 100m, terminando assim a sua participação nas Universíadas
de Verão. Amanhã, dia 9, o Atletismo continua em prova, desta vez com David Lima nos 200m, Diogo
Ferreira no Salto com Vara e Daniela Cardoso nos 20km de marcha. Também a Seleção Nacional
Universitária de Andebol tem um novo desafio, desta vez frente ao Japão. No mesmo grupo, Brasil vai
defrontar a Hungria e a Suíça joga com Israel. O Taekwondo português vai combater também
amanhã, com Joana Cunha na categoria -57kg e Nuno Costa nos -68kg. Texto de: F.A.D.U.
 
 Julho 08, 2015
 
 

Página 22



A23

Europeu Sub-20 feminino: Portugal derrotado pela Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-07-2015

Meio: Sábado Online

URL:: 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/europeu_sub_20_feminino_portugal_derrotado_pela_espanha.html

 
Já com o apuramento para os quartos-de-final garantido, a Seleção Nacional de Sub-20 feminina
perdeu ... 21:17 . Record Por Record Já com o apuramento para os quartos-de-final garantido, a
Seleção Nacional de Sub-20 feminina perdeu esta quarta-feira diante da poderosa congénere da
Espanha por 59-44, na partida que encerrou a segunda fase de grupos do Europeu da categoria.Laura
Ferreira (11 pontos e 7 ressaltos) foi a portuguesa em evidência, mas sem conseguir impedir o
desaire, que começou a ser construído na segunda parte - ao intervalo havia vantagem portuguesa
por 28-27.Desta forma, Portugal acaba a segunda fase de grupos como terceiro classificado, atrás de
Espanha e Holanda, tendo agora encontro marcado com o segundo colocado do Grupo E, que ainda
está por definir.
 
 21:17 . Record
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Núcleo SportinguisNúcleo SportinguisNúcleo SportinguisNúcleo SportinguisNúcleo Sportinguisttttta de Esa de Esa de Esa de Esa de Estttttarrarrarrarrarreja celebreja celebreja celebreja celebreja celebrou 28ºou 28ºou 28ºou 28ºou 28º
anivanivanivanivanivererererersáriosáriosáriosáriosário

As instalações da Associação Cultural de Salreu (ACS) serviram de palco para
a tarde desportiva organizada pelo Núcleo Sportinguista de Estarreja (NSE).
ACS e CCDSalreu, que se juntaram ao NSE, em prol do desporto e do fair-
play, proporcionando aos seus atletas um dia inesquecível.

   A receção dos atletas,
treinadores, dirigentes do SCP
e representantes do Núcleo
deu-se também na sede da
ACS para um almoço de
confraternização. Seguiu-se a
deslocação às instalações do
Núcleo, onde alguns adeptos
esperavam ansiosos. Houve
ainda tempo para um dos
homenageados pelo NSE
assinar um livro, uma pequena
relíquia que falava dos
grandes feitos do “magriço”
José Carlos, internacional A 36
vezes, galardoado com um
prémio Stromp, Medalha de
Mérito Desportivo e Infante D.
Henrique.
   Antes dos jogos as equipas
de futsal e de andebol do SCP
tiveram a oportunidade de
conhecer o nosso Bioria.
   Pelas 16H00 iniciava o jogo
ACSalreu-SCP em andebol.
Femininos juvenis/juniores
vs Masculinos juvenis/
juniores. Um jogo que encheu

o olho, não só pela qualidade,
mas pela humildade do
treinador do SCP e dos
jogadores, que acederam à
permuta de guarda-redes.
   Houve ainda tempo para
apresentar os pequenos
Leões, que compõem os
escalões de formação de
basquetebol do Núcleo.
Equipas essas que estão ao
cargo da Professora Sónia Silva
e que não se fizeram rogados
e determinados a apoiar os
jogadores de verde e branco.
Abrilhantaram a tarde com os
seus “Spoooorting”.
   O CCD Salreu entrou em
campo para defrontar os
Leões pelas 17H30. Mais um
jogo cheio de emoções, com
verdadeiros campeões dos
dois lados. Campeões, porque
nem sempre o mais
importante é o resultado, mas
a alegria, a competividade
saudável, o exemplo digno do
que o desporto desperta e a

emotividade de gerirmos
inteligentemente tanto uma
derrota, como um vitória.
   Seguiu-se um jantar no salão
da ACS com cerca de duzentas
pessoas. A noite culminou
com o presidente do Núcleo
Sportinguista de Estarreja,
Vitor Oliveira e diretores a
homenagear os sócios com
mais de 25 anos (nº 110 Cesar
Amorim, nº 111 Àlvaro
Oliveira, nº 112 Àlvaro
António Oliveira e nº 113
Guilherme Ferreira) os
Núcleos presentes, seguido
dos campeões leoninos que
fizeram história no Desporto
Nacional. Nomeadamente na
categoria de futebol, José
Carlos; andebol, Nuno
Trancoso e futsal, Pedro
Caetano.
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MasMasMasMasMastttttererererers do Es do Es do Es do Es do EAAAAAC/QuimigC/QuimigC/QuimigC/QuimigC/Quimigal noal noal noal noal no
pódiopódiopódiopódiopódio
A equipa de “Masters” do EAC/Quimigal
garantiram este fim de semana nos dias 27 a 29, o
3º Lugar no Campeonato Nacional de Veteranos,
que teve lugar em Lamego

   Depois de se terem apurado
na fase regional a equipa de
Masters da Quimigal/EAC,
defrontou:
   Nos quartos de final –
Esferafantástica 25 / EAC/
Quimigal  27
   Nas meias finais - EAC/
Quimigal  23 / Xico Andebol  25
(campeão de 2014)
   3º e 4º Lugar - EAC/Quimigal
22 / Académico  do Funchal 20
   O campeão de Nacional de
2015, voltou a ser Xico
Andebol (que eliminou o EAC
nas meias finais).
   Depois de cinco dias em que
o andebol foi rei em Estarreja
e no qual o EAC - Estarreja

Andebol Clube aplicou todos
os esforços no sucesso do
GarciCup, nomeadamente
com o trabalho voluntário de
muitos “Masters” o que
inviabilizou a presença de
todos na fase final, este
terceiro lugar foi mais um
prémio que se juntou à
“Vitrine” do Andebol na
nossa cidade.
   Parabéns a todos como
dizem os Masters “Quimigal/
Quimigal/Quimigal”.
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fasE final do campEonato nacional dE vEtEranos dE andEBol

sanjoanense sagrou-se vice campeã

Sanjoanense: José Correia, Manuel 
Macedo, André Lima, José Magalhães, 
Humberto Rodrigues, Rui Duarte, André 
Tavares, Fernando Dias, Carlos Ferreira, 
Nuno Baptista, Luís Correia, Marco 
Cardoso, Nuno Silva, José Fonseca, João 
Pereira, Nuno Cardoso.
Treinador: José Fonseca.

A Sanjoanense esteve 
perto de garantir o título na-
cional de veteranos no último 
fim de semana, mas numa final 

extremamente equil ibrada 
acabou por ser mais feliz a 
formação do Xico Andebol, 
que bateu os alvinegros com 
apenas um golo de vantagem.

E a participação do con-
junto de S. João da Madeira 
nesta Fase Final do Campeona-
to Nacional foi de grande nível, 
com a Sanjoanense a mostrar 
qualidade, atitude e, acima de 
tudo, a imagem do clube.

Com o melhor ataque da 
prova e a melhor defesa, se 
nos dois primeiros jogo os alvi-
negros conseguiram ultrapas-
sar os adversários com alguma 
tranquilidade, o encontro final 
foi bem mais equilibrado, ten-
do perdido por um golo num 
jogo intenso, aguerrido e que 
só foi decidido nos segundos 
finais. As lesões ocorridas 
durante a fase final também 

condicionaram a equipa.
Com uma maior experiên-

cia neste tipo de situações, o 
Xico Andebol conseguiu gerir 
melhor as emoções do jogo, 
postura que acabou por ser 
decisiva para o resultado final.

Demasiado nervosa e 
ansiosa, a Sanjoanense che-
gou ao intervalo a perder por 
três golos (8-11), resultado 
de alguns erros que foram 

condicionando a prestação 
da equipa.

Na segunda parte, com 
uma grande entrega ao jogo, 
os alvinegros conseguiram 
uma excelente recuperação e 
por alguns momentos chega-
ram a estar na frente no mar-
cador, mas no último minuto 
o Xico Andebol sentenciou o 
jogo com o golo que deu a 
vitória.

¼ final

CB ENtroNCamENto, 19
SaNjoaNENSE, 25

½ final

aC. FuNChal, 13
SaNjoaNENSE, 25

Final

XiCo aNdEBol, 15
SaNjoaNENSE, 14
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andebol aDS é vice campeã nacional de veteranos P 15
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Fase Final Veteranos de Andebol | Lamego 2015

Veteranos são vice-campeões nacionais
A participação da Sanjoanense na fase 

fi nal foi uma prestação digna, nos três jogos 
mostrou qualidade, atitude e, acima de tudo, 
mostrou o ADN do clube.

Com o melhor ataque da prova e a melhor 
defesa, a Sanjoanense só claudicou mesmo 
na fi nal, tendo perdido por um golo, numa 
fi nal intensa, aguerrida e que se decidiu 
nos segundos fi nais. As lesões ocorridas 
durante a fase fi nal também condicionaram 
a equipa.

O Clube Desportivo Xico Andebol com 
maior experiência de jogos a decidir con-
seguiu gerir melhor as emoções do jogo e 
isso fez a diferença.

No jogo da fi nal, a Sanjoanense chegou 
ao intervalo a perder por três golos, 8-11. 
Demasiado nervosos e ansiosos, alguns 
erros condicionavam a prestação da equipa.

Na segunda parte, a Sanjoanense co-
locou em campo toda a sua alma e numa 

recuperação espectacular recuperou o 
resultado e em alguns momentos chegou a 
estar à frente do marcador. Mas, no minuto 
fi nal, o Xico Andebol deu a sentença fi nal.

A vitória podia cair para qualquer uma 
das equipas e infelizmente caiu para o Xico.

Mas também não podemos deixar de 
dizer que foram uns dignos vencedores.

Custa sempre perder desta maneira, 
mas numa fi nal não podem vencer as duas 
equipas.

Percurso até à fi nal:
1/4 Final
CB Entroncamento, 19 - Sanjoanense, 25

1/2 Final
Académico Funchal, 13 - Sanjoanense, 25

Final
Xico Andebol, 15 - Sanjoanense, 14

CB Entroncamento e Sanjoanense após o jogo dos 1/4 fi nal 

Académico Funchal e Sanjoanense após o jogo da 1/2 fi nal

As duas equipas da fi nal
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O Europeu de Sub18 de 
Andebol de Praia vai dispu-
tar-se na Nazaré, de 8 a 10 
de julho do próximo ano. Tra-
ta-se de um evento despor-

Europeu Sub18  na Nazaré
de Andebol de Praia

tivo organizado pela Federa-
ção de Andebol de Portugal. 
O arranque da organização 
desta prova internacional 
tem início em agosto.

Portugal sucede a Espa-
nha - Lloret del Mar - na or-
ganização do Europeu Júnior 
de Andebol de Praia.
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ANDEBOL

Juvenis de Valongo vencem 
torneio internacional de Estarreja

A EQUIPA de juve-
nis femininos da Casa 
do Povo de Valongo do 
Vouga (CPVV), vice-
-campeã nacional, ven-
ceu o Garciacup – torneio 
internacional de Estar-
reja. Na final, superou o 
Bartolomeu Perestrelo, da 

Madeira, por 21-12. Para 
os 3º e 4º lugares, o cam-
peão nacional Alavarium 
perdeu com o Colégio de 
Gaia por 22-20.

Em iniciados femininos, 
a LAAC classi� cou-se em 
10º lugar entre 18 equipas, 
perdendo com o Colégio 

de Gaia por 13-15. Na sua 
série, classi� cou-se em 2º 
lugar, atrás do campeão 
nacional Alavarium.

Em iniciados masculinos, 
o Águeda Andebol Clube 
(AAC) classi� cou-se em 13º 
lugar, após derrota com o 
Lamego por 21-22 e do se-

gundo lugar na sua série, 
entre 22 equipas.

LAAC NO TORNEIO DE 
LAFÕES De 2 a 5 de julho, 
as equipas de minis e ini-
ciadas femininas da LAAC 
participam no torneio “Ter-
ra de Lafões”, em Oliveira 
de Frades, naquela que será 
a última participação deste 
ano andebolístico. Após este 
torneio as equipas entram 
de férias após 9 meses de 
competição.
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ANDEBOL

Juvenis do Pateira em último 
no apuramento do campeão

OS JUVENIS mas-
culinos do CD Pateira, já 
com a subida à 1ª divisão 

assegurada, perderam to-
dos os jogos da fase � nal 
do campeonato nacional 

da 2ª divisão, classi� cando 
em 4º lugar. O campeão na-
cional foi o Académico do 

Porto, seguindo do Vitória 
de Setúbal e do Sporting da 
Horta (Açores). O Pateira 
perdeu tangencialmente o 
primeiro jogo com o Aca-
démico do Porto (29-30), 
seguindo-se derrotas com o 
Vitória de Setúbal (34-37) 
e com o Sp. Horta (25-30).

Página 32



A33

Voz da Figueira (A)   Tiragem: 11558

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,10 x 11,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60067410 01-07-2015

Página 33



A34

  Tiragem: 2800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 21,16 x 2,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60050059 30-06-2015

Página 34



A35

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 18,50 x 33,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60067764 29-06-2015

Andebol q em leiria

Feirense conquistou 
o 16º lugar no encontro 
Nacional de Infantis

Encerrou o Encontro 
Nacional  de Infantis 
que decorreu em Lei-
ria, competição que se 
disputou pela primeira 
vez em simultâneo para 
Femininos (24 equipas) e 
Masculinos (32 equipas), 
foram cerca de 1200 atle-
tas em competição que fi-
caram alojados no Estádio 
Municipal de Leiria em 
ambiente perfeito de festa 
e convívio entre Atletas, 
Treinadores, Dirigentes e 
público em geral.

A prova foi disputada 
em 2 fases, numa pri-
meira fase de grupos a 
uma volta em que todos 
jogavam contra todos, 
e depois numa 2ª fase 
a eliminar para apura-
mento da classificação 
final.

A formação do CD 
Feirense entrou muito 

bem na fase de grupos 
ao vencer com autori-
dade o primeiro jogo 
contra a equipa da casa, 
o SIR 1º Maio, 23-10 
foi o resultado final. 
No segundo defrontou 
a poderosa formação 
do Águas Santas (que 
acabou a prova em 2º lu-
gar da geral) e os azuis 
não resistiram ao maior 
poderio do adversário, 
foram derrotados por 
12-26. No 3º encontro 
da 1ª fase a formação do 
Feirense voltou rubricar 
uma excelente exibi-
ção e superiorizou-se 
à sempre difícil equipa 
do CCR Alto do Moinho 
por números esclarece-
dores, 23-16. Com esta 
excelente vitória o CD 
Feirense terminou esta 
1ª fase em 2º lugar que 
lhe permitiu ir dispu-

tar um lugar dentro do 
TOP16 Nacional.

Na 2ª fase a eliminar os 
infantis do CD Feirense 
não foram tão felizes, 
iniciaram o primeiro 
jogo de apuramento do 
9º ao 16º contra o ABC 
Braga, uma das maio-
res escolas de formação 
do Andebol Nacional, 
estiveram sempre na 
luta pela vitória, mas 
acabaram por ceder já 
perto do final e apesar 
de realizar uma das suas 
melhores partidas dente 
Encontro Nacional fo-
ram derrotados por 15-
18. Seguiram-se depois 
dois jogos contra o CA 
Barrosas, primeiro clas-
sificado na fase de apu-
ramento em Braga, mas 
não era dia do Feirense 
e sofreram uma derrota 
por números algo exa-

gerados 12-25. Para o 
final ficou mais um a 
partida muito renhida 
contra uma equipa que 
viajou do Algarve, o 
Vela Tavira, ao inter-
valo os azuis estavam 
em vantagem mas os 
rapazes do Tavira con-
seguiram dar a volta na 
2ª parte, vencendo por 
15-17, terminando assim 
o Feirense num honroso 
16º Lugar Nacional.

O Sporting CP foi o 
vencedor derrotando 
na final o Águas Santas 
pela margem mínima, 
20-19.

Em terceiro lugar ter-
minou a formação do SC 
Espinho que se superio-
rizou ao CA Póvoa. A 
equipa do CDC S. Paio 
de Oleiros, Campeão 
Nacional em título, ter-
minou em 5º lugar. Página 35
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