


Revista de Imprensa
25-03-2014 

1. (PT) - Bola, 25/03/2014, Arranca a semana dos ´derbies´ 1

2. (PT) - Bola, 25/03/2014, Leões fazem contas, contas... 2

3. (PT) - Correio da Manhã, 25/03/2014, agenda 3

4. (PT) - Correio do Minho, 25/03/2014, ABC recebe amanhã Sp. Horta e visita domingo o FC Porto 4

5. (PT) - Correio do Minho, 25/03/2014, Alterações à vista na frente da tabela 5

6. (PT) - Correio do Minho, 25/03/2014, Calendário inicial indicava este jogo dia 12 nos Açores 6

7. (PT) - Correio do Minho, 25/03/2014, FC Porto recebe  hoje Águas Santas 7

8. (PT) - Diário de Aveiro, 25/03/2014, Alavarium dá quatro atletas às Juniores A 8

9. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 25/03/2014, Andebol promovido inter-escolas em Santana 9

10. (PT) - Diário do Minho, 25/03/2014, «Podemos vencer qualquer adversário» 10

11. (PT) - Jogo, 25/03/2014, Agenda 11

12. (PT) - Jogo, 25/03/2014, Andebol 12

13. (PT) - Jogo, 25/03/2014, Maiatos com ritmo europeu voltam a europeu voltam a testar pentacampeão 13

14. (PT) - Jornal da Madeira, 25/03/2014, Agenda 14

15. (PT) - Jornal de Notícias, 25/03/2014, "Agora sonhamos com a final" 15

16. (PT) - Record, 25/03/2014, Dragão tenta fugir 16

17. (PT) - Record Online, 25/03/2014, :.: Dragão tenta fugir - Jornal Record :.: 17

18. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 25/03/2014, Angola decide "passe" frente à Argélia 18

19. (PT) - Correio do Minho, 24/03/2014, ´Mundial´ de Andebol Universitário à procura de duzentos
voluntários - Entrevista a Carlos Costinha Sousa

19

20. (PT) - Correio do Minho, 24/03/2014, Benfica vence Sp. Horta em jogo da terceira jornada 22

21. (PT) - Diário do Minho, 24/03/2014, Benfica venceu Horta 23

22. (PT) - Diário do Minho, 24/03/2014, Sporting às portas dos quartos de final 24

23. (PT) - Jornal da Madeira, 24/03/2014, Agenda 25

24. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 24/03/2014, Dragões fecham jornada frente ao Águas Santas 26

25. (PT) - Correio do Minho, 23/03/2014, Pentacampeã tremeu mas venceu 27

26. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 23/03/2014, Madeira Andebol SAD ´carimba´ manutenção 28

#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
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28


27. (PT) - Correio do Minho, 22/03/2014, Clube de Andebol de Caminha  rende homenagem a fundadores 29

28. (PT) - Correio do Minho, 22/03/2014, Didáxis vence  (24-13) Juventude de Mar 30

29. (PT) - Cidade Hoje, 13/03/2014, AC Vermoim alicerça futuro 31

30. (PT) - Entre Margens, 13/03/2014, Ginásio vence Académico 32

#A29
#A29
#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,46 x 13,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53068993 25-03-2014

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 16,07 x 23,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53069013 25-03-2014

Página 2



A3

  Tiragem: 152865

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,35 x 8,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53068275 25-03-2014

Página 3



A4

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,55 x 23,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53069663 25-03-2014

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

“Camisolas não ganham jogos”,
avisou Carlos Resende, o treina-
dor do ABC Braga/UMinho, que
recebe amanhã às 21 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o Sp.
Horta, em encontro da segunda
jornada da fase final do campeo-
nato nacional Andebol 1. 

Em caso de vitória, os braca-
renses sobem à segunda posição
isolados, lembrou ontem o trei-
nador, em conferência de im-
prensa na qual também esteve o
pivot Ricardo Pesqueira.

Questionado se a preparação
do encontro de amanhã com os
açoreanos não constitui mais um
treino para a visita de domingo
ao Porto — com vitórias nos
dois jogos o ABC isola-se na
frente —, o treinador do ABC
refuta essa abordagem.

“De que nos valeria ganhar no
Porto perdendo antes o jogo com
o Horta?”, questiona, vincando
que “temos que entrar neste jogo
preparados e convencidos de
que temos que vencer”.

“Depois de terminar esse jogo
teremos tempo para pensar no
Porto”, adiantou.

Carlos Resende insiste que o
objectivo do ABC nesta época é
“chegar à Europa” e caso atinja
essa meta, sublinhou, haverá jo-

gos à quarta e ao sábado. Por ou-
tro lado, lembrou que na primei-
ra fase o ABC perdeu o jogo na
visita à Horta. 

Antes, Ricardo Pesqueira avi-
sara que “seria muito prematu-
ro” qualquer objectivo que não
fosse vencer “jogo a jogo”.

“Neste caso, o Sporting da
Horta é o último classificado
desta fase, mas é mais um jogo
para ganhar”, prosseguiu, lem-
brando que as equipas ainda vão
ter de jogar todas contra todas.

“Neste momento, já temos uma
qualidade que nos permite enca-

rar qualquer jogo com a ambição
de o ganhar”, acrescentou, evi-
tando, porém, assumir qualquer
compromisso com uma eventual
candidatura ao título.

O pivot admite que a equipa
tem feito “uma série de jogos
engraçada” e “um campeonato
interessante, também para as
pessoas de Braga verem o
ABC.”

Porém, adiantou, “encaramos o
jogo como qualquer outro: a
querer mais uma vitória para po-
dermos continuar com os nossos
objectivos”.

ABC recebe amanhã Sp. Horta
e visita domingo o FC Porto
SEGUNDO LUGAR À VISTA e em condições de ataque à liderança. É este o horizonte competitivo
do ABC Braga/UMinho, que recebe, amanhã, às 21 horas, o Sporting da Horta e visita domingo, 
às 17 horas, o FC Porto. Bracarenses recusam facilidades no jogo com açorianos.

FLÁVIO FREITAS 

Ricardo Pesqueira e Carlos Resende, ontem,  na antevisão ao jogo com Sp. Horta

Carlos Resende lamentou
que o ABC tenha de treinar
privado de três jogadores
integrados na equipa
sénior, agora chamados à
selecção nacional de
juniores: Emanuel Ribeiro,
Carlos Martins e Diogo
Branquinho. “É uma
limitação grande”,
considerou. “O ideal seria
que treinassem com a
equipa”, adiantou.
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Acerto de calendário
Alterações à vista na
frente da tabela
Os dois encontros de acerto, hoje
o FC Porto-Águas Santas e, ama-
nhã, a recepção do ABC ao Sp.
Horta, vão causar alterações na
frente do campeonato nacional
Andebol 1. A pontuação da fase
final encontra-se assim: 1.º, FC
Porto, 2 jogos/36 pontos; 2.º,
Sporting, 3/36; 3.º, Benfica,
3/35; 4.º, ABC, 2/34; 5.º, Águas
Santas, 2/31 e 6.º, Sp. Horta,
2/22. A quarta jornada integra
os jogos seguintes: Águas San-
tas-Sp. Horta, FC Porto-ABC e
Sporting-Benfica.
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Alteração
Calendário inicial
indicava este jogo
dia 12 nos Açores
Segundo o calendário oficial, o
jogo Sp. Horta-ABC Braga devia
ter sido disputado no passado
dia 12, nos Açores. A alteração
que leva à sua realização hoje
em Braga deve-se a um acordo
entre os clubes, com vista a opti-
mizar as visitas dos açorianos
aos clubes continentais.
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Terceira jornada
FC Porto recebe 
hoje Águas Santas
O FC Porto recebe hoje o Águas
Santas, em acerto da terceira
ronda da fase final. Na primeira
fase, os maiatos, treinados por
Paulo Faria, haviam ganho no
Dragão. Esse triunfo foi visto co-
mo falha dos ‘azuis-e-brancos’,
mal recuperados de um jogo in-
ternacional. Mas os maiatos vão
ao recinto portista embalados
pelo sucesso europeu, apurados,
pela primeira vez, para as meias
finais da Taça Challenge.
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Mariana Lopes, Mónica Soares,
Soraia Fernandes e Ana Rita Ne-
ves foram chamadas para inte-
grar o estágio da Selecção de
Juniores A Femi nina, que vai de-
correr em Esposende, de 2 a 9
de Abril. O Alavarium é, a par
do Alcanena, o clube que mais
atletas empresta à equipa na-
cional, orientada por João Flo-
rêncio e Ana Seabra.

Das quatro jogadoras, que já
actuam na equipa sénior do Ala-

varium, as três primeiras estão
a estagiar em Rio Maior com a
selecção de seniores fe mininos,
que prepara os jogos de ama-
nhã e de domingo com a Poló-
nia, de qualifi cação para o Eu -
ropeu de 2014, que se disputa
na Hungria e na Croácia, de 7 a
21 de Dezembro

O estágio da equipa júnior no
Norte do país, que tem progra-
madas 12 sessões de treino, en-
globa ainda dois jogos amigá-
veis em Espanha, frente a selec-
ção espanhola do escalão, nos
dias 3 e 8 de Abril, respectiva-
mente em Porriño e Ponteve-
dra, ambos às 20 horas.

A concentração visa preparar
os jogos de qua lificação para o
Mundial de Sub/20 Feminino,
que se disputam entre 18 e 20
de Maio, na Suíça. Na qualifica-
ção, Portugal vai defrontar, no
Grupo 4, aFrança, a Lituânia e a
Suíça, sendo que apenas o pri-
meiro classificado ficará apu-
rado para a fase final. |

Alavarium dá
quatro atletas
às Juniores A
Convocatória Depois da chamada
de seis jogadoras à seleçcão principal,
o clube da cidade de Aveiro vai estar
representado noutra equipa nacional

Andebol
Selecção Feminina

Mariana Lopes é a mais
experiente das convocadas

ARQUIVO
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ACB/UMinho recebe, 
amanhã, a partir das 21h00, 
o Sporting da Horta, em 
partida da 2.ª jornada da 
fase final do nacional da I 
Divisão em andebol.

Uma vitória dos aca-
demistas ante o último 
classificado deixa a tur-
ma de Braga na vice-lide-

rança ou... no topo mas, 
para que isso aconteces-
se, o FC Porto, primeiro, 
que recebe, hoje, o Águas 
Santas, teria de perder o 
seu jogo.

O pivot Ricardo Pes-
queira fez, ontem à tar-
de, a antevisão do emba-
te com a turma açoriana 
que, na fase regular, ba-
teu, nos Açores, o ABC/

/UMinho.
«Não olhamos para os 

jogos como sendo mais fá-
ceis ou difíceis. Estamos 
numa série de jogos im-
portante e engraçada. O 
campeonato está interes-
sante, estamos com ale-
gria e as pessoas de Braga 
têm gostado de nos ver jo-
gar. A vitória é importante 
para consolidar os objeti-

«Podemos vencer 
qualquer adversário»

Ricardo Pesqueira e Carlos Resende fazem antevisão do jogo de amanhã com Sp. Horta

ABC/UMINHO

RICARDO PESQUEIRA (ABC/UMINHO) E O JOGO COM SP. HORTA

vos estabelecidos no início 
da época. Queremos dispu-
tar todos os jogos e, neste 
momento, temos qualida-
de que nos permite olhar 
para qualquer jogo com 
ambição e sabendo que 
o podemos ganhar. Que-
remos andar lá por cima 
e é prematuro dizer algo 
mais. Jogo a jogo», des-
tacou Pesqueira.

«O que interessava 
ganhar no domingo ao 

FC Porto se perdêsse-
mos aqui com o Sporting 
da Horta? Não vemos este 
jogo que se segue como 
um treino. Nem pensar. 
Ganhando, podemos su-
bir posições», resumiu, 
num tom de alerta, Car-
los Resende.

Catedral Catedral 
do andebol de do andebol de portas abertas para 

portas abertas para o jogo de amanhã 
o jogo de amanhã (21h00) para o ABC/

(21h00) para o ABC/UMinho-Sp. Hor-
UMinho-Sp. Hor-

tata

PRÓXIMA JORNADA

Rio Caldo - Amares

Lordelo - AEIPCA

Santo Tirso - Landim

Vermoim - Nun’Álvares

S. Mateus - Nogueiró

Delães - Mouquim

Barcelos - Esmeriz

Caldelas - Vieira

21.ª JORNADA  

Vieira 5 - 6 Amares

AEIPCA 0 - 6 Rio Caldo

Landim 7 - 5 Lordelo

Nun’Álvares 3 - 1 Santo Tirso

Nogueiró 5 - 4 Vermoim

Mouquim 2 - 3 S. Mateus

Esmeriz 3 - 1 Delães

Caldelas 3 - 3 Barcelos

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Nogueiró 21 19 2 0 120 : 32 88 59

2 S. Mateus 21 19 1 1 99 : 33 66 58

3 Landim 19 16 1 2 93 : 53 40 49

4 Vermoim 21 16 1 4 118 : 58 60 49

5 Nun'Álvares 20 13 0 7 85 : 61 24 39

6 Caldelas 21 10 3 8 71 : 66 5 33

7 Lordelo 20 9 1 10 70 : 77 -7 28

8 Mouquim 21 7 6 8 66 : 78 -12 27

9 Rio Caldo 21 8 2 11 56 : 71 -15 26

10 Barcelos 21 5 5 11 82 : 114 -32 20

11 Esmeriz 20 6 1 13 45 : 74 -29 19

12 Santo Tirso 20 5 2 13 52 : 71 -19 17

13 FC Amares 20 4 4 12 50 : 105 -55 16

14 Delães 20 4 3 13 49 : 65 -16 15

15 AEIPCA 19 2 3 14 44 : 91 -47 9

16 Vieira 21 1 3 17 56 : 107 -51 6

FUTSAL - II Divisão Divisão
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA
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FUTEBOL
• Treino do Nacional, 15h30, Chou-
pana (Aberto). Conf. Imprensa,
15h10. • Treino do Marítimo, 16
horas, Machico. • Treino do União
da Madeira, 10 horas, Vale Paraíso.
• Treino do Marítimo B, 10 horas,
Santo António. • Liga/Taça de Vete-
ranos: Bom Sucesso-CD Funchal,
18 horas, Choupana. Machico-Ma-
rítimo, 20 horas, Tristão Vaz. • Treino
da Seleção Sub-14 da Madeira,

19h15, Campo Adelino Rodrigues.
ANDEBOL
• A dupla madeirense Duarte San-
tos e Ricardo Fonseca no 11.º Cam-
peonato Árabe de Clubes, na
Tunísia, até segunda-feira.
ATELTISMO
• Apresentação “II Meia Maratona
da Natureza – Porto Santo Trail”, 12
horas, a bordo do Lobo Marinho.
• Inscrições para a Corrida Noturna
do Planeta até quinta-feira.

FUTSAL
• Inscrições para o 2.º Torneio sé-
nior de Futsal “Fisioclinic Futsal +”,
pela Escola Desportiva Mais Sale-
sianos Funchal – Fundação Real
Madrid, até 8 de abril.
BASQUETEBOL
• Algumas jogadoras da equipa sé-
nior do Clube Amigos do Basquete
visitam as escolas EB1/PE da Ponta
do Pargo, da Calheta, da Fajã de
Ovelha e do Lombo do Guiné,  rea-

lizando várias atividades com os
alunos. • Projeto ABM nas escolas
EB1/PE da Assomada e na EB1/PE
das Figueirinhas.
TÉNIS
• Inscrições para a 1.ª Etapa do Cir-
cuito Regional Sub-14 e Sub-18,
até amanhã.
VOLEIBOL
• Inscrições para o ”II Torneio de Vo-
leibol de Praia Spring Break Porto
Santo”, até 4 de abril.A

G
E
N
D
A

JM
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:.: Dragão tenta fugir - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/03/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=18168838

/

 
Com cinco pontos de diferença entre ambas as equipas, o FC Porto parte para o jogo de hoje à noite
(em atraso da 3.ª jornada), frente ao Águas Santas, com elevado grau da favoritismo. Porém, os azuis
e brancos seguramente que ainda não esqueceram o duelo da primeira fase, quando a formação
maiata foi ao Dragão Caixa impor a primeira das duas únicas derrotas sofridas nesta época pelos
campeões nacionais em casa para o campeonato (24-25) - a outra foi na receção ao Benfica. Miguel
Sarmento, ponta-direita do FC Porto, reconhece que "o Águas Santas tem uma equipa forte e coesa, e
jogadores em excelente forma", mas mostra-se convicto de que os dragões vão sair vitoriosos, até
para fugirem aos rivais na classificação. "O resultado na primeira fase foi um dissabor, mas estou
certo de que isso não irá repetir-se", disse ao Porto Canal. O Águas Santas vai apresentar-se muito
moralizado pela inédita qualificação para as meias-finais da Taça Challenge e já pode contar com o
lateral Pedro Cruz, um dos principais finalizadores da equipa e que não pôde defrontar Benfica e
Sporting, devido a castigo. "Temos consciência das dificuldades, mas vamos ao Dragão para ganhar.
Temos de ser fortes coletivamente", afirmou Pedro Cruz. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Angola decide "passe" frente à Argélia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7c26871c

/

 
25 de março de 2014 07:20h
 
 No último Africano realizado em 2012, Angola terminou em quarto lugar.
 
 A seleção angolana júnior masculina de andebol disputa esta terça-feira, às 12h00, diante da Argélia,
em Kasarani, arredores de Nairobi, o apuramento para a segunda fase do 20º Campeonato Africano da
categoria, que decorre desde 22 e vai até 30 deste mês no Quénia.
 
 O jogo é pontuável para a terceira jornada do Grupo A, pelo que aos comandados de Filipe Cruz só
importa a vitória para garantir o acesso às meias-finais do torneio continental.
 
 À entrada para a derradeira ronda desta série, onde a RD Congo é lanterna vermelha sem qualquer
ponto (fruto de duas derrotas consecutivas), as duas selecções somam dois, com vantagem para os
argelinos em função dos desafios da primeira e segunda jornadas.
 
 Na abertura, Angola derrotou domingo os congoleses por 25-23, com 12-9 ao intervalo, enquanto a
Argélia despachou segunda-feira a RD Congo por 33-21, depois de 18-11 nos 30 minutos iniciais.
 
 De acordo com o regulamento da prova, passam para a etapa posterior as equipas vencedoras dos
três grupos, mais o segundo melhor classificado.
 
 Antes do encontro Angola-Argélia disputa-se no Arena Home of Heroes o Tunísia-Líbia (8h00), para o
grupo B, e a ronda fecha à tarde/noite para a série C com o Gabão-Egito e o Burundi-Quénia.
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ENTREVISTA
| Rui Serapicos| 

Guimarães, de 3 a 10 de Agosto
acolhe cinco centenas de joga-
dores que vão disputar o Cam-
peonato Mundial Universitário
de Andebol. 

A organização, da Associação
Académica da Universidade do
Minho (AAUM), vai recorrer a
voluntários: precisa de duzentos.

Carlos Videira, o presidente da
AAUM, em entrevista ao Cor-
reio do Minho, aborda o evento.

O futsal com a equipa da
AAUM, em parceria com o Sp.
Braga, encontra-se na presente
temporada a disputar os lugares
cimeiros do panorama nacional,
outras modalidades, como o
taekwondo, são outros ângulos
de abordagem. Carlos Videira
confirma a intenção de prosse-
guir a organização de grandes
competições internacionais, e

realça, pelo valor no orçamento,
a importância atribuída à prática
desportiva no meio académico.

Começamos pelo Mundial de
Andebol. “Prevemos ter cerca de
500 atletas envolvidos, de 16
equipas masculinas e 12 femini-
nas. Também pretendemos ter, e
já estamos neste momento a re-
crutar, voluntários para este
evento. O nosso objectivo é con-
seguir 200 voluntários que nos

auxiliem na organização”, conta
o presidente da AAUM. 
Correio do Minho — Nesse re-
crutamento de voluntários, vai
privilegiar a academia?
Carlos Videira — Sim. Vamos
privilegiar estudantes, nomeada-
mente os núcleos de curso. Pode
servir de mais-valia a estudantes
de Relações Internacionais, Lín-
guas e Literaturas…
CM — Os voluntários vão aí
valorizar curriculum?
CV — Vão valorizar o curricu-
lum. Vamos servir-nos também
da bolsa de voluntários criada
pela Cidade Europeia do Des-
porto - Guimarães 2013, e apro-
veitar a experiência de um ano
da Cidade Europeia do Despor-
to. Muitos desses voluntários já
colaboraram com os campeona-
tos nacionais universitários e in-
dividuais concentrados que, no
ano passado, tiveram lugar em
Guimarães. Vamos aproveitar

essa experiência para organizar
campeonatos com elevados pa-
drões de qualidade.
CM — A menos de cinco me-
ses, o desafio maior  é o recru-
tamento de voluntários? 

CV — É um dos maiores desa-
fios conseguirmos um grupo de
voluntários e, até Agosto, prepa-
rá-los para que estejam aptos a
corresponder às missões que
lhes sejam conferidas, seja como
guias de delegações, seja na co-
municação, seja na logística.
Outro é, depois de fechadas as
inscrições das equipas, começar
a preparar as chegadas e cuidar
do apoio à sua estadia, em todos
os dias da competição em que
estiverem em Guimarães. 

Outro é delinear um programa
social e cultural atractivo, para
que as equipas de outros países
tenham também oportunidade de
conhecer a nossa universidade e
a cidade de Guimarães. 

Esse é um dos objectivos que
nós temos, em que nos diferen-
ciámos de outras organizações
em todo o mundo: com esta
preocupação que nós temos na
hospitalidade,  no mais social e
cultural. Queremos também tra-
balhar ao nível das infra-estrutu-
ras e dotá-las das condições ne-
cessárias.
CM — Qual é, a esse nível, o
ponto da situação?
CV — Vamos utilizar o Pavi-
lhão da Universidade do Minho,
vamos também utilizar o Pavi-
lhão Multiusos, onde, de resto,
decorrerá a final do evento e
contamos com outro pavilhão de
reserva.

De V. P. Âncora
Das relações
internacionais
para o mestrado em
Direitos Humanos
Carlos Videira nasceu, em Vila
Praia de Âncora, no ano de 1991.
Estudante da Universidade do
Minho, é licenciado em Relações
Internacionais e frequenta o
mestrado em Direitos Humanos.
Em 2012, foi eleito pela primeira
vez como presidente da direcção
da Associação Académica da
Universidade do Minho, cargo
em que cumpre, após reeleição,
o segundo mandato.

CCS

Presidente da AAUM

§perfil

Organizações garantidas
Europeu de Andebol em 2015
e de karaté em 2016
“Tivemos em 2012 Campeonatos Nacionais Universitá-
rios, o Campeonato Mundial de Andebol, o Campeonato
Mundial de Xadrez; em 2013 os Campeonatos Nacionais
Universitários individuais; temos em 2014 o Campeonato
Mundial de Andebol, vamos ter em 2015 o Campeonato
Europeu de Andebol e em 2016 o Campeonato Europeu
de Karaté. É nosso objectivo apresentar também candida-
turas aos ‘Europeus’ de 2017 e aos ‘Mundiais’ de 2018”,
lembra-nos Carlos Videira. 
“Gostaríamos de manter a capacidade de organizar todos
os anos pelo menos um grande evento desportivo”, acres-

centa. Questionamos: pode considerar-se que a AAUM
está a “profissionalizar-se” na organização de eventos
desportivos?
“Profissionalização não digo”, responde e prossegue: “há
elevada capacidade de organização, com apoio da univer-
sidade, com os técnicos — esses sim —, profissionais,
do Departamento de Desporto e Cultura e dos Serviços de
Acção Social. Mas também cabe aqui à AAUM, enquanto
clube e membro associado da Federação Académica de
Desporto Universitário, um papel muito forte de inter-
venção e de decisão política que as direcções têm conse-
guido manter, numa sinergia forte com a Universidade do
Minho. O processo desportivo da Associação Académica
tem de ser indissociável do projecto desportivo da Uni-
versidade do Minho, porque só assim faz sentido”. 

§ eventos desportivos internacionais

CARLOS COSTINHA DE SOUSA

“Gostaríamos de organizar todos os anos um grande evento desportivo”

“É um dos maiores desafios:
conseguirmos um grupo de
voluntários e, até Agosto,
prepará-los para que este-
jam aptos a corresponder 
às missões que lhes sejam
conferidas, seja como guias
de delegações, seja 
na comunicação, seja 
na logística...

‘‘MMUUNNDDIIAALL’’  
DDEE  AANNDDEEBBOOLL  

UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIOO  
ÀÀ  PPRROOCCUURRAA  

DDEE  DDUUZZEENNTTOOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS
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ENTREVISTA
| Rui Serapicos | 

CM — Há para o Campeona-

to do Mundo de Andebol mui-

to a fazer em infra-estruturas?

Carlos Videira — Há algum
trabalho. No Multiusos haverá
dois jogos em simultâneo. É
uma das questões logísticas que
terá de ser preparada. Depois,
após as inscrições das equipas,
há que preparar o alojamento pa-
ra cada uma delas. 

CM— Vão servir-se das resi-

dências universitárias?

CV — Vamos servir-nos da re-
sidência de Guimarães e da can-
tina todos esses dias. Vamos pre-
parar a chegada de oficiais e de
árbitros. Será necessária uma
bolsa de oficiais e de árbitros,
para o caso de as equipas não as-
segurarem o número mínimo. 

CM — Os árbitros são prove-

nientes do meio académico?

CV — É em articulação com a
Federação Andebol de Portugal
e com a Associação de Andebol
de Braga, que, aliás, têm assento
no comité organizador. Uma das
preocupações é envolver todos
os agentes que possam trazer
contributos para o sucesso dos
campeonatos. No comité, há re-
presentantes da Federação de
Andebol de Portugal, da câmara
de Guimarães e da Associação
de Andebol de Braga, que nos
darão apoio importante.

CM  — O facto de a região do

Minho ter no andebol estrutu-

ras, público e praticantes reco-

nhecidos é factor positivo para

o acolhimento do evento?

CV — É factor positivo e mais

nesta modalidade, com tradição
na região. Nós temos consegui-
do excelentes resultados, quer
ao nível da Universidade do Mi-
nho, quer ao nível da Associação
Académica. Conquistámos dois
campeonatos europeus universi-
tários nos últimos tempos. A se-
lecção universitária, em 2012,
conseguiu no Brasil chegar à fi-
nal do campeonato mundial uni-
versitário, ficando em segundo
lugar, com uma equipa pratica-
mente constituída por atletas da
Universidade do Minho e com o
treinador que é também o treina-
dor da equipa de andebol univer-
sitário, Gabriel Oliveira.

CM — Há ao nível competiti-

vo uma imagem a defender?

CV — Há uma imagem des-
portiva a defender. Há toda uma
tradição com os clubes que nos
faz abrir boas perspectivas e
criar sinergias.

CM — Há jogadores da Uni-

versidade do Minho também a

jogar pelo ABC…

CV — Sim, e criou-se recente-
mente uma parceria entre o ABC
e a Universidade do Minho. Isso
permite-nos criar estas sinergias.
E permite-nos também criar uma
candidatura ao campeonato eu-

ropeu universitário de andebol
para 2015, que também foi acei-
te e que decorrerá em Braga. Já
está aprovada desde Janeiro de
2013. E, em 2016, Braga vai re-
ceber o campeonato mundial
universitário de karaté.

CM — Ainda recentemente,

um atleta da UMinho conquis-

tou uma medalha de ouro no

taekwondo…

CV — Viemos com um núme-
ro razoável de medalhas dos
campeonatos europeus universi-
tários de taekwondo que se dis-
putaram na Rússia. 

Conseguimos também algumas
medalhas de bronze, no segui-
mento do que tinham sido os
campeonatos europeus anterio-
res, que decorreram em Braga,
em 2009 e em 2012. 

No que respeita a modalidades
individuais, o taekwondo é uma
modalidade em que temos con-
seguido excelentes resultados. O
Rui Bragança foi vice-campeão
mundial absoluto. Esteve mes-
mo à porta chegar aos Jogos
Olímpicos de Londres. E tem si-
do importante para conseguir-
mos angariar pontos para o ran-
king da EUSA (European
University Sports Association),
onde conseguimos alcançar o
primeiro lugar em 2013.

CM — Ao nível nacional, a

UMinho tem garantidas pre-

senças nas fases finais dos

campeonatos universitários de

diversas modalidades. 

CV — No dia 13 de Março
acabou de se garantir, há algu-
mas horas atrás, também a pre-
sença na final da equipa femini-
na de futsal.

Minho ajudou selecção de 2012 
a conquistar prata no Brasil

CARLOS COSTINHA DE SOUSA

Carlos Videira, presidente da AAUM: andebol tem “muita tradição” na região

“Peso significativo”, salienta Carlos Videira
Desporto reconhecido como factor
diferenciador e de projecção da
universidade com 400 mil euros

CM — Na página da AAUM depa-
ramos de imediato com a ligação
ao desporto. Isto revela uma prio-
ridade que a AAUM reconhece à
actividade desportiva?
CV — Sim. Em termos de peso no or-
çamento geral da associação, é dos
mais significativos. Podemos estar a
falar de orçamentos (isto são custos
partilhados com a universidade) que
ultrapassam os 300 mil euros, incluin-
do nesse valor o projecto federado de
futsal do Sp. Braga/AAUM, só na parte
de competição. Se juntarmos a parte
de recreação anda perto dos 400 mil. 
CM — Investimento com retorno?
CV — Temos um peso significativo no
orçamento da AAUM, porque entende-
mos que traz vantagens a dois níveis.
Um é a formação extracurricular dos
estudantes. Acreditamos que a oportunidade de os estudantes competirem
nestes campeonatos os dota também de capacidades que serão muito inte-
ressantes na sua vida activa. 
É um factor diferenciador de capacidade de afirmação, de liderança, de ca-
pacidade de trabalho em equipa, de capacidade de resiliência e de sacrifício.
É um conjunto de valores e de capacidades que conseguimos dar aos estu-
dantes com a participação no desporto universitário, para além daquilo que
é a promoção de hábitos de vida saudável. Tivemos também recentemente
algumas campanhas nesse sentido, com alguns embaixadores, nomeada-
mente a campanha de consumos académicos, em colaboração com o depar-
tamento da juventude. Rui Bragança e o Miguel Sarmento foram embaixa-
dores. É também algo que projecta o nome da Universidade do Minho e o
nome da associação académica, quer a nível nacional, quer a nível interna-
cional, com excelentes resultados que têm sido alcançados e também com a
capacidade organizativa que temos vindo a revelar, seja nos campeonatos
europeus seja nos campeonatos mundiais, e em que somos os principais
parceiros da Federação Académica de Desporto Universitário.  
CM — A equipa de futsal está a cumprir uma temporada acima da
média, tendo andado a disputar a liderança e encontrando-se ago-
ra em terceiro, a seguir a Sporting e Benfica. Qual é o futuro? 
CV — Tem sido um projecto que tem crescido bastante. Há dois ou três
anos estávamos na II Divisão. Este ano já estivemos em primeiro lugar no
campeonato. Estamos agora imediatamente atrás dos dois grandes. 
Queremos seguir este caminho de crescimento, mas um crescimento que se-
ja sólido e sustentável. E não dar passos maiores do que a perna. 
É um projecto muito interessante, pelas sinergias que criou. 
Nós temos uma equipa muito jovem, onde muitos atletas são ex-estudan-
tes, ou estudantes da Universidade do Minho, ou ainda potenciais estudan-
tes que, simplesmente, ainda não terminaram o ensino secundário mas que
têm como objectivo ingressar na Universidade do Minho. 
Têm esse objectivo também por perceberem que têm aqui mais oportunida-
des. Há atletas que querem vir para a Universidade do Minho por causa do
futsal, por perceberem que o seleccionador nacional do futsal em federado é
também o seleccionador da modalidade desporto universitário, o professor
Jorge Braz, que já foi treinador da equipa da Associação Académica. 
Nós temos no plantel três atletas que foram convocados para a selecção na-
cional universitária que disputou o campeonato em Braga. 
Estamos a falar de um conjunto de sinergias que pode trazer muitas vanta-
gens para o desporto universitário, e que pode trazer mais público para o
desporto universitário. Da parte da Associação Académica é importante ter
também aqui o reconhecimento de instituições  fortes como o Sporting Clu-
be de Braga e a Universidade do Minho, pela confiança que nos dão para
que nós possamos gerir este projecto e também na ligação às massas 
— ou seja, trazer mais pessoas para dentro da Universidade e uma maneira
de a Associação Académica se afirmar na sociedade. 

§orçamento e futsal

CCS

“Desporto é factor diferenciador”

“Taekwondo é modalidade
em que temos excelentes
resultados. Rui Bragança foi
vice-campeão mundial
absoluto. Esteve à porta dos
Jogos Olímpicos. Tem sido
importante para o ranking
da EUSA, onde conseguimos
o primeiro lugar.”

Página 20



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 17,86 x 7,62 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 53049775 24-03-2014

CA
RL

OS
 C

OS
TI

NH
A 

SO
US

A

AAUMINHO  

Mundial de Andebol
Universitário procura
duzentos voluntários
Campeonato Mundial Universitário de Andebol decorre em
Guimarães, de 3 a 10 de Agosto. A AAUM vai recorrer a
voluntários para a organização do evento. Págs. 28 e 29
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Andebol
Benfica vence Sp. Horta
em jogo
da terceira jornada

O Benfica venceu, ontem, o Sporting da
Horta em jogo da terceira jornada da segun-
da fase do campeonato nacional da I Divisão
em andebol. O resultado final foi de 39-26 a
favor dos encarnados, no seguimento de
uma jornada que arrancou na quarta-feira
com a vitória do ABC/UMinho sobre o Spor-
ting (24-23). A ronda fica concluída amanhã
com o jogo FC Porto - Águas Santas (21 ho-
ras).
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Benfica venceu Horta

O Benfica recebeu e venceu o Sporting da Horta 
por 39-26, em encontro da terceira jornada da fase 
final do campeonato de andebol. A ronda começou 
na passada quarta-feira, com o ABC a bater o 
Sporting por 24-23, e termina amanhã, com o 
Águas Santas a visitar o FC Porto.

Página 23



A24

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,21 x 8,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53051518 24-03-2014

ANDEBOL: TAÇA EHF

Sporting às portas
dos quartos de final

 O Sporting venceu ontem em Mafra os dinamarqueses 
do Skjern por 30-28, na quinta jornada do grupo B da 
Taça EHF em andebol e está mais perto dos quartos 
de final da prova.

O sportinguista Pedro Portela, autor de oito tentos, 
foi a grande figura do encontro, no qual os “leões” 
protagonizaram uma reviravolta no resultado, depois 
de sair para o descanso a perder por 16-10.

O Sporting acabou por vencer por 30-28, um re-
sultado que coloca os “leões” mais perto dos quartos 
de final da Taça EHF. A equipa portuguesa está na 
segunda posição do grupo B, liderado pelos franceses 
do Montpellier, do qual fazem parte os dinamarqueses 
do Skjern e os macedónios do Zommimak.
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FUTEBOL• 24.ª Jornada da Liga ZON
Sagres: Vit. Setúbal-Estoril-Praia,
20h00, Bonfim (SportTV1), árbitro:
Jorge Ferreira (Braga). • Treino do Ma-
rítimo, às 16h00 em Santo António. •
Treino do Marítimo B, às 10h00 em
Santo António. • Folga do plantel do
Nacional e do União da Madeira.
PATINAGEM • Apresentação do Cam-
peonato Nacional de Patinagem de
Velocidade, escalões de Cadetes e Se-
niores, e do Simpósio denominado

"Alto Rendimento na R.A.M. - Poten-
cialidades/Limitações", 15h00, Salão
Nobre da Câmara Municipal da Ca-
lheta, com a presença do presidente
da autarquia, Carlos Teles.
ANDEBOL • A dupla madeirense
Duarte Santos e Ricardo Fonseca no
11.º Campeonato Árabe de Clubes, na
Tunísia, até dia 31.
TÉNIS DE MESA • 2.ª Divisão Masc.:
1.º de Maio-Sporting da Madeira,
19h30, Pav. Rafael Gomes.

AUTOMOBILISMO• Apresentação do
Rali Município de São Vicente, 18h30,
Salão Nobre da Câmara Municipal de
São Vicente.
ATLETISMO • Inscrições para a Cor-
rida Noturna do Planeta até quinta-
feira.
TÉNIS • Inscrições para a 1.ª Etapa do
Circuito Regional Sub-14 e Sub-18,
até quarta-feira.
FUTSAL • Inscrições para o 2.º Tor-
neio sénior de Futsal denominado “Fi-

sioclinic Futsal +”, pela Escola Des-
portiva Mais Salesianos Funchal –
Fundação Real Madrid, até 8 de abril.
VOLEIBOL • Inscrições para o ”II Tor-
neio de Voleibol de Praia Spring Break
Porto Santo”, até 4 de abril.
DIVERSOS• Inscrições para os Jogos
Desportivos Zarco (Núcleo de Estágio
de Educação Física da Escola Gonçal-
ves Zarco), até quarta-feira. • Inscri-
ções para o Torneio de Futebol de Sete
“Pereira's Desporto”, 10h00/19h00.A
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Dragões fecham jornada frente ao Águas Santas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/03/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3441efee

/

 
24 de março de 2014 21:18h
 
 As duas formações têm encontro marcado para as 21h00 de terça-feira no Dragão Caixa.
 
 Os europeus FC Porto Vitalis e Águas Santas Milaneza defrontam-se esta terça-feira no Dragão Caixa
em jogo que marca o fecho da 3.ª jornada da fase final - grupo A - do Andebol 1.
 
 Separadas por cinco pontos, com vantagem para a turma do FC Porto, as duas formações prometem
no entanto um jogo interessante, dado o reconhecido bom momento que ambas atravessam.
 
 Além disso, recorde-se que no jogo da primeira fase, disputado em Setembro passado, o Águas
Santas Milaneza foi ao Dragão Caixa vencer por 24-25. É certo que passou quase meio ano mas a
turma de Paulo Faria vem de um confronto europeu que a moralizou ao garantir a passagem às meias-
finais da Challenge Cup.
 
 Falta saber como vai responder o FC Porto Vitalis, certamente com um plantel mais fresco e com
enorme vontade de vencer para assumir a liderança isolada da classificação.
 
 O jogo vai ser dirigido pela dupla internacional César Carvalho/Daniel Freitas (Braga)
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ANDEBOL 
| Nuno Gonçalves | 

A Associação Académica da
UMinho, pentacampeã de ande-
bol masculino, sofreu a bom so-
frer para vencer (11-10) a sua ri-
val histórica de Aveiro. Na final
do II Torneio de Apuramento
(TA), que se realizou na cidade
de Guimarães, os minhotos apre-
sentaram-se desfalcados, a par
de uma actuação displicente,
mas saíram vitoriosos e partem
para as Fases Finais dos Cam-
peonatos Nacionais Universitá-
rios (CNU’s) como os grandes
favoritos à vitória final.

A jogar em casa, a AAUMinho
apresentava-se como ‘a suspeita
do costume’ no que toca a quem
iria ocupar o primeiro lugar no
TA e no ranking de apuramento
para as Fases Finais… e apesar
de alguns sobressaltos, as expec-
tativas não foram defraudadas.

A sorte ditou que no Grupo A,
AAUM e AAUAv, duas acade-
mias com uma história de rivali-
dade no andebol, se iriam de-
frontar e lutar entre si pelo pri-
meiro lugar do grupo. IPLeiria e
AAGuarda também estavam co-
locadas neste grupo, mas as pos-
sibilidades de ambas poderem
vencer os minhotos e aveirenses

eram muito reduzidas.
Com tudo a decorrer como pre-

visto, a equipa de Gabriel Oli-
veira venceu os beirões por 22-6
e posteriormente os leirienses

por 14-6. No último embate des-
ta fase e, frente aos aveirenses,
as coisas foram mais equilibra-
das e a partida terminou com um
‘score’ de 15-12 favorável aos

minhotos. O aviso estava dado.
Nas meias-finais, frente a uma

frágil AAUBI, a AAUM voltou a
vencer por ‘números gordos’:
21-11. Apesar de a equipa não
ter estado brilhante, cumpriu e
garantiu o seu lugar na final.

No último jogo, e outra vez
frente à AAUAveiro, chegou-se
a temer o pior. Para quem não
sabe, a equipa de Andebol mas-
culino da AAUM já não conhece
o sabor da derrota em terras lusi-
tanas desde Maio de 2008 (der-
rota para o ISMAI na final do
CNU). São quase seis anos de
prestações imaculadas.

Com uma actuação displicente
e nada condizente com os seus
pergaminhos, os minhotos fize-
ram sofrer a bom sofrer o seu
técnico, que no banco se mostra-
va visivelmente agastado com a
prestação da equipa. No final,
tudo acabou como é ‘costume’:
uma vitória por 11-10 sobre a
aguerrida AAUAv.

No final da partida e quando
questionado se tudo tinha corri-
do como previsto, Gabriel Oli-
veira admitiu as dificuldades.
“Infelizmente, não correu tudo
como previsto. Após o lança-
mento da convocatória, deparei-
-me com uma situação no míni-
mo caricata. Num só fim-de-se-

mana, tive cinco baixas impor-
tantes para a equipa. Cinco joga-
dores que se lesionaram nos jo-
gos do fim-de-semana e que
ficaram impossibilitados em jo-
gar no TA. Juntar estes cinco aos
quatro atletas do ABC/UMinho
que tiveram jogo na quarta-feira
contra o Sporting CP, fiquei com
10 atletas disponíveis. Destes
10, um teve que faltar na quinta-
-feira por razões profissionais e
outro, ao sair de casa, bateu com
o carro. Por isso, nem tudo cor-
reu como o previsto”, explicou.

Sobre as Fases Finais e o ob-
jectivo da equipa para esta im-
portante prova, a resposta do
técnico minhoto foi bem esclare-
cedora. “O objectivo é o mesmo
dos anos anteriores. Vencer to-
dos os adversários que nos ca-
lharem na sorte do sorteio e ser-
mos campeões nacionais. Neste
momento, não nos podemos
preocupar só com as vitórias, te-
mos igualmente que nos preocu-
par com as prestações da equipa.
Neste TA a equipa teve muito
longe do que é e deu uma ima-
gem que em nada faz jus à insti-
tuição que representa e aos per-
gaminhos do andebol da UM.
Não podemos ganhar só por ga-
nhar”, afirmou o técnico da
AAUM. 

Pentacampeã tremeu mas venceu
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UMINHO sofreu para conquistar o primeiro lugar no II Torneio de Apuramento, que se disputou
em Guimarães. Equipa masculina, que se apresentou desfalcada, não sofre uma derrota no nosso país desde Maio de 2008.

NUNO GONÇALVES

Equipa masculina de andebol da UMinho continua imparável, apesar de desfalcada

Página 27



A28

  Tiragem: 11512

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 17,24 x 27,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53051900 23-03-2014

Página 28



A29

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,85 x 33,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53045731 22-03-2014

ANDEBOL
| Redacção | 

O CAC — Clube de Andebol de

Caminha presta hoje uma home-

nagem aos seus fundadores. A

completar 27 anos de actividade,

o clube pauta-se pela vontade de

formar, através da prática des-

portiva, “cidadãos mais cons-

cientes e interventivos, mas tam-

bém pela vontade de preservar o

legado histórico daqueles que

contribuíram para a criação e o

crescimento do clube”

O CAC surgiu de um conjunto

de pessoas que há 27 anos so-

nharam que “era possível criar

melhores cidadãos, através do

andebol”, explica Pedro Correia,

presidente da direção do clube.

“Houve um aproveitar de al-

gum desenvolvimento da moda-

lidade no concelho”, diz. 

Surgiram equipas primeiro em

Moledo, depois no Centro de

Bem-Estar Social de Seixas.

Mas foi pelas mãos de Fernan-

do Lima, que no final da década

de 80 foi fundado o Clube Ande-

bol de Caminha. 

Depois de ter criado a secção

de andebol no Grupo Desportivo

de Benavente, no início da déca-

da de 80, Fernando Lima acredi-

tou que era possível fazer o mes-

mo em Caminha e criar uma

equipa de andebol de raiz. 

“Sonhou, acreditou e conven-

ceu os amigos”, entre eles Antó-

nio Terra, Artur Lima e Alcides

Amorim, de que era possível fa-

zê-lo, conta Pedro Correia. Sur-

ge então o CAC a 6 de Outubro

de 1987. 

Na altura, o clube arrancou

com mais de uma centena de

atletas, divididos por cinco esca-

lões masculinos e um feminino.

Com trabalho e dedicação foram

conquistando bons resultados e

no início dos anos 90, a equipa

de juvenis alcança o 5º lugar na-

cional. “Foi o resultado mais

forte até hoje”, destaca o presi-

dente. 

Ainda nos primeiros anos de

existência, o clube começa a or-

ganizar um torneio internacional

masculino, no qual participavam

as melhores equipas nacionais e

algumas das melhores equipas

internacionais. 

Em 1989, o CAC estreia-se na

organização de um torneio inter-

nacional feminino. “Temos uma

tradição muito forte no femini-

no”, realça Pedro Correia.

Actualmente, o clube conta

com 30 atletas nos escalões

bambis, minis e infantis, mas es-

tá receptivo à entrada de atletas

de outras idades, que possam in-

tegrar outros escalões. 

“Estamos a fazer um trabalho

forte de captação de atletas” ex-

plica Pedro Correia e acrescenta:

“temos um interesse muito gran-

de em captar atletas, sócios e pa-

trocinadores”. 

Assim, os interessados em pra-

ticar andebol podem aparecer às

quartas e sextas-feiras, durante a

tarde, no Pavilhão Desportivo

Municipal de Caminha. 

Por agora, o objectivo passa

por treinar os mais pequenos e

tornar as equipas competitivas.

Mas mais do que a formação

competitiva, o presidente da di-

recção realça a formação de ou-

tras competências, sobretudo ao

nível da cidadania. 

“O Clube Andebol de Caminha

é muito mais do que um clube

desportivo. Participamos na for-

mação desportiva de muita gen-

te, mas também no desenvolvi-

mento de competências gerais,

como a capacidade de trabalhar

em equipa, a combatividade, a

vontade de vencer”, afirma. 

O objectivo é “formar cidadãos

mais conscientes, mais interven-

tivos”, acrescenta. 

“Se no meio de tudo isto con-

seguirmos formar campeões,

melhor ainda”, remata.  

“Não é possível perspectivar o

futuro da associação sem perce-

ber o presente e louvar o passa-

do”. Pedro Correia explica que o

objectivo da iniciativa é home-

nagear todos os fundadores,

atletas, treinadores que ajuda-

ram a criar o cube. 

“Queremos alargar esta home-

nagem e chamar a nós todas as

pessoas que estão ligadas a nós e

queremos celebrar aquilo que

esta gente nos deixou”.

Assim, será entregue às famí-

lias uma placa de homenagem,

para demonstrar a importância

que os fundadores tiveram na di-

namização da modalidade no

concelho e na formação de mui-

tas pessoas. 

Clube de Andebol de Caminha 
rende homenagem a fundadores
“FORMAR” É PALAVRA-CHAVE do Clube de Andebol de Caminha, que presta hoje, no âmbito dos seus
24 anos de actividade, homenagem aos fundadores.

DR

Equipa masculina do Clube de Andebol de Caminha

No Pavilhão Municipal
Jogos entre equipas 
de diversos escalões

O programa comemorativo tem 
como ponto alto um jantar, prece-
dido de jogos entre as equipas dos
diversos escalões.
15.00 - CAC -Estrela Vigorosa Sport
(bambis/minis)
16.30 - Veteranas CAC - 
Seniores CAC 
17.30 - Juniores CAC - Seniores CAC
19.00 - Homenagem 
aos fundadores
CAC Gold - Porto Vintage

§programa
Clube foi fundado no dia 6
de Outubro de 1987. 
Está receptivo à entrada
de atletas dos diversos
escalões etários

+ mais
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Iniciadas
Didáxis vence 
(24-13) Juventude
de Mar

No domingo, as iniciadas da

Didáxis (V. N. Famalicão) re-

ceberam e venceram a Juven-

tude do Mar (Esposende) por

24-13. Ao intervalo a Didáxis

já vencia por 10 golos de dife-

rença, resolvendo o jogo. A

atleta Ana Margarida cotou-se

como a melhor marcadora do

encontro com sete golos. Após

dois resultados negativos, a

Didáxis encontra-se no 3º lu-

gar da zona 1 do campeonato

nacional de iniciadas. 

As juvenis da Didáxis ape-

nas jogaram no campeonato

do desporto escolar, tendo

vencido os jogos disputados

contra o Colégio de Gaia e a

Escola de Alfena. 

DR

Famalicenses venceram esposendenses
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Os Seniores do Ginásio Clube de
Santo Tirso deslocaram-se no passa-
do sábado ao Porto para defrontar o
Académico. O jogo foi equilibrado
até ao intervalo, mas na segunda
parte a equipa de Santo Tirso entrou
determinada a mostrar a sua superi-
oridade, terminando com uma vitó-
ria indiscutível por 24-37. No próxi-
mo sábado o Ginásio Clube recebe
o FC Porto “B”, sendo que em caso
de vitória assegura desde já um lu-
gar na Fase Final de disputa da subi-
da de divisão.

Quanto às camadas jovens, des-
taque para a excelente vitória dos
Juvenis frente ao Ismai (20-33), con-
firmando a excelente segunda fase
que estão a realizar. Menos sorte ti-
veram os Iniciados que perderam no
jogo frente ao Águas Santas (41-26),
bem como os Juniroes que, a jogar
em casa, perderam por 22-27 frente
ao Xico Andebol.

Ginásio
vence
Académico
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