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ANDEBOL

Briosa procura
regresso ao topo
4 Académica de São Mamede
motivada e com vontade de estar no Andebol 1
É com oito caras novas que a Académica
de São Mamede jogará a fase de
apuramento para o Andebol 1,
defrontando o AC Sismaria e o AC Fafe
em Avanca a 19 e 21 deste mês. O
treinador Nuno Silva não tem dúvidas:
«Vamos tentar subir á divisão, já lá
estivemos e queremos voltar». Depois de
iniciar os trabalhos de pré-temporada a
25 de julho, a Briosa do Norte tem
agendados dois particulares com Águas
Santas e ISMAI, amanhã e sábado, nos
quais Nuno Silva poderá ver em ação os
reforços: o guarda-redes Rui Pereira (não
jogou na época passada), os primeiras
linhas Ricardo Ávila (ex-júnior do Á.
Santas) e João Paulo Magalhães (também
não jogou em 2015/2016), os extremos-esquerdos Filipe Lopes (ex-Boavista) e
Reginaldo Modenes (ex-Ac. Viseu), o
extremo-direito Vitor Pereira (ex-CPN) e
os pivots Vasco Marques (ex-Sp.
Espinho) e Alexandre Mota (ex-Santana).
«A equipa tem respondido bem, há um
objetivo definido e vontade, eles têm
demonstrado ainda mais querer com o
passar do tempo», diz o treinador. H. C.

Boa-Hora em
torneio triangular
Equipa anfitriã, Sporting da
Horta e Beienenses disputam prova entre 19 e 21 deste mês
ANTONIO AZEVEDO/ ASF

Equipa de Luis Santana organiza torneio
O Boa-Hora vai ser o anfitrião de um
torneio triangular que inclui o Sporting da
Horta e o Belenenses, competição
particular agendada entre os dias 19 e 21
deste mês no pavilhão do clube lisboeta.
Antes, nos dias 16 ou 17, o novo
primodivisionário realiza sessão de
treinos conjuntos na Luz, com o Benfica.
«Precisamos de realizar alguns jogos
particulares antes de iniciarmos o
campeonato», revelou a A BOLA o
treinador, Luis Santana. Adiada de 3 para
14 de setembro foi a data do primeiro
jogo do Boa-Hora. com o ABC, na
abertura do Nacional A1, devido à
presença dos campeões nacionais na
qualificação da Liga dos Campeões. O
ABC enfrenta os israelitas do Maccabi
Telavive a 3 de setembro.
A.
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Madeira no coração
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Ricardo Fonseca temeu pelos pais e sofre por uma amiga
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Dots madeirenses da missão, Marcos Freftas e Ricardo Fonseca, que seguem os acontecimentos com preocupação

PORTUGAL
por
GABRIELA MELO

RÊS vítimas mortais,
mais de mil pessoas
realojadas, casas e
unidades hoteleiras
destruídas pelas chamas a consumir aMadeira nos
últimos dias estão a destroçar
os portugueses presentes no
Rio-2016. O caso mais dramático é relatado pelo árbitro
de andebol Ricardo Fonseca,
que temeu pela vida dos pais
e sofre pela antiga jogadora
Cátia Gonçalves, de luto pela
mãe e a avó.
«É com profunda tristeza
e enorme mágoa que assisto à

T

tragédia na Madeira. Vivi com
ansiedade o dia de ontem [anteontem], porque os meus pais
tiveram de deixar a casa devido a proximidade do fogo»,
contou o árbitro, agora mais
preocupado com a «amiga»
Cátia Gonçalves (antiga guardiã do Sports Madeira), que
«perdeu a mãe e a avó neste
terrível acontecimento».
Também o mesatenista
Marcos Freitas, natural do
Funchal, desejou «força a todas as pessoas afetadas pela
tragédia». E frisou no Face book: «Mesmo estando no
Brasil, acompanho o que se
está a passar na minha ilha e
faço votos para que a situação
seja ultrapassada o mais rápido possível».
Já Telma Santos, que se es-

trela hoje nos seus últimos Jogos Olímpicos, recordou os
amigos madeirenses. «M
Deus! E impossível ficar indiferente a esta tragédia. O meu
coração está com a Madeira.
Muita força para todas as famfiias e aos nossos hen5ls, que
arriscam as suas vidas para
salvar outras. Coragem! » ,
acrescentou a representante
de Portugal no badmínton.
A judoca Telma Monteiro
salientou o esforço das corporações de bombeiros nos
incêndios a lavrar em Portugal. «Quero deixar mensagem de solidariedade, muita
força e agradecimento a todos
os bombeiros que estão neste momento a proteger todos
os portugueses e todas as pessoas que têm sido afetadas.»
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Rio-2016: equipa feminina de andebol perde com Noruega

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

11-08-2016

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=625686

A seleção feminina de andebol de Angola não resistiu à Noruega, bicampeã olímpica, e sofreu a
primeira derrota nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na terceira jornada do grupo A, perdendo por
20-30. Renovado destaque para Isabel Guialo, que marcou oito golos.
A Noruega não deu hipóteses desde cedo e ao intervalo o marcador mostrava já 16-8 para as
europeias.
O pavilhão onde se desenrolam os jogos de andebol tem mostrado grande apoio para com as
angolanas, mas tudo deverá mudar na próxima ronda, uma vez que o adversário que se segue é o
Brasil e a jornada é decisiva.
No grupo, quatro seleções têm duas vitórias em três jogos: Brasil, Espanha, Noruega e Angola.
11-08-2016
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Desportivo da Praia é campeão nacional de andebol

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

11-08-2016

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=625702

A equipa do Desportivo da Praia conquistou o título de campeão nacional de andebol de Cabo Verde,
em seniores masculinos, ao vencer o Atlético de São Vicente por 33-24, em jogo da final da prova
disputado na noite de quarta-feira, no pavilhão Seixal, na cidade de Espargos, na ilha da Boa Vista.
No jogo de apuramento do terceiro classificado do nacional de andebol, a Académica do Sal derrotou a
equipa do Graciosa do Tarrafal por 31-29.
11-08-2016
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Rio2016: Rússia é a primeira seleção apurada para os quartos do andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

Data Publicação:

11-08-2016

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=837230

HOJE às 03:45
A invicta seleção feminina de andebol da Rússia venceu hoje a Suécia, por 36-34, e foi a primeira de
entre as principais candidatas ao pódio no Rio2016 a assegurar a virtual qualificação para os quartos
de final.
A Rússia ocupa a primeira posição do grupo B, com o máximo de seis pontos, quando faltam ainda
quatro por disputar, à frente da França e da Suécia, com quatro, da Holanda, com três, da Coreia do
Sul, com um, e da Argentina, sem qualquer ponto.
A seleção da Rússia, arredada dos títulos nos grandes palcos do andebol feminino ao longo dos últimos
anos, venceu a Suécia, por 36-34, impondo às nórdicas a sua primeira derrota no torneio, e ascendeu
à condição de líder isolada e já apurada para os 'quartos'.
A Suécia, com Isabelle Gulldén em destaque, ao apontar 11 golos, liderou a partida até seis minutos
do fim, em que chegou a dispor de uma vantagem de seis golos, mas a Rússia mostrou-se mais forte
na ponta final e, depois de empatar aos 31-31, embalou para uma vitória por 36-34.
A vice-campeã mundial Holanda e a Coreia do Sul (4.ª em Londres2012) protagonizaram o primeiro
empate do Rio2016, a 32-32, num jogo intenso, em que ambas as equipas procuravam somar pontos
para consolidar a sua posição face aos 'quartos'.
Han Na Gwon, com 11 golos, foi a jogadora em destaque no jogo, tendo ainda sobressaído a guardaredes sul-coreana Park Mira, que defendeu um livre de sete metros de Lois Abbinch no último
segundo.
Com o ponto conquistado, e ao impedir a Holanda de somar o segundo triunfo, a Coreia do Sul
manteve ainda a hipótese matemática de atingir os quartos de final, mas, para tal, terá que pontuar
nos dois últimos jogos frente à França e à Argentina.
França e Argentina defrontaram-se no encerramento da terceira jornada, numa partida de sentido
único a favor das gaulesas, que 'esmagaram' as sul-americanas por 27-11, depois de terem atingido o
intervalo a vencer por uns pouco usuais 15-4.
Com os dois pontos conquistados, a França, que apenas perdeu com a Rússia, e pela margem mínima
de um golo (25-26), colou-se no segundo lugar do grupo B à Suécia (que irá defrontar na última ronda
da fase de grupos) e mostrou credenciais para os 'quartos'.
Na próxima jornada, a disputar sexta-feira, algumas das contas do grupo poderão já ficar decididas já
que inclui os jogos Suéci-Holanda, Rússia-Argentina e Coreia do Sul-França.
No grupo A, e também a duas jornadas da conclusão da fase de grupos, Brasil, Noruega, Espanha e
Angola somam quatro pontos na tabela classificativa, à frente da Roménia, com dois, e do
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Montenegro, única seleção que ainda não somou qualquer ponto e está cada vez mais afastado dos
'quartos'.
Apesar de ainda matematicamente na corrida, a Roménia dificilmente alcançará esse patamar, dado
que irá defrontar, nas derradeiras duas rondas, as seleções de Espanha, medalha de bronze em
Londres2012 e vice-campeã europeia, e da Noruega, campeã olímpica, mundial e europeia em título.
A Espanha, com Nerea Pena em destaque ao apontar oito golos, venceu o Brasil, por 29-24, na Arena
do Futuro, e impôs à seleção anfitriã, que na primeira ronda surpreendeu ao bater a poderosa
Noruega (31-28), a primeira derrota no torneio.
A surpreendente seleção de Angola, que vinha de duas vitórias frente à Roménia (bronze no
Mundial2015) e ao Montenegro (vice-campeão olímpico em Londres2012), perdeu hoje por 30-20 com
a Noruega, numa partida dominada pelas escandinavas.
A seleção da Roménia, depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas, conquistou hoje o seu
primeiro triunfo ao derrotar o Montenegro, por 25-21, numa partida em que Cristina Neagu esteve em
evidência na concretização ao apontar 10 golos.
Com este triunfo, a Roménia adiou a decisão quanto ao seu futuro no torneio, no que respeita às
hipóteses matemáticas de ainda se manter em prova, e colocou o seu adversário cada vez mais longe
poder discutir a passagem aos quartos de final.
Na quarta jornada do grupo A, a disputar sexta-feira, o quarteto de líderes deverá ser desfeito,
perfilando-se as posições das equipas rumo aos 'quartos' bem como as duas que caíram nesta fase.
Angola-Brasil é o jogo principal da ronda, que inclui ainda Espanha-Roménia e Noruega-Montenegro.
Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos jogam cruzado nos quartos de final, com
o primeiro do A a defrontar o quarto do B, o segundo do A o terceiro do B, o terceiro do A o segundo
do B e o quarto do A o primeiro do B.
Diário Digital com Lusa
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ANDEBOL ARNICA
EUROPEU DE SIB-18
A Seleção Nacional masculina de sub-18 começa hoje, às
12h30, frente à Alemanha, a
disputa do campeonato da
Europa do escalão, que
decorre até ao dia 21, na
Croácia. O conjunto português, orientado por Nuno
Santos, joga amanhã coma
Sérvia (14h30), a seguir folga
e no domingo (14h30) fecha a
primeira fase da competição
com um encontro frente à
Polónia. —a.a.
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Torneio Internacional de Andebol de Viseu
traz três equipas nacionais ‘grandes’ (e uma russa)
O Pavilhão Cidade de Viseu
vai ser o palco do XVIII Torneio Internacional de Andebol,
edição de 2016, entre os dias 20
e 21 de agosto.
Este torneio é organizado
pela Associação de Andebol de
Viseu e conta com o apoio da

Câmara Municipal. No terreno de jogo estarão três equipas
‘grandes’ do andebol nacional:
SL Benfica (2.º classificada na
última época, 2015/16\), FC
Porto (3.º classificada) e Sporting CP (4.º classificada).
O campeão foi o ABC Braga.

Para além destas, há a apontar
a formação estrangeira convidada: Checkovskiye Medvedi,
de Chechov, cidade russa, nos
arredores da capital Moscovo.
A equipa é a atual campeã russa, e leva já a incrível marca de
14 títulos seguidos, vencendo a

Super Liga Russa de Andebol,
ininterruptamente, desde 2002.
O evento é já uma imagem
de marca do andebol nacional,
servindo de último grande teste
para as equipas que nele participam antes do início da nova
época.

Em Portugal, ela irá acontecer no dia 3 de setembro e contará, pela primeira vez com 14
participantes, ao invés dos tradicionais 12. O SL Benfica desloca-se a Braga, para defrontar
o estreante Arsenal da Devesa.
O FC Porto recebe, no Dragão
Caixa, a equipa do CF Belenenses. O Sporting CP recebe, em
Lisboa, a formação do Águas
Santas Milaneza.
PBA
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III Torneio Internacional de Andebol promete dois dias de espectáculo

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

11-08-2016

Meio:

MultiDesportos Online

Autores:

Carlos Pereira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5a6e8634

Modalidades Colectivas Andebol
III Torneio Internacional de Andebol promete dois dias de espectáculo
O Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia vai receber, em 14 e 15 de Agosto, o III Torneio
Internacional de Andebol, o primeiro da nova temporada em Portugal.
Por Carlos Pereira - 11 Agosto, 2016 9 0
O Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia vai receber, nos dias 14 e 15 de Agosto, o III Torneio
Internacional de Andebol, o primeiro da nova temporada em Portugal e que marca o arranque da
época das equipas séniores masculinas. Nesta competição participam quatro equipas escolhidas
criteriosamente, nomeadamente o Futebol Clube do Porto (que venceu as duas edições anteriores),
Toyota Auto Body (Japão), IF Kristianstad (Suécia) e Checkovski Medvedi (Rússia). Os jogos, por sua
vez, são disputados no sistema de eliminatórias, ou seja, meias-finais, apuramento dos terceiro e
quarto classificados e a final.
Para Filipe Soares, da organização da competição, o objectivo para mais um torneio internacional de
andebol foi, em primeiro lugar, "trazer equipas de grande qualidade", com provas dadas de
profissionalismo. Da Europa chegam, por isso, dois colectivos de alto nível, às quais se junta um
terceiro de fora do continente, o que, por si só, é já uma novidade em relação às edições anteriores.
"Quisemos trazer uma equipa intercontinental. A Toyota Auto Body prima pelo espectáculo que dá e
pelas acrobacias, que trarão certamente algo de diferente ao torneio", disse Filipe Soares,
acrescentando uma característica peculiar deste grupo: "todos os jogadores trabalham na Toyota".
Para Filipe Soares, o Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia tem assumido um papel
fundamental na preparação desportiva das equipas e esta modalidade não é excepção.
"O nosso andebol tem demonstrado uma extrema qualidade que tem atraído muitos olhares. Se assim
não fosse, estas equipas que estarão presentes no III Torneio Internacional de Andebol nem
aceitariam participar", disse.
Direccionado para os amantes deste desporto e não só, é esperada casa cheia em todos os jogos,
sendo que, para garantir efectivamente uma forte adesão, foram introduzidas algumas alterações nos
horários das partidas, que em vez de serem às 15 e às 17 horas, como nos anos anteriores, serão às
17 e às 19 horas.
A organização está a cargo da Câmara Municipal de Gaia, em parceria com o Futebol Clube do Porto e
a Federação de Andebol de Portugal. O torneio, com entrada gratuita, poderá ser acompanhado
através do Porto Canal.
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Horários dos jogos
14 de Agosto
* 17h - IF Kristianstad vs Toyota
* 19h - FC Porto vs Checkovski Medvedi
15 de Agosto
* 17h - Jogo de atribuição do 3º e 4º lugar
* 19h - Jogo da Final
11 Agosto, 2016
Carlos Pereira
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Rússia primeira seleção apurada para os ´quartos´ do andebol feminino

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

11-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b382b7

A seleção da Rússia continua invicta na prova
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt
A invicta seleção feminina de andebol da Rússia venceu a Suécia, por 36-34, e foi a primeira de entre
as principais candidatas ao pódio no Rio2016 a assegurar a virtual qualificação para os quartos de
final.
A Rússia ocupa a primeira posição do grupo B, com o máximo de seis pontos, quando faltam ainda
quatro por disputar, à frente da França e da Suécia, com quatro, da Holanda, com três, da Coreia do
Sul, com um, e da Argentina, sem qualquer ponto.
A seleção da Rússia, arredada dos títulos nos grandes palcos do andebol feminino ao longo dos últimos
anos, venceu a Suécia, por 36-34, impondo às nórdicas a sua primeira derrota no torneio, e ascendeu
à condição de líder isolada e já apurada para os 'quartos'.
A Suécia, com Isabelle Gulldén em destaque, ao apontar 11 golos, liderou a partida até seis minutos
do fim, em que chegou a dispor de uma vantagem de seis golos, mas a Rússia mostrou-se mais forte
na ponta final e, depois de empatar aos 31-31, embalou para uma vitória por 36-34.
A vice-campeã mundial Holanda e a Coreia do Sul (4.ª em Londres2012) protagonizaram o primeiro
empate do Rio2016, a 32-32, num jogo intenso, em que ambas as equipas procuravam somar pontos
para consolidar a sua posição face aos 'quartos'.
Han Na Gwon, com 11 golos, foi a jogadora em destaque no jogo, tendo ainda sobressaído a guardaredes sul-coreana Park Mira, que defendeu um livre de sete metros de Lois Abbinch no último
segundo.
Com o ponto conquistado, e ao impedir a Holanda de somar o segundo triunfo, a Coreia do Sul
manteve ainda a hipótese matemática de atingir os quartos de final, mas, para tal, terá que pontuar
nos dois últimos jogos frente à França e à Argentina.
França e Argentina defrontaram-se no encerramento da terceira jornada, numa partida de sentido
único a favor das gaulesas, que 'esmagaram' as sul-americanas por 27-11, depois de terem atingido o
intervalo a vencer por uns pouco usuais 15-4.
Com os dois pontos conquistados, a França, que apenas perdeu com a Rússia, e pela margem mínima
de um golo (25-26), colou-se no segundo lugar do grupo B à Suécia (que irá defrontar na última ronda
da fase de grupos) e mostrou credenciais para os 'quartos'.
Na próxima jornada, a disputar sexta-feira, algumas das contas do grupo poderão já ficar decididas já
que inclui os jogos Suéci-Holanda, Rússia-Argentina e Coreia do Sul-França.
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No grupo A, e também a duas jornadas da conclusão da fase de grupos, Brasil, Noruega, Espanha e
Angola somam quatro pontos na tabela classificativa, à frente da Roménia, com dois, e do
Montenegro, única seleção que ainda não somou qualquer ponto e está cada vez mais afastado dos
'quartos'.
Apesar de ainda matematicamente na corrida, a Roménia dificilmente alcançará esse patamar, dado
que irá defrontar, nas derradeiras duas rondas, as seleções de Espanha, medalha de bronze em
Londres2012 e vice-campeã europeia, e da Noruega, campeã olímpica, mundial e europeia em título.
A Espanha, com Nerea Pena em destaque ao apontar oito golos, venceu o Brasil, por 29-24, na Arena
do Futuro, e impôs à seleção anfitriã, que na primeira ronda surpreendeu ao bater a poderosa
Noruega (31-28), a primeira derrota no torneio.
A surpreendente seleção de Angola, que vinha de duas vitórias frente à Roménia (bronze no
Mundial2015) e ao Montenegro (vice-campeão olímpico em Londres2012), perdeu hoje por 30-20 com
a Noruega, numa partida dominada pelas escandinavas.
A seleção da Roménia, depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas, conquistou hoje o seu
primeiro triunfo ao derrotar o Montenegro, por 25-21, numa partida em que Cristina Neagu esteve em
evidência na concretização ao apontar 10 golos.
Com este triunfo, a Roménia adiou a decisão quanto ao seu futuro no torneio, no que respeita às
hipóteses matemáticas de ainda se manter em prova, e colocou o seu adversário cada vez mais longe
poder discutir a passagem aos quartos de final.
Na quarta jornada do grupo A, a disputar sexta-feira, o quarteto de líderes deverá ser desfeito,
perfilando-se as posições das equipas rumo aos 'quartos' bem como as duas que caíram nesta fase.
Angola-Brasil é o jogo principal da ronda, que inclui ainda Espanha-Roménia e Noruega-Montenegro.
Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos jogam cruzado nos quartos de final, com
o primeiro do A a defrontar o quarto do B, o segundo do A o terceiro do B, o terceiro do A o segundo
do B e o quarto do A o primeiro do B.
Conteúdo publicado por Sportinforma
11-08-2016 08:59 A seleção da Rússia continua invicta na prova.
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A14

III Torneio Internacional de Andebol promete dois dias de espetáculo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Viva!Porto Online

Data Publicação:

11-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e8d4903

Quinta, 11 Agosto 2016 14:18
O Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia vai receber, nos dias 14 e 15 de agosto, o III Torneio
Internacional de Andebol, o primeiro da nova temporada em Portugal e que marca o arranque da
época das equipas seniores masculinas.
Futebol Clube do Porto (que venceu as duas edições anteriores), Toyota Auto Body (Japão), IF
Kristianstad (Suécia) e Checkovski Medvedi (Rússia) são as equipas que vão participar nesta
competição. Os jogos são disputados no sistema de eliminatórias, ou seja, meias-finais, apuramento
dos terceiro e quarto classificados e a final.
"Trazer equipas de grande qualidade", com provas dadas de profissionalismo, é o principal objetivo
apontado pela organização da competição. Da Europa chegam, assim, dois coletivos de alto nível, às
quais se junta um terceiro de fora do continente, o que, por si só, é já uma novidade em relação às
edições anteriores. "Quisemos trazer uma equipa intercontinental. A Toyota Auto Body prima pelo
espetáculo que dá e pelas acrobacias, que trarão certamente algo de diferente ao torneio", disse Filipe
Soares, acrescentando uma característica peculiar deste grupo: "todos os jogadores trabalham na
Toyota".
Para Filipe Soares, o Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia tem assumido um papel
fundamental na preparação desportiva das equipas e esta modalidade não é exceção. "O nosso
andebol tem demonstrado uma extrema qualidade que tem atraído muitos olhares. Se assim não
fosse, estas equipas que estarão presentes no III Torneio Internacional de Andebol nem aceitariam
participar", disse.
Os jogos vão decorrer às 17h e 19h nos dois dias. A entrada é gratuita.
O III Torneio Internacional de Andebol é organizado pela Câmara Municipal de Gaia, em parceria com
o Futebol Clube do Porto e a Federação de Andebol de Portugal.
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Sebastião e Andgerações unem esforços para promover andebol nas escolas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Distrito Online

Data Publicação:

10-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=664596f4

A Junta de Freguesia de São Sebastião (JFSS) e a Andgerações, associação de antigos atletas e
cidadãos que querem revitalizar o andebol no Vitória de Setúbal, assinaram, no passado dia 4, um
protocolo de cooperação, cujo principal objetivo é promover o andebol no concelho.
No âmbito desta união de esforços, cabe à JFSS possibilitar, através do seu autocarro próprio, o
transporte de crianças aos diversos encontros promovidos pela Andgerações durante o ano letivo,
assim como à Festa do Andebol, já no período das férias de verão. Este apoio, cedido pela Junta de
Freguesia, vai assim viabilizar um conjunto de ações de promoção e prática do andebol junto da
população jovem do concelho.
Cerca de 50 alunos das escolas básicas Luísa Todi, Afonso Costa e Bela Vista, entre os 7 e os 10 anos,
estiveram envolvidos no projecto-piloto Andebol4Kids, que arrancou no passado ano letivo e a
perspetiva, de acordo com António Santos, treinador da equipa sénior de andebol do Vitória de
Setúbal, é a de que, a partir de setembro, "sejam abrangidas ainda mais crianças". O projeto propõe a
formação das crianças em sessões semanais, com professores de educação física, nas próprias
escolas, e ocasionais deslocações, dentro do distrito, para participação em torneios da modalidade.
Para Nuno Costa, presidente da Junta de Freguesia, é importante apoiar este tipo de iniciativas que
"promovem e desenvolvem atividades desportivas nas nossas escolas". A Junta de Freguesia de S.
Sebastião une-se assim a outras entidades que também assinaram o protocolo de cooperação com a
Associação Andgerações, nomeadamente a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de
Andebol de Setúbal, e os Agrupamentos de Escolas Luísa Todi e Ordem de Santiago.
Agosto 10, 2016
admin
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A16

ID: 65631962

10-08-2016

Tiragem: 5550

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,45 x 1,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sanjoanense tem dois jogadores brasileiros à experiência
A Sanjoanense, que milita na II Divisão Nacional de Andebol, já começou a preparar
a nova época desportiva, tendo anunciado que os jogadores brasileiros Rogério Gomes
e Wesley Rodrigues vão estar um mês à experiência em São João da Madeira.
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A17

ID: 65631916

10-08-2016

Tiragem: 5000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,61 x 7,69 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Duas renovações na
ADEF Carregal do Sal
Andebol
3.ª Divisão Nacional

Fábio Pais e Rodrigo Pina vão
continuar a representar a Associação de Desporto e Educação Física (ADEF) de Carregal do SAL na próxima temporada de andebol, depois de
os atletas terem renovado o
seu vínculo contratual com o
emblema carregalense.
Fábio Pais, de 27 anos, que
actua com pivot de e Rodrigo

Pina, igualmente de 27 anos,
como ponta esquerda mostraram-se satisfeitos com a renovação e prometem dignificar
o emblema de Carregal do Sal
para alcançar os objectivos da
nova época.
A direcção espera que os
dois atletas “continuem a trabalhar com o máximo empenho, como têm feito até aqui”,
desejando-lhes “os melhores
sucessos desportivos e pessoais”. |
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A18

ID: 65633240

10-08-2016

Tiragem: 5000

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 8,18 x 14,76 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol do Vitória já
tem uma cara nova

C

om vista à participação da equipa de
andebol sénior na
II Divisão Nacional, o Vitória reforçou-se com o
pivot Diogo Godinho, que
regressa assim a uma casa que bem conhece depois de ter passado as últimas duas temporadas
no Sporting e no Passos
Manuel.
Depois de ter participado na fase de promoção à
elite da modalidade em
Portugal na última época e de o pavilhão Antoine
Velge ter sido renovado,
existe o desejo de voltar a
formar uma equipa competitiva, estando o arranque dos trabalhos agendado para dia 5 de setembro.
Entretanto, a Andgerações e a Junta de Freguesia de São Sebastião
assinaram um protocolo
de cooperação com o objetivo de promover o andebol no concelho. Será

 DR 

assim dada continuidade ao projeto-piloto Andebol4Kids, que arrancou no último ano letivo com cerca de 50 alunos das escolas básicas
Luísa Todi, Afonso Costa
e Bela Vista. A autarquia
vai possibilitar, através
do seu autocarro, o transporte de crianças aos diversos encontros promovidos pela associação.
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ID: 65634982

10-08-2016

Tiragem: 5000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,51 x 8,84 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Póvoa Andebol Celebra Protocolo com Mapadi

O Póvoa Andebol celebrou um
protocolo de cooperaçào com o Mapadi. O clube de andebol passa a ter o
apoio do Mapadi na área da fisioterapia e, em contrapartida, o Mapadi também vai assegurar a presença de técnicos credenciados nos jogos do clube.
Este protocolo é a concretização de um
desejo e uma vontade dos afetas, pais

e dirigentes.
"Mais uma vez mostramos que estamos a crescer de forma sustentada,
tentando colmatar todas as nossas lacunas e proporcionando uma melhor
prática desportiva aos nossos atletas",
afirmou José Oliveira Pereira, presidente do Póvoa Andebol.

Página 19

A20

ID: 65622110

09-08-2016 | Mais Guimarães - O Jornal

Tiragem: 5000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,00 x 15,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Fermentões e Xico
Andebol já contam
com reforços para
atacar próxima época

O Fermentões já garantiu seis novos jogadores para o próximo
campeonato da Segunda Divisão, que começa a 10 de outubro,
ao passo que os escolares já contam com cinco reforços para a
mesma prova, após a Federação de Andebol de Portugal (FAP) ter
confirmado a anulação da Liguilha de manutenção e a presença
dos vimaranenses no segundo escalão.
O presidente do Xico Andebol,
Alves Pinto, confirmou, na sexta-feira, a participação da equipa sénior na Zona Norte da Segunda Divisão, em 2016/17, após
ter enviado “um requerimento
em tempo útil” a pedir a suspensão da Liguilha de manutenção,
em que a equipa de Guimarães
iria participar, após o 13.º lugar
na Zona Norte, no ano passado,
e recebido de volta uma resposta a confirmar o “direito desportivo” a permanecer no escalão.
“Em consequência do reajustamento na Primeira Divisão,
surgiu uma vaga, e o direito

desportivo a preencher essa
vaga pertence ao Xico, enquanto
penúltimo classificado da Segunda Divisão”, explicou o dirigente.
O Xico apresentou, ao mesmo
tempo, três dos cinco reforços
já assegurados. O central Cláudio Mota, de 30 anos, o ponta-direita César Gonçalves, de 27,
e o ponta-esquerda Luís Pereira, de 23. Todos provêm do AC
Fafe, que militou na Primeira
Divisão, no ano passado. Os outros dois são os cabo-verdianos
Élcio Fernandes, guarda-redes
de 19 anos, e Ricardo Fortes,
pivô de 22, que, após um está-

gio em Viseu, financiado pelo FC
Porto, no ano passado, ingressam nos vimaranenses com
uma cláusula de salvaguarda de
50 mil euros para os próximos
três anos. O clube conta ainda
com sete atletas que subiram
dos juniores num plantel atualmente composto por 23 atletas,
às ordens de Gustavo Castro.
Perspetivando o próximo campeonato, Alves Pinto garantiu
que o clube precisa de “paz” e
não de “angústia” como na época
anterior, querendo, por isso, fazer
um campeonato estável.
Quem também está com o

propósito de fazer um boa prova na Segunda Divisão, melhorando o sétimo lugar da época
passada, é o Fermentões, que já
garantiu, até ao momento, seis
reforços para a nova época.
“Queremos conseguir melhor um bocadinho, queremos
subir em relação à época passada, embora sem estar obcecados com metas”, avançou
Luís Pereira, coordenador do
andebol do clube.
Os guarda-redes Martins (ex-AC Fafe) e João Cunha (ex-Arsenal), bem como os jogadores
de campo João Pinto e João

Macedo (ex-Andebol Póvoa de
Lanhoso) e ainda Rafael Macedo
(ex-Xico Andebol) e Sérgio Ribeiro (ex-AC Fafe) são as novidades
já garantidas para um plantel
orientado pelo técnico José Vieira, que conta com cerca de 20
elementos, número com o qual
o clube quer enfrentar a época.
O responsável do Fermentões
revelou que há, neste momento,
dois jogadores com a continuidade pendente, um deles é João
Martins, devido à sua situação
profissional, o que pode obrigar
o clube a ir recrutar mais um ou
dois andebolistas. • Tiago M. Dias
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