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ANDEBOL 
Internacional brasileiro Ales 
Siva renova pelo Benfica 
O internacional brasileiro Ales Silva 
vai continuar no Benfica nas 
próximas duas temporadas. O pivot 
chegou no mercado de janeiro de 
Espanha e junta-se a Bélone 
Moreira, Hugo Lima, Hugo Figueira, 
Davide Carvalho, Augusto Aranda, 
»sk.avo Çwdeyllie gJoão Pais, bem 
como o técnico Mariano Ortu 
ja renovaram os vínculos. 
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AGENDA 

HOJE 

FUTEBOL, ALCOCHETE 
11h00 
Sporting-FC Porto, juvenis. 

AMANHA 

ANDEBOL, PORTO 
21h00 
Portugal-Islândia, play-off de 
apuramento para o Mundial. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjomal.pt  
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ANDEBOL - BENFICA 

ALES SILVA CONTINUA 
O Benfica acionou ontem a cláu-
sula de opção de compra sobre 
o andebolista intemacional bra-
sileiro Ales Silva. O pivô fica ago-
ra ligado ao clube por mais duas 
temporadas, ou seja até 2018. 
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ANDEBOL

Ales no Benfica
mais dois anos
OBenfica acionou a cláusula
de opção sobre o andebolista
internacional brasileiroAles
Silva, que irá continuar ligado
ao clube pormais duas épocas.
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A5 Fábio Vidrago troca ABC pelo Benfica: "Quero ganhar mais títulos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bf2c014c

 
Fotografia: JULIO LOBO PIMENTEL O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação do ponta-
esquerda Fábio Vidrago, ex-ABC, para a equipa de andebol, num contrato por duas épocas, válido até
2017/18 "Fábio Vidrago assinou contrato com o Benfica válido para as próximas duas temporadas. O
ponta-esquerda fará, assim, parte da equipa de andebol até 2017/2018", refere o clube encarnado
numa nota no seu site oficial na internet. Vidrago, de 27 anos e com 1,80 metros, fez o percurso como
andebolista desde a formação do ABC e da seleção portuguesa, tendo conquistado três vezes a Taça
de Portugal, uma Supertaça e um campeonato nacional. "Toda a gente sabe que o Benfica é um clube
grande, no qual toda a gente quer jogar. Por isso é que escolhi o Benfica, ganhar mais títulos é
sempre o meu objetivo", disse o jogador, em declarações à BTV. O jogador, que nunca alinhou em
outro clube que não o ABC e que venceu a final do campeonato frente ao Benfica, admitiu que será
uma "grande mudança". Na terça-feira o Benfica já tinha revelado ter acionado a cláusula de opção
sobre o internacional brasileiro Ales Silva, depois das renovações de Belone Moreira, João Pais, Hugo
Figueira, Davide Carvalho e Hugo Lima, e da contratação do sérvio Sefan Terzic. À frente da equipa
continuará também o treinador espanhol Mariano Ortega, que renovou contrato por duas épocas, até
2017/18.
 
 15 Junho 2016 às 15:31
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A6

Andebol: Benfica reforça-se com jogador do campeão ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d93b3a2e

 
Há 10 min
 
 Ponta-esquerda Fábio Vidrago assinou até 2017/18
 
 O Benfica anunciou a contratação do ponta-esquerda Fábio Vidrago, ex-jogador do ABC, para a
equipa de andebol, num contrato por duas épocas, válido até 2017/18.
 Fábio Vidrago assinou contrato com o Benfica válido para as próximas duas temporadas. O ponta-
esquerda fará, assim, parte da equipa de andebol até 2017/2018 , refere o clube numa nota no seu
sítio oficial na internet.
Vidrago, de 27 anos e com 1,80 metros, fez o percurso como andebolista desde a formação do ABC e
da seleção portuguesa, tendo conquistado três vezes a Taça de Portugal, uma Supertaça e um
campeonato nacional.
 Toda a gente sabe que o Benfica é um clube grande, no qual toda a gente quer jogar. Por isso é que
escolhi o Benfica, ganhar mais títulos é sempre o meu objetivo , disse o jogador, em declarações à
BTV.
O jogador, que nunca alinhou em outro clube que não o ABC e que venceu a final do campeonato
frente ao Benfica, admitiu que será uma  grande mudança .
Na terça-feira o Benfica já tinha revelado ter acionado a cláusula de opção sobre o internacional
brasileiro Ales Silva, depois das renovações de Belone Moreira, João Pais, Hugo Figueira, Davide
Carvalho e Hugo Lima, e da contratação do sérvio Sefan Terzic.
À frente da equipa continuará também o treinador espanhol Mariano Ortega, que renovou contrato por
duas épocas, até 2017/18.
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ANDEBOL 

Ag 'a aciona cláusula 
pelo pivô Ales Silva 
ea  O Ben fica informou ontem que 
acionou a cláusula de opção, por mais 
duas épocas, com o pivô Ales Silva. 
Com  2 metros de altura e los kg, o bra-
sileiro revelou-se desde há seis meses 
peça importante na defesa e ataque. 
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IDEIAS. Zupo Equitmain realizsprojeto de sonho no Sporting 

ANDEBOL 

SPORTING OPERA 

REVOLUCAO 
Técnico Zupo Equisoain 
constrói equipa com 
jogadores da Champions 
e sem olhar a gastos 

ALEXANDRE REIS 

Depois de uma época frus-
trante e de 30 anos com apenas um 
campeonato conquistado em 
2001, o Sporting resolveu operar 
uma autêntica revolução no seu 
plantei, contratando de uma as-
sentada uma nova equipa para 
atacar a próxima época. Um con -
junto desenhado à imagem do seu 
treinador, o espanhol Zupo Equi-
soain, que, agora, fica sem mar-
gem de erro para falhar nas com -
petições onde os leões estarão en-
volvidos, Campeonato, Taça de 
Portugal e Taça Challenge. 

O central espanhol Carlos Rues-
ga (ex - Barcelona), o lateral-dl-
reito austríaco de origem mon-
tenegrina Janko Bozovic (ex - 
Metalurg Skopje). o ponta-es-
querdo brasileiro Felipe Borges 
(e x - Montpellier), o guarda-redes 
croata Matej Asanin (ex - Balin-
gen), o pivô esloveno Igor Zabic 
(ex -Oroshaz) e o pivô eslovaco 
Michal Kopco (ex-Tatran Presov) 
são reforçosdequalidadequ êm 
ao encontro das ideias de po, 
habituado a treinar boas 

"E ainda me falta uni 
mas nesta altura será complicado 
um de primeiro nível", revelou 
Zupo Equisoain, em declarações 
ao diá rio espan4oltafgíren,. 

Esta opção'da direção leonina 
,tem muito a ver com a história do 

R 

"Pedir resultados é fácil, mas é 
difícil construir em pouco 
tempo. Oxalá a adaptação 
seja breve e sem imprevistos. 
Quero a equipa no máximo ní-
vel e devolver a confiança 
posta no meu trabalho" 

O céu esteve perto mas aca-
bámos com zero títulos. Per-
demos por 'golo como Benfi-
ca na Taça, pori golo com o 
ABC no Campeonato e pori  
golo como Holsterbo na EHF" 

"Ter jogadores como Ruesga 
ou Bozovic é um deleite. Co-
nheço Carlos desde os tem-
pos de aprendizagem do Co-
vadonga. Agora, está madu-
ro e tem a experiência de um 
líder. Tinha muitas ofertas, 
da Roménia, França, Alema-
nha, inclusivamente do FC 
Porto, mas o projeto e ambi-
ção do Sporting atrairam-no" 

ZUPO EM A 'MARCA' 

clube de Alvaiade na modalidade, 
onde pontificaram os Sete Magni -
ticos, que conquistaram o primei-
ro pentacampeonato. Mas a veia 
ganhadora do heptacampeão FC 
Porto e do recente campeão ABC 
impôs medidas radicais, com um 
orçamento que põe a concorrén - 
cia em sentido. 

"O presidente I Bruno de Car -
valho] não olhou a despesas e fo 
~capazes decont ratarsem he-
sltaç 5es jogadores c( >m um nivel e 

experiência da Champions, que 

Irão formar uma grande equipa 
com os nove que transitam da 
temporada transata. Vim para o 
Sporting pelo profissionalismo e 
pelo projeto do presidente em re-
forçar a equipa de andebol", 
adiantou Zupo Equisoain. 

Com a revolução em marcha, o 
pivô Bruno Moreira, os laterais 
Fabio Magalhães e o russo Samvel 
Aslanvan, °guardião sueco Daniel 
SVCIIStif /n e o ponta Sérgio Barros 
esto, : saída, havendo ainda ou - 
tras rescisões a acertar. o 

DANÇANOPLANTEL 

Carlos Ruesga (ESP) ex-Barcelon 

Janko Bozovic (AUT) ex-Met. Skopie 
Matej Asanin (CRO) ex-Ballingen 

Igor Zabic (ESL) ex-Oroshaza 

Michal Kopco (ESQ) ex-Tatran Presov 
Felipe Borges (BRA) ex-Montpelbei 

Fábio Magalhães (POR) 
Bruno Moreira (POR) 
Samvel Aslanyan (RUS) 
Daniel Svensson (SUE) 
Sérgio Barros (POR) 

Tambem em declarações a 
Record, o guarda-redes croata, 
Matej Asanin (2:03 m), manifes-
tou-se rendido ao Sporting: "E 
um clube com uma grande historia 
e muitaambiçãoe mal possi espe 
rar pelo começo da nova epoca 
para começar a lutar pelos I 111110s 

ilos~nos anos." Formado no 

Zagreb, com passagem pela Liga 
Asobal e oriundo da Rundesliga, 
Asanin tem apenas 22 anos, tendi 
sido campeão europeu de sob-18 
-em 2010 e vice - campeo (-uri ›peti 
de sub- 20 em 2012. É um dos 
grandes t runfos do leões. o 

Outro dos reforços do Spor 
tinge o pivô esloveno, Igor Zabic, 
que eliminou, com o Celje , o Ben 
fica nosquartos de final dos ven 
cedores das taças em 2012: "Vi 
nessa altura que os clubes portu 
gueses, principalmente os de fute 
boi, já tinham um alto nível de or-
ganização no andebol. Sã( >equipas. 
que podem vencer qualquer t >utra. 
Estou muito feliz por fazer parte do 
projeto do Sporting, um grande 
clube, com grandes ambições e 
uma grande equipa" , considerou a 
Recordo esloveno, que conhece 
bem Tiago Rocha: "Joguei contra 
ele na Superliga Polaca ." 

Asanin ansioso 
por títulos 

ea O central Carlos Ruesga (1.84 
m/90 kg), de 31 anos, é de outra 
galáxia, nãosendo por acaso que se 
sagrou campeão mundial com a 
Espanha em 2013 e ganhou o 
bronze no Europeu de 2014, entre 
outros troféus em alguns dos me-
lhore clubes europeus. "Sem 
Zupo, provavelmente não aceita 
ria a proposta do Sporting, depois 
de uma temporada difícil nr > Bar - 
eelona, após urna lesão grave", 
explicou o espanhol á 'Marca'. 
Também o austríaco Janko Bozo 
vic, que chegou a liderara lista de 
melhores marcadores na (Iram 
pions, vem dar poder de tog( 

Zabic conhece 
bem... o Benfica 

Carlos Ruesga 
de outra galáxia 
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Benfica aciona cláusula de opção sobre Ales Silva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=49320a51

 
O Benfica anunciou esta terça-feira ter acionado a cláusula de opção sobre o internacional brasileiro
Ales Silva, jogador que irá continuar ligado ao clube por mais duas épocas, até 2018. "O internacional
brasileiro integrou a equipa de andebol há perto de seis meses, contribuindo para o aumento do nível
competitivo do conjunto orientado por Mariano Ortega", refere o clube, em nota publicada no seu sítio
oficial. Os encarnados referem ainda que contratado desde fevereiro está o internacional sérvio Stefan
Terzic, jogador de 22 anos que assinou por quatro épocas, depois de ter representado equipas da
Bósnia, Alemanha, Macedónia e Espanha. Continuar a ler O Benfica, que venceu a Taça de Portugal e
foi finalista vencido no campeonato e na Taça Challenge, já tinha anunciado nos últimos dias uma
série de renovações: de Belone Moreira, João Pais, Hugo Figueira, Davide Carvalho e Hugo Lima. À
frente da equipa continuará também o treinador espanhol Mariano Ortega, que renovou contrato por
duas épocas, até 2017/18. Autor: Lusa
 
 02h11
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Benfica oficializa contratação do internacional português Fábio Vidrago
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e0f1d2b1

 
O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Fábio Vidrago, internacional português, de 27
anos, que cumpriu toda a carreira ao serviço do ABC. O ponta-esquerdo recém-sagrado campeão
nacional diz ter optado pelas águias porque quer ganhar títulos. "Toda a gente sabe que o Benfica é
um clube grande e onde toda a gente quer jogar. Por isso é que escolhi o Benfica e ganhar mais títulos
é sempre o meu objetivo", começou por dizer em declarações transcritas no site do clube. A
habituação à nova realidade pode levar tempo segundo o jogador, de 1,8 metros. "Vai ser uma
enorme mudança, nunca joguei noutro clube mas vai ser uma experiência nova. Tenho a certeza de
que vai ser muito bom". Continuar a ler Autor: Flávio Miguel Silva
 
 15h08
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"Militares" entram a vencer no campeonato angolano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9e371367

 
A ronda inaugural prossegue hoje, quarta-feira, com as partidas Petro de Luanda - Exército as 15h00,
e Progresso da Lunda Sul - Misto de Cabinda as 17h00 Por SAPO Desporto c/Angop
sapodesporto@sapo.pt A equipa sénior masculina de andebol do 1 de Agosto começou com vitória a
defesa do título ao derrotar por 25-24 o Interclube, em desafio do 37º campeonato nacional que
arrancou na tarde desta terça-feira, no pavilhão principal da Cidadela. Num duelo pautado pelo
equilíbrio e nervosismo pelos dois contendores e sucessivos empates, foi também o reeditar da final
do campeonato provincial de Luanda, ganho pelos " polícias" por 2-0 no play-off a melhor de três. O
placar por diversas vezes registou empate 2-2;4-4;6-6,7-7;9-9;10-10, mas o 1º de Agosto mostrou
uma melhor defesa e conseguiu explorar o jogo ofensivo, tendo saido ao intervalo com a vantagem de
14-10. Na segunda parte, o equilibro permaneceu mas com um contacto físico constante. Os rubro
negros foram mais eficazes e conseguiram passar para frente do marcador de onde nunca mais
saíram, também graças a qualidade apresentada pelo seu experiente guarda-redes Geovanni
Muachissengue nos momentos cruciais. Conteúdo publicado por Sportinforma
 
 15-06-2016 09:05  A ronda inaugural prossegue hoje, quarta-feira, com as partidas Petro de Luanda
- Exército as 15h00, e Progresso da Lunda Sul - Misto de Cabinda as 17h00.
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Benfica contrata Fábio Vidrago ao campeão ABC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1c1902ed

 
À frente da equipa continuará também o treinador espanhol Mariano Ortega, que renovou contrato por
duas épocas, até 2017/18 Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt O Benfica anunciou hoje
a contratação do ponta-esquerda Fábio Vidrago, ex-ABC, para a equipa de andebol, num contrato por
duas épocas, válido até 2017/18. "Fábio Vidrago assinou contrato com o Benfica válido para as
próximas duas temporadas. O ponta-esquerda fará, assim, parte da equipa de andebol até
2017/2018", refere o clube 'encarnado' numa nota no seu sítio oficial na internet. Vidrago, de 27 anos
e com 1,80 metros, fez o percurso como andebolista desde a formação do ABC e da seleção
portuguesa, tendo conquistado três vezes a Taça de Portugal, uma Supertaça e um campeonato
nacional. "Toda a gente sabe que o Benfica é um clube grande, no qual toda a gente quer jogar. Por
isso é que escolhi o Benfica, ganhar mais títulos é sempre o meu objetivo", disse o jogador, em
declarações à BTV. O jogador, que nunca alinhou em outro clube que não o ABC e que venceu a final
do campeonato frente ao Benfica, admitiu que será uma "grande mudança". Na terça-feira o Benfica já
tinha revelado ter acionado a cláusula de opção sobre o internacional brasileiro Ales Silva, depois das
renovações de Belone Moreira, João Pais, Hugo Figueira, Davide Carvalho e Hugo Lima, e da
contratação do sérvio Sefan Terzic. Conteúdo publicado por Sportinforma
 
 15-06-2016 15:47  À frente da equipa continuará também o treinador espanhol Mariano Ortega, que
renovou contrato por duas épocas, até 2017/18.
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Benfica aciona cláusula de opção sobre Ales Silva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_aciona_clausula_de_opcao_sobre_ales_silva.html

 
À frente da equipa continuará também Mariano Ortega 02:11 . Record Por Record O Benfica anunciou
esta terça-feira ter acionado a cláusula de opção sobre o internacional brasileiro Ales Silva, jogador
que irá continuar ligado ao clube por mais duas épocas, até 2018."O internacional brasileiro integrou a
equipa de andebol há perto de seis meses, contribuindo para o aumento do nível competitivo do
conjunto orientado por Mariano Ortega", refere o clube, em nota publicada no seu sítio oficial.Os
encarnados referem ainda que contratado desde fevereiro está o internacional sérvio Stefan Terzic,
jogador de 22 anos que assinou por quatro épocas, depois de ter representado equipas da Bósnia,
Alemanha, Macedónia e Espanha.O Benfica, que venceu a Taça de Portugal e foi finalista vencido no
campeonato e na Taça Challenge, já tinha anunciado nos últimos dias uma série de renovações: de
Belone Moreira, João Pais, Hugo Figueira, Davide Carvalho e Hugo Lima.À frente da equipa continuará
também o treinador espanhol Mariano Ortega, que renovou contrato por duas épocas, até 2017/18.
 
 02:11 . Record
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Benfica oficializa contratação do internacional português Fábio Vidrago
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_oficializa_contratacao_do_internacional_portugues_fabio_vi

drago.html

 
Vidrago chega à Luz aos 27 anos depois de ter passado toda a carreira no Minho... 15:08 . Record Por
Record O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Fábio Vidrago, internacional português,
de 27 anos, que cumpriu toda a carreira ao serviço do ABC.O ponta-esquerdo recém-sagrado campeão
nacional diz ter optado pelas águias porque quer ganhar títulos. "Toda a gente sabe que o Benfica é
um clube grande e onde toda a gente quer jogar. Por isso é que escolhi o Benfica e ganhar mais títulos
é sempre o meu objetivo", começou por dizer em declarações transcritas no site do clube. A
habituação à nova realidade pode levar tempo segundo o jogador, de 1,8 metros."Vai ser uma enorme
mudança, nunca joguei noutro clube mas vai ser uma experiência nova. Tenho a certeza de que vai
ser muito bom".
 
 15:08 . Record
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Sporting opera revolução
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-06-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/sporting_opera_revolucao.html

 
Técnico Zupo Equisoain constrói equipa com jogadores da Champions e sem olhar a gastos 03:12 .
Record Por Record Depois de uma época frustrante e de 30 anos com apenas um campeonato
conquistado em 2001, o Sporting resolveu operar uma autêntica revolução no seu plantel, contratando
de uma assentada uma nova equipa para atacar a próxima época. Um conjunto desenhado à imagem
do seu treinador, o espanhol Zupo Equisoain, que, agora, fica sem margem de erro para falhar nas
competições onde os leões estarão envolvidos, Campeonato, Taça de Portugal e Taça Challenge.O
central espanhol Carlos Ruesga (ex-Barcelona), o lateral-direito austríaco de origem montenegrina
Janko Bozovic (ex-Metalurg Skopje), o ponta-esquerdo brasileiro Felipe Borges (ex-Montpellier), o
guarda-redes croata Matej Asanin (ex-Balingen), o pivô esloveno Igor Zabic (ex-Oroshaz) e o pivô
eslovaco Michal Kopco (ex-Tatran Presov) são reforços de qualidade que vêm ao encontro das ideias
de Zupo, habituado a treinar boas equipas."E ainda me falta um jogador, mas nesta altura será
complicado um de primeiro nível", revelou Zupo Equisoain, em declarações ao diário espanhol
'Marca'.Esta opção da direção leonina tem muito a ver com a história do clube de Alvalade na
modalidade, onde pontificaram os Sete Magníficos, que conquistaram o primeiro pentacampeonato.
Mas a veia ganhadora do heptacampeão FC Porto e do recente campeão ABC impôs medidas radicais,
com um orçamento que põe a concorrência em sentido."O presidente [Bruno de Carvalho] não olhou a
despesas e fomos capazes de contratar sem hesitações jogadores com um nível e experiência da
Champions, que irão formar uma grande equipa com os nove que transitam da temporada transata.
Vim para o Sporting pelo profissionalismo e pelo projeto do presidente em reforçar a equipa de
andebol", adiantou Zupo Equisoain.Com a revolução em marcha, o pivô Bruno Moreira, os laterais
Fábio Magalhães e o russo Samvel Aslanyan, o guardião sueco Daniel Svensson e o ponta Sérgio
Barros estão de saída, havendo ainda outras rescisões a acertar.
 
 03:12 . Record
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Marítimo 
derrotado em 
Castelo Branco 
A equipa de andebol do Marítimo 
Sport Clube falhou a subida à II 
Divisão Nacional da modalidade, 
depois de perder os dois jogos da 
fase final nacional da III Divisão. 

Em Castelo Branco, aformação 
azul e branca da Calheta 'pagou' 
com derrotas a falta de ritmo com-
petitivo mas, mesmo assim, o con-
junto açoriano deu boa réplica aos 
seus adversários. 

Na primeira partida o Maríti-
mo defrontou o Albicastrense e 
perdeu por sete golos de diferen-
ça (32 - 25), enquanto que no se-
gundo jogo, frente à equipa B do 
Ginásio Santo Tirso, a derrota 
aconteceu pela margem de 20 go-
los (41-21). 

Com duas derrotas, ,o Marítimo 
terminou em terceiro lugar. - A M 
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Ricardo Candeias candidato a melhor guarda-redes em França
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=616927

 
O internacional português Ricardo Candeias é candidato a melhor guarda-redes na Pro D2, em França.
O atleta prepara-se para cumprir a segunda temporada no Pontault Conbault, mas as suas exibições
não passaram despercebidas logo na época de estreia. A jogar no país que se orgulha de ter a mais
bem sucedida equipa do Mundo, o ex - guarda-redes de FC Porto, Benfica e Sporting atua na II divisão
gaulesa, onde não faltam motivos para encher pavilhões, seja pela competitividade, organização ou
qualidade. A escolha decorre até à meia-noite do dia 20 de junho e o internacional luso compete com
Jef Lettens (Saran), Vladimir Perisic (Massy) e Arnaud Tabaran. A votação decorre em
http://handnews.fr/2016/pro-d2-elisez-meilleurs-joueurs-de-saison/.
 
 14-06-2016
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Tiago Rocha e Ricardo Candeias organizam Campus de Andebol em Estarreja
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=616938

 
Tiago Rocha e Ricardo Candeias vão organizar um Campus de Andebol, em Estarreja, entre os dias 25
e 28 de junho, para rapazes e raparigas. O projeto dos dois internacionais lusos é pouco comum em
Portugal, mas habitual no resto da Europa andebolística. O capitão da Seleção Nacional, Tiago Rocha,
joga atualmente nos polacos do Wisla Plok e Ricardo Candeias prepara-se para a sua segunda
temporada no segundo escalão em França, com a camisola do Pontault Conbault e agora reuniram-se
em torno deste GarciCampus 16, onde não vão faltar nomes conhecidos da modalidade.  É a primeira
vez que vamos organizar um Campus, com a ajuda dos responsáveis do torneio Garci Cup que todos
os anos reúne centenas de crianças. Vamos fazer um campo de treinos para rapazes e raparigas. Há
treinos, claro, mas há várias atividades, boas instalações e boa comida , diz divertido Candeias.  O
Campus é de andebol, mas há outras atividades como matraquilhos humanos, canoagem, andebol de
praia...Algumas surpresas mais muitos convidados nacionais e internacionais do andebol , promete o
guarda-redes. O Campus dura  quatro dias num hotel de quatro estrelas, com tudo incluído  e permite
ver e ouvir, por exemplo, os treinadores Carlos Resende (ABC) e Ricardo Costa (FC Porto), mas não
só. Além dos dois ex - internacionais, alguns dos mais reconhecidos nomes da atualidade vão estar em
Estarreja a partilhar experiências: António Areia (FC Porto), Pedro Portela (Sporting), Humberto
Gomes (ABC), Gilberto Duarte (FC Porto), João Ferraz (Wetzlar), Nuno Grilo A (BC), Tiago Pereira
(Benfica), Bruno Moreira (Sporting), Telmo Ferreira (Águas Santas), Miguel Martins (FC Porto), Rui
Silva (FC Porto), Hugo Laurentino (FC Porto), José Costa (Montpellier), Ricardo Moreira (FC Porto),
João Pais (Benfica). Mas nem só os homens se farão representar. As portuguesas Vera Lopes, Soraia
Lopes e Diana Roque são alguns dos nomes confirmados, a que se juntam Mónica Soares, também
elas presenças regulares nas principais equipas das quinas. Em termos internacionais, os jogadores
Angel Montoro e Rodrigo Corralles são presenças garantidas. Tudo antes do tradicional torneio Garcia
Cup, que envolve mais 3 mil participantes, e por 250 euros. Mas só até 20 de junho.
 
 14-06-2016
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Mais de 1200 participantes entre
dirigentes, técnicos e atletas vão
marcar presença em Braga, para
disputarem o Encontro Nacional
de Infantis Masculinos e Femi-
ninos de Andebol, que começa
na quinta-feira e se prolonga até
ao próximo domingo, prometen-
do muita animação e bons mo-
mentos de andebol.

Pela primeira vez na Augusta
cidade, este encontro nacional
permite demonstrar, mais uma
vez, que realmente Braga é uma
cidade desportiva e, como afir-
mou a vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Braga, Sameiro Araú-
jo, “uma cidade cada vez mais
eclética, quer a nível de modali-
dades praticadas, quer a nível
dos eventos desportivos organi-
zados e realizados”.

Na organização deste evento
encontram-se a trabalhar, em
conjunto, a Associação de Ande-
bol de Braga, a Federação de
Andebol de Portugal, a Câmara
Municipal de Braga e também o
ABC de Braga.

Manuel Moreira, presidente da
Associação de Andebol de Bra-
ga, apresentou o evento, referin-
do os números que esta activida-
de vai envolver [ver caixa],
sendo que o vice-presidente da
Federação de Andebol de Portu-
gal, Augusto Silva, felicitou a
organização, lembrando que
“quando era presidente da AA
Braga já se tinha tentado trazer
este evento para Braga, mas in-
felizmente não foi possível”,
acrescentando que “finalmente
isto vai acontecer na capital na-
cional do andebol. É algo perfei-
tamente assumido e que corres-
ponde aos anseios que já exis-

tiam há muito tempo. Mas quero
referir que para estes jovens
atletas , mais importante do que
a competição é a componente lú-
dica e de convívio”.

Já Sameiro Araújo lembrou
que Braga é uma cidade cada
vez mais eclética, considerando
este como um “grande evento”.
“Desde os finais de Maio, até
princípios de Junho Braga foi
palco de uma série de resultados
excelentes nos seniores, em vá-
rias modalidades. Agora chegou
a vez dos mais novos”, referiu a
vereadora, acrescentando que
“este fim-de-semana Braga se-
ráa capital do desporto a nível
nacional: é o encontro de ande-
bol, é a BragaCup e a corrida de

São João, para além de várias
actividades que vamos continuar
a ter a nível do desporto jovem e
adaptado. Por tudo isto posso
afirmar claramente que Braga
está no radar a nível do desporto
nacional”.

Com estes eventos a decorrer,
em simultâneo, na cidade de
Braga, serão largos os milhares
de pessoas que viajam de outras
cidades do país e mesmo de ou-
tros países, para além das festas
de São João, pelo que a lotação
das unidades hoteleiras está
muito bem preenchida, para
além de toda a envolvência que
os participantes nestes eventos
trazem ao comércio tradicional e
não só da cidade.

Andebol jovem destaca-se em Braga
REALIZAÇÃO DO ENCONTRO nacional de andebol jovem promete trazer à cidade mais de 3000 pessoas. É mais um evento que
se une às Festas de São João e que promete animação e emoções, para além de ajudar toda a envolvente comercial da cidade.

FLÁVIO FREITAS

Augusto Silva, da Federação de Andebol de Portugal, Sameiro Araújo, vereadora da CM Braga, e Manuel Moreira, da Associação de Andebol de Braga, apresentaram o evento

Estrutura impressionante
Torneio faz mover
mais de 3000 mil pessoas
Os cerca de 1200 participantes nesta competição, entre
dirigentes, técnicos e atletas, implicam que em Braga,
para participar neste encontro, vão marcar presença cerca
de 3000 pessoas, uma vez que muitos dos familiares dos
jovens atletas viajam também para acompanhar os seus
filhos e filhas e apoiar as suas equipas. São 56 equipas, 32

masculinas e 24 femininas, formadas por atletas com ida-
des compreendidas entre os 12 e 13 anos.
Na organização participam 20 elementos do staff, mais
60 voluntários e 40 quadros de arbitragem.
Estão previstos 156 jogos, disputados em nove pavilhões:
Flávio Sá Leite, UMinho, Dume, André Soares, Maximinos,
Lamaçães, Francisco Sanches, D. Maria II e Ferreiros.
Serão servidas cerca de 12 mil (pequeno-almoço, almoço
e jantar) refeições em duas escolas da cidade e o aloja-
mento será realizado em escolas tais como Enguardas,
Fujacal, D. Maria II, Fraião, Nogueira, S. Victor e Carandá.

§números

“Não tenho a menor dúvida
de que este evento vai ser
um sucesso. Temos todos os
ingredientes para tal acon-
tecer, lembrando que estas
provas ficam na memória
dos jovens. Temos o factor
competição, porque temos
campeões, mas há algo
muito mais importante que
a competição, que é a com-
ponente lúdica e o convívio
que vai existir entre os atle-
tas. Sinto-me contente por
isto acontecer.”

Augusto Silva (vice-pres. FAP)

“Quem nos visita e pratica
andebol, estar na terra do
andebol, na catedral do
andebol vai ficar muito
satisfeito por esse facto e
temos todas as condições
para fazermos uma verda-
deira festa do andebol e do
desporto. Este fim-de-se-
mana Braga será a verda-
deira capital do desporto a
nível nacional, com o en-
contro de andebol, a Bra-
gaCup e a Corrida de S. João
serão milhares de pessoas.”

Sameiro Araújo
(vereadora CM Braga)

Página 19



A20

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 37

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,71 x 24,47 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64859304 14-06-2016

DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

Os Campeonatos Nacionais Uni-
versitários (CNUs) nas modali-
dades de praia (andebol, futvó-
lei, futebol, rugby e voleibol)
renderam ao medalheiro da
AAUMinho um total de quatro
medalhas (uma de ouro, uma de
prata e duas de bronze).

O grande destaque vai para o
Futebol de Praia onde os minho-
tos conquistaram o tão ambi-
cionado ouro. O areal da Apúlia
foi o palco dos desportos de pra-
ia, tendo cabido à AAUMinho a
responsabilidade de organizar o
evento. O futebol continua a sua
excelente temporada (recordar
que esta equipa é composta por
atletas que já conquistaram o
ouro na variante de onze e
bronze na de sete) conquistan-
do a medalha de ouro ao bater
por 3-0 a UPorto no jogo decisi-
vo.

O rugby conquistou a prata,
com as equipas de futebol fe-
minino e futvólei masculino a
conquistarem medalhas de
bronze.

Já na modalidade de canoa-
gem, Hélder Figueiras e João
Rocha, alunos das licenciaturas
em Engenharia Civil e Enge-
nharia Eletrónica, estiveram pre-
sentes no Mundial Universitário
que se realizou em Montemor-o-
-Velho, tendo ambos conquista-
do três medalhas de bronze, nas
provas em que estavam ins-
critos: os dois subiram aos pó-
dios nas provas das vertentes de
C4 200 metros, C4 500 metros e
C4 1000 metros.

UMinho de ouro e bronze
no fut. praia e canoagem

NUNO GONÇALVES

Futebol de Praia masculino da UMinho conquistou o ouro e o feminino terminou com o bronze

NUNO GONÇALVES

Dois atletas da canoagem da UMinho conquistaram três medalhas de bronze
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FUTEBOL
| Rui Serapicos | 

Além de Eduardo, que vai  cum-
prir o papel de director do fute-
bol, também há pelo menos três
jogadores do Vilaverdense que
vão para o clube de Merelim. 

Rui Rego, guarda-redes, Vasco
Braga, médio e João Faria, defe-
sa central, trocam o emblema de
Vila Verde pelo Merelinense.
Os novos jogadores do Mereli-
nense juntam-se ainda Tanela,
um atacante formado em Mere-
lim  (ex-Limianos e ex-Varzim)

e o lateral-direito ex-Trofense,
Miguel Ângelo. Está ainda em

preparação um cronograma de
pré-época.

FUTEBOL
| Rui Serapicos | 

“A nossa intenção é subir na
próxima época à II Liga”, disse
ao Correio do Minho António
Silva, o presidente do Mereli-
nense. O clube já tinha ganho o
campeonato da pró-nacional da
AF Braga, por antecipação,  com
um empate em Amares, à 31.ª
jornada, dia 24 de Abril. 

Isto permitiu à equipa de Mere-
lim antecipar a preparação da
próxima temporada, com vista
ao Campeonato de Portugal. 

António Silva revelou que vai
entrar nos campeonatos nacio-
nais com um  objectivo que vai
além de garantir a  manutenção. 

“O Merelinense vai ter uma
próxima época com ambição.
Vai para os campeonatos nacio-
nais e, ao contrário do que é tra-
dicional, que é jogar para a ma-
nutenção, com uma base de
quatro ou cinco jogadores. 

O Merelinense terá o objectivo
de conseguir vitórias. Nós que-
remos ganhar todos os jogos, do
primeiro até ao último. Vamos
ter um projecto muito ambicio-
so. Poderá passar por subir ou
não”, adiantou ainda.

Para prosseguir aquele objecti-
vo, vai ser constituída uma so-
ciedade anónima desportiva que
vai investir, recorrendo a capi-
tais de empresários da região,

com relações já estabelecidas
com o Merelinense, entre os
quais o próprio António Silva e a
Sabseg, empresa do ramo dos
seguros que é já o principal pa-
trocinador.

Além disso, adiantou, com
vista à profissionalização, vão
ser implementadas na estrutura
do futebol mudanças que pas-
sam pela contratação de um di-
rector geral — Eduardo, um ex-
jogador do clube, que já na

época anterior desempenhava
esta função no Vilaverdense.  

O orçamento não está definido,
mas, reconhece o presidente do
clube, “vai ser para subir, com o
menor custo possível”. Preconi-
zando uma boa gestão, observa
que “gastar dinheiro é fácil, mas
gastar bem o dinheiro é que não
é fácil. E nós vamos tentar gastar
bem o nosso pouco dinheiro, pa-
ra fazer uma equipa muito com-
petitiva, com o mínimo de di-

nheiro possível”.
A época não terminou, avisa.

António Silva lembra que tem
para disputar a Taça do Minho,
frente ao Ponte da Barca, cam-
peão da AF Viana do Castelo,
que o Merelinense vai na quali-
dade de campeão da AF Braga.

Mas nas restantes competições,
considera que está a terminar
uma temporada “ímpar”, em que
conseguiu “tudo o que o Mereli-
nense queria”. 

Merelinense funda SAD 
para promoção à II Liga
CAMPEÃO E VENCEDOR DA TAÇA AF BRAGA, o clube de Merelim sobe ao Campeonato de Portugal
com um projecto ambicioso de tentar, já a partir da próxima época, subida à II Liga.

DR

António Silva, presidente do Merelinense, com  troféus conquistados na época que agora termina

DR 

Rui Rego, guarda-redes, Vasco Braga, médio e João Faria, defesa central,

Rui Rego, Vasco Braga e João Faria chegam do Vilaverdense

Três reforços já apresentados Escalões nos nacionais
António Silva reclama
apoio da autarquia
O presidente do Merelinense 
vincou ao CM o descontenta-
mento pela alegada falta de
apoio da autarquia. 
“Braga é a terceira cidade do 
país e o Merelinense merece da
Câmara Municipal de Braga”, 
comentou, dizendo que 
“compreendo que existem o 
SC Braga e o ABC, mas a partir
daí somos nós, pois não há no
concelho clube com os escalões
que nós  temos nos nacionais”.

§presidente
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Terceiro lugar na 3.ª divisão nacional
As terríveis 24 horas do andebol do Marítimo

A estreia da equipa do Marítimo, de Ponta 
Delgada, no apuramento do campeão de Portu-
gal da 3.ª divisão de andebol, foi uma autêntica 
epopeia.

Em 24 horas, os elementos da caravana do 
vice-campeão regional realizaram uma viagem 
aérea e terrestre desde Ponta Delgada até Cas-
telo Branco que durou mais de 5 horas. Segui-
damente efetuaram dois encontros no espaço de 
6 horas, tudo isso após terem dormido quase 4 
horas.

Apesar destes problemas, os atletas do Ma-
rítimo deram o que tinham e o que não tinham. 
Perderam os dois desafios, mas as diferenças 
nos resultados poderiam ter sido menores, prin-
cipalmente no segundo jogo.

Pelas 11 horas de sábado o Marítimo come-
çou o jogo com o Albicastrense, formação de 
Castelo Branco e vencedora da zona Sul. Perdeu 
por 32-25, com 15-11 ao intervalo. Seis horas 
depois de terminar aquela partida, arranque de 
novo jogo, desta vez com o vencedor da zona 
Norte, o Ginásio de Santo Tirso “B”. Com todo 
o desgaste anterior, natural derrota por 41-21, 
com 19-8 ao intervalo.

O campeão da 3.ª divisão é o Albicastren-
se, que derrotou o Ginásio Santo Tirso “B”, por 
27-24.

Apesar da forma como todos se bateram nos 
jogos, dignificando a Região e o clube, é uma 
situação que terá de ser revista. A equipa foi 
forçada a realizar dois jogos no mesmo dia por 
causa da disponibilidade de lugares nos voos 
de regresso a Ponta Delgada, tendo em conta as 
atividades profissionais dos atletas. Reconhece-
se que o Marítimo não sairia de Castelo Branco 

campeão, mas não se po-
dem aceitar, futuramen-
te, jogos em fases finais 
de quaisquer campeona-
tos obrigando a esforços 
suplementares e sobre 
humanos a atletas ama-
dores ou até profissio-
nais.

Recorde-se que o 
Sporting da Horta “B”, 
campeão dos Açores, 
não pôde participar nes-
ta fase porque não tem 
acesso aos contratos pro-
gramas para viagens e apoios complementares.

Marítimo em 3.º nos infantis

No Encontro Regional de Infantis de 
Andebol, que teve lugar na Horta, o Marítimo 
foi 3.º posicionado e o Grupo Desportivo da 
Casa do Povo de Arrifes acabou em 5.º, vencen-
do a formação principal do Sporting da Horta.

Resultados da fase regular, jogando todos 
contra todos: 1.ª jornada: Marienses-Sp. Horta 
“B”, 34-12; Sp. Horta-Arrifes, 33-4 e Maríti-
mo-Ass. Desp. Graciosa, 28-21; 2.ª jornada: 
Marienses-Arrifes, 30-10; Sp. Horta-Marítimo, 
24-7 e Sp. Horta “B”-Ass. Graciosa, 24-17; 3.ª 
jornada: Marienses-Sp. Horta, 19-24; Ass. Gra-
ciosa-Arrifes, 24-21 e Sp. Horta “B”-Marítimo, 
14-14; 4.ª jornada: Sp. Horta-Sp. Horta “B”, 
24-8; Marítimo-Arrifes, 9-8 e Marienses-Ass. 
Graciosa, 26-4; 5.ª jornada: Sp. Horta “B”-Ar-
rifes, 15-10; Marienses-Marítimo, 27-15 e Sp. 

Horta-Ass. Graciosa, 43-16.
Classificação: 1.º Sporting da Horta, 15 pts; 

2.º Marienses, 13; 3.º Marítimo, 10; 4.º Sp. Hor-
ta “B”, 10; 5.º Associação Desportiva da Gra-
ciosa, 7 e 6.º Grupo Desportivo da Casa do Povo 
de Arrifes, 5 pts.

Como estipula o regulamento, a classifica-
ção final ficou obtida após os jogos opondo o 
1.º com o 2.º da fase regular, o 3.º com o 4.º e o 
5.º com o 6.º.

Os resultados dos jogos, realizados no do-
mingo:

1.º/2.º: Sp. Horta-Marienses, 25-15.
3.º/4.º: Marítimo-Sp. Horta “B”, 16-8.
5.º/6.º: Desp. Arrifes-Ass. Graciosa, 32-21.

Classificação final: 1.º Sporting da Horta; 
2.º Marienses; 3.º Marítimo; 4.º Sp. Horta “B”; 
5.º Grupo Desp. Casa do Povo de Arrifes e 6.º 
Associação Desportiva da Graciosa.

Foto AACB

Equipa do Marítimo, 3.ª classificada na 3.ª divisão nacional de andebol 
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Gala 20 anos do Alavarium
repleta de homenagens
História A “família Alavarium” encheu a plateia o Teatro Aveirense para uma festa
em que o passado e o presente coabitaram, com a certeza de um futuro risonho

Fundadores do Alavarium - Andebol Clube de Aveiro subiram ao palco do Teatro Aveirense para uma justa homenagem

Avelino Conceição

O Alavarium - Andebol Clube
de Aveiro festejou, em grande, o
seu 20.º aniversário. Organizou
uma gala em que “família Ala-
varium” encheu a plateia do Tea-
tro Aveirense, numa grande de-
monstração do porquê de ser
um dos maiores clubes de an-
debol do distrito, que granjeia,
igualmente, de grande prestígio
nacional.

Depois de um “cocktail” ser-
vido a todos os convidados, se-
guiu-se a tão esperada gala que
ficará na memória de todos
aqueles que tiveram a honra de
assistir a tal momento, que foi
apresentada por dois nomes
fortes do clube. Mariana Lopes
e Victor Marquez fizeram as
“honras da casa” e mostraram
ser tão fortes no papel de anfi-
triões como o são dentro de
campo.

“Temos que sentir orgulho
em sermos Alavarium”

Paulo Elísio, presidente do
clube aveirense, fez questão de
afirmar que “os 20 anos do clu -
be são o orgulho de toda uma
família que trabalha dia-a-dia
em prol do desporto, transfor-
mando os seus sonhos em rea-

Influente Mariana Lopes
de saída para a Suécia 

Numa noite intensa, repleta
momentos emotivos, ficou-
se também a saber que Ma-
riana Lopes, uma das mais
influentes atletas dos últi-
mos anos do clube avei-
rense, está de saída. Foi a
própria que o revelou, assu-
mindo que parte à procura
do sonho depois de ter ves-

tido a camisola do Alava-
rium durante uma dezena
de anos. Irá jogar na Suécia,
na equipa do Boden. “Estou
de saída. Levo o clube no
coração e será sempre o
meu clube” afirmou Ma-
riana Lopes, garantindo que
“não será um adeus, mas
sim um até já”. |

lidade”, destacando, por isso, “o
facto do Alavarium ter 14 equi-
pas em actividade”. O dirigente
lembrou as dificuldades que o
clube atravessou e ainda atra-
vessa em relação à definição das
instalações, ainda que esteja
convicto que “as entidades
competentes estarão empenha-
das em resolver a questão da
melhor maneira”.

“Todos temos que sentir or-
gulho em sermos Alavarium.
Queremos, aliado a prática des-
portiva, continuar a formar me-
lhores homens e mulheres”, dei-
xando no discurso, também,
uma palavra de agradeci mento
“a todos os que apoiam o Ala-
varium, desde a Câmara Muni-

cipal de Aveiro, a todos os outros
patrocinadores, que são cota
parte deste sucesso alcançado”,
concluiu.

Momentos musicais, home-
nagens e, sobretudo, muito sen-
timento, marcaram a Gala do
Alavarium, que começou com
um pequeno documentário re-
cordando como tudo começou
há 20 anos. Um momento nos-
tálgico e muito saudado entre
os presentes, que teve ainda
maior significado quando ao
palco foram chamados os 31
membros fundadores do clube.
A emoção vivida naquele mo-
mento espalhou-se por toda a
sala e foi, sem dúvida, um dos
pontos altos da noite.

Jogadores internacionais
não foram esquecidos

O Alavarium, fundado a 17 de
Junho de 1996, e que nos últi-
mos anos tem visto a sua equi -
pa sénior feminina dar cartas a
nível nacional, com a conquista
de três títulos - série interrom-
pida esta época pelo Madeira
SAD -, é uma referência e a ver-
dade é que o clube não pára de
crescer. Humildade, ambição,
determinação e união são algu-
mas das características que fa-
zem deste clube uma família e
isso foi sendo visível ao longo
da gala.

Numa noite marcada por ho-
menagens, o popular emblema
aveirense não se esqueceu dos

atletas internacionais. Vinte e
dois nomes - Diogo Vaia, Tiago
Vieira da Silva, Augusto Mon-
teiro, Nuno Grilo, Mariana Lo-
pes, Cheila Santos, Ana Seabra,
Ana Ursu, Mónica Soares, Ana
Marques, Ana Rita Neves, So-
raia Fernandes, Lisa Antunes,
Diana Roque, Cláudia Correia,
Isabel Góis, Ana Almeida, Maria
Ramos, Rita Alves, Carolina
Monteiro, Filipa Fontes e Neide
Duar te - que ficarão para sem-
pre ligados à história do Alava-
rium por tudo aquilo que de-
ram, dão ou vão continuar a dar
ao clube aveirense. Emoções
fortes também na sentida ho-
menagem a título póstumo a
Isabel Pereira. A presiden te, que
deixou obra feita, não foi esque-
cida, tendo sido mes mo aplau-
dida de pé.

Entre os muitos convidados
presentes esteve Augusto Silva,
vice-presidente da Federação de
Andebol de Portugal, que fez
questão de dar os parabéns ao
Alavarium, “demonstrando tu -
do aquilo que é dentro de cam -
po: um clube forte, que trabalha
as suas conquistas. O desporto
é cada vez mais uma escola, um
caminho para a vida e esse é o
papel deste Alavarium”.

Apesar de não estar presente,
por se encontrar nos Estados
Unidos da América, Ribau Es-
teves, presidente da Câmara
Municipal de Aveiro, não dei-
xou passar o momento, en-
viando uma mensagem vídeo,
na qual saudou todos aqueles
que fundaram o clube e hoje
comemoram os seu 20 anos.
“Um clube que continua e vai
continuar a formar homens e
mulheres para o desporto e
para a vida”, salientou o au-
tarca, que não esqueceu Isabel
Pereira, “uma personalidade
que ficará sempre na história
do Alavarium”. Ribau Esteves
deixou a promessa de “tentar
resolver a questão do pavilhão
o mais breve possível”, de for -
ma a poder dar mais e melho-
res condições a todos aqueles
que fazem daquela também a
sua casa.

“ALAdino” será
a mascote do clube

E para terminar uma uma
noite inesquecível para o clube
e todos os que marcaram pre-
sença e vivem de forma intensa
o Alavarium, nada melhor do
que apresentar aquela a partir
de agora será a mascote do
clube. O “ALAdino”, juntamente
com Mariana Lopes e Victor
Marquez, fechou a gala que as-
sinalou os 20 anos do clube de
Aveiro.|

D.R.

ARQUIVO
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com gala de distinções  P26
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Estarreja e
Sanjoanense
na Fase Final

As equipas da Associação Des-
portiva Sanjoanense e do Estar -
reja Andebol Clube já conhe-
cem os adversários que vão de-
frontar na Fase Final do Cam -
pe onato Nacional de Veteranos,
que se realiza nos próximos
dias 25 e 26, no Pavilhão da Es-
cola Ribeira de Maciera, em Vila
do Conde. A prova realiza-se no
sistema de eliminatórias - 1/4
Fi nal, 1/2 Finais e Jogos Finais
- sendo que os clubes derrota-
dos nos quartos-de-final con-
tinuarão a jogar, apurando-se
uma classificação final do 1.º ao
8.º lugar.

Nos quartos-de-final, no dia
25, a Sanjoanense abre a com-
petição defronta a equipa anfi-
triã do Macieira, às 10 horas. O
Estarreja jogará o último en-
contro, frente ao Passos Ma-
nuel, a partior das 14.30 horas.
Marítimo-Xico Andebol/Clás-
sicos de Guimarães (11h30) e
Masters Andebol do Porto-Be-
navente (13h00) são os outros
dois encontros. No primeiro dia
jogam-se, ainda, as meias-finais
(17h30 e 20h30) e as partidas
entre vencidos do dia anterior).
No dia 26, a competição pros-
segue com os jogos de apura-
mento do terceiro ao oitavo
classificados. A final está agen-
dada para as 16.30 horas. |

Andebol
Nacional de Veteranos

Página 25



A26

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 4,44 x 12,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64859680 14-06-2016

Feirense
homenageia
equipa júnior

O Clube Desportivo Feirense
homenageou a equipa mascu-
lina de Juniores, que, recente-
mente, se sagrou campeã na-
cional da 2.ª Divisão, com duas
vitórias sobre o Lagoa AC.

Na cerimónia, que decorreu
no Estádio Marcolino de Cas-
tro, marcaram presença diri-
gentes, entidades oficiais locais
e regionais, bem como mais de
uma centena de atletas de ou-
tros escalões, pais e familiares
dos atletas distinguidos, que
encheram a sala António Lino.

A equipa, comandada por
Manuel Gregório e Pedro Ma-
galhães, foi a primeira do Fei-
rense a conquistar um título
nacional de andebol ao fim de
14 anos de actividade desta
modalidade no clube. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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 Luís Filipe Silva

B
raga vai acolher entre 
os próximos dias 16 
e 19 de junho o En-
contro Nacional de 

Infantis Masculinos e Fe-
mininos de Andebol, um 
evento que envolve a par-
ticipação de 1200 atletas e 
a vinda de cerca de 3 mil 
pessoas, entre familiares 
e acompanhantes.

Esta prova, organiza-
da de forma conjunta pe-
la Federação de Andebol 
de Portugal, Associação de 
Andebol de Braga e Câ-
mara Municipal de Bra-

ga, traz à cidade 1200 
atletas, de 56 equipas (32 
masculinas e 24 femini-
nas). Estão previstos 156 
jogos, desde as fases de 
apuramento às finais, que 
serão distribuídos por 9 
pavilhões da cidade: Flá-
vio Sá Leite, Universidade 
do Minho, Dume, Escola 
André Soares, Maximinos, 
Lamaçães, Escola Francis-
co Sanches, Escola D. Ma-
ria II e Ferreiros.

O alojamento das co-
mitivas será efetuado 
em várias escolas da ci-
dade de Braga: Enguar-
das, Fujacal, D. Maria II, 

De 16 a 19 de junho

Encontro Nacional de Infantis coloca 
mais de mil crianças a jogar andebol em Braga

Fraião, Nogueira, S. Vic-
tor e Carandá.

Augusto Silva:
«Faz todo o sentido
que este evento
se realize em Braga»
O vice-presidente da Fe-
deração de Andebol de 
Portugal (FAP), Augusto 
Silva, lembrou ontem na 
apresentação do evento 
que a FAP «engloba este 
evento nas principais pro-
vas que organiza».

Evento foi ontem apresentado na Câmara de Braga

Sameiro araújo, vereadora do desporto

«Braga está no radar 
do desporto nacional»
A vereadora do Desporto da Câmara Municipal 
de Braga, Sameiro Araújo, considerou ontem 
que «Braga está no radar do desporto nacional» 
com a organização «de mais um grande evento.

«Esta é uma organização que se enquadra na 
nossa política desportiva. Queremos uma cidade 
cada vez mais eclética ao nível da prática despoti-
va e a organização de grandes eventos», destacou.

A autarca lembrou os sucesso desportivos ob-
tidos pelos clubes da cidade Braga nos últimos 
meses, entre os quais os do ABC, como mote pa-
ra este encontro nacional que traz a Braga jovens 
oriundos de todo o país.

«Esses resultados aconteceram nos seniores 
e agora chegou a vez dos mais novos. Julgo que 
Braga será a capital do desporto jovem nacio-
nal, nesse fim de semana, tendo em conta o nú-
mero de eventos desportivos que vão ter lugar 
aqui. Este é um projeto inclusivo, porque traz 
também um número significativo de equipas 
femininas», disse.

«Braga também começa agora a dar os pri-
meiros passos no andebol feminino e espere-
mos que em breve também comece a dar cartas 
nessa vertente. Esperemos também que os clu-
bes da cidade comecem também a apostar no an-
debol feminino e no andebol de formação, pa-
ra que os nossos jovens tenham um leque maior 
de escolhas nas modalidades a praticar», disse.

Sameiro Araújo destacou também a impor-
tância deste encontro para a atividade econó-
mica local, desde logo pela elevada taxa de ocu-
pação hoteleira que vai provocar e também pela 
dinamização do comércio local, concretamente 
no centro da cidade.

No dia 18 de junho

Noite livre para diversão no S. João

No sábado, dia 18 de junho, a organização dá a noite li-
vre para que os jovens possam gozar as festas de S. João 
no parque da Ponte.

As finais serão jogadas no dia 19, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, e a cerimónia de encerramento decorre-
rá pelas 13h00.

Os jogos serão distribuidos por nove pavilhões da 
cidade, mas as finais femininas e masculinas serão jo-
gadas do Pavilhão Flávio Sá Leite, recinto de jogos do 
ABC, principal referência do andebol nacional.

Num ecrã gigante

Transmissão do Portugal-Islândia 
em andebol no Flávio Sá Leite

O programa lúdico deste evento é vasto, tendo em con-
ta as festas de S. João que estão a decorrer na cidade e 
prometem atrair quer os jovens quer os familiares que 
acompanham as comitivas. 

No dia 16 (quinta-feira) haverá ainda a transmissão 
do jogo de andebol entre Portugal e Islândia, a contar 
para o apuramento para o Mundial, às 21h00, num ecrã 
gigante que será instalado para o efeito no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, catedral do andebol nacional.

Cerimónia 
de abertura 

decorre sexta-
-feira às 21h00, 

na Praça do 
Municipio

«Estamos a falar de 
uma organização que ul-
trapassa os mil partici-
pantes, uma envolvência 
das famílias que habitual-
mente ultrapassa as três 
mil pessoas que se des-
locam e mais importan-
te, estamos a falar das fu-
turas gerações do nosso 
andebol», começou por 
referir.

Antes de ingressar na 
FAP, Augusto Silva foi por 
muitos anos presidente da 
Associação de Andebol de 
Braga e lembrou ontem 
ter tentado por várias ve-
zes que este encontro se 
realizasse na cidade, mas 
sem sucesso. «Braga é ca-
pital do andebol nacional, 

com tantos sucessos, faz 
todo o sentido ter es-
te evento aqui, pois o 
"cheiro" do andebol de 
qualidade aqui é mui-
to intenso».

Manuel Moreira 
agradece
ao município 
e ao ABC
O presidente da Associa-
ção de Andebol de Braga, 
Manuel Moreira, agrade-
ceu ao município de Bra-
ga a abertura para a rea-
lização deste evento, bem 
como aos contactos feitos 
para garantir a parte logís-
tica. O dirigente lembrou 
ainda o papel importan-
te do ABC neste encontro. 
«Tem sido muito custoso, 
mas sem trabalho não se 
faz nada».
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ANDEBOL 
JUNTA EM BRAGA 

MAIS DE UM MILHAR
DE JOVENS PRATICANTES
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Mil crianças
vão jogar
andebol
em Braga
DESPORTO  Braga vai 
acolher, entre quinta-
-feira e domingo, dias 16 
e 19 de junho, o Encontro 
Nacional de Infantis 
Masculinos e Femininos 
de Andebol, evento que 
envolve a participação 
de 1200 atletas. P.29
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Desportivo da Praia sagra-se campeão de Santiago Sul
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1e80c910

 
Por SAPO Desporto c/Inforpress sapodesporto@sapo.pt A equipa masculina do Desportivo da Praia
conquistou este final-de-semana o campeonato de Santiago Sul da presente edição ao bater o ABC por
27-26, no terceiro jogo da final dos "Play-off", disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte. Trata-se
da terceira vitória consecutiva dos "militares" que despacharam na melhor de três jogos, a formação
do ABC, pelo que o Desportivo vai representar Santiago Sul no Campeonato Nacional de Cabo Verde.
O técnico da equipa do Desportivo da Praia, Nelson Martins, destacou a "organização, empenho e
dedicação" dos seus atletas ao longo da prova, alegando que a equipa trabalhou ante um adversário,
que o mesmo considera de muito forte. Promete agora continuar a trabalhar o colectivo na tentativa
de recuperar o título de campeão nacional, perdido ano transacto na cidade do Mindelo. Enquanto isto,
o capitão do ABC, João Carlos, reconheceu a supremacia do Desportivo da Praia nestes três jogos, não
sem antes criticar o trabalho da equipa de arbitragem no último jogo, que a seu ver, "foi muito
inflexível na aplicação das regras". Já em feminina, a formação do ABC levou de vencida o Seven Stars
por 32-25 no terceiro jogo da final dos "play-off" e sai na frente com duas vitórias e uma derrota.
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
 14-06-2016 16:41  Trata-se da terceira vitória consecutiva dos "militares" que despacharam na
melhor de três jogos, a formação do ABC.
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O Colégio de Gaia sagrou-
-se, no passado domingo,
Campeão Nacional de Ju-
venis Femininos, ao em-
patar por 30-30 frente à
Juve Lis, na terceira e úl-
tima jornada da fase final
do respetivo campeonato,
que decorreu durante o
fim de semana em Leça da
Palmeira. Na sexta-feira,
a equipa venceu o CALE
por 24-26, na primeira
jornada, e, no sábado,
bateu o JAC Alcanena por
21-24, na segunda partida
da fase final. Com duas

vitórias e um empate, o
Colégio de Gaia garantiu o
primeiro lugar e o título
de campeão nacional com
oito pontos, seguido pelo
CALE, com sete, o JAC
Alcanena, com cinco, e o
Juve Lis, com quatro.

“JOGADORAS FIZERAM 
HISTÓRIA NO CLUBE”
Helena Soares, treinadora
da equipa de juvenis do
Colégio de Gaia, não po-
deria estar mais contente
com a conquista das suas
pupilas. “O apuramento
para a fase final foi muito
disputado e as equipas

eram muito competitivas.
Qualquer uma podia ficar
em primeiro”, lembrou a
técnica, acrescentando
que “a partir do momento
em que nos classificámos,
sonhávamos em ser cam-
peãs”, mesmo sabendo
que “íamos apanhar equi-
pas experientes”.
Reforçando a ideia de que
só duas atletas é que ti-
nham estado em fases fi-
nais, Helena Soares
assumiu que “de uma
forma geral os jogos foram
muito disputados e as
coisas foram avançando
até ficarmos numa situa-

ção favorável”. Mesmo
antes de conquistarem o
título, “estas meninas sa-
biam que o Colégio de
Gaia nunca tinha sido
campeão em juvenis e fi-
zeram história, não só
para elas, mas também
para o clube, que nunca
tinha sido campeão neste
escalão, que era o único
que faltava”, assumiu a

treinadora de andebol.

GRUPO MANTÉM-SE 
NA PRÓXIMA ÉPOCA
Olhando para o futuro de-
pois de uma época bri-
lhante e fechada com
chave de ouro, a equipa de
juvenis do Colégio de
Gaia vai continuar a tra-
balhar para alcançar
novos feitos na próxima

temporada e a técnica não
terá muitas dores de ca-
beça: “O grupo mantém-
-se praticamente o
mesmo, mas vêm outras
atletas do escalão inferior,
que são as iniciadas, da
mesma forma que há
cinco jogadoras das juve-
nis que vão passar para as
juniores”, revelou Helena
Soares.

ANDEBOL ESCALÃO DE JUVENIS FEMININOS SAGROU-SE CAMPEÃO NACIONAL NO PASSADO DOMINGO, EM LEÇA DA PALMEIRA

Juvenis do Colégio de Gaia 
são campeãs nacionais

TIAGO RODRIGUES

Juvenis do Colégio de Gaia sagraram-se campeãs nacionais e festejaram efusivamente
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Andebol
Juvenis do 
Colégio de
Gaia campeãs
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ANDEBOL FEMININO

JUVENIS DO COLÉGIO DE
GAIA CAMPEÃS NACIONAIS

PÁG. 27
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1° Campeonato de 
Andebol-5 em Alcobaça 

()1.. A cidade de Alcobaça recebeu 
de 28 a 29 de maio, o 1(2  Campeonato 
Nacional de Andebol-5 para pessoas 
com deficiência intelectual. Uma orga-
nização da ANDDI-Portugal e contou 
com a colaboração do Cister Sport de 
Alcobaça e CEERIA. Os jogos realizaram-
-se no pavilhão da escola D.Pedro 1, casa 
do Cister, tendo a competição envolvido 
os vários campeões regionais de Nível 
1 e Nível 2. No Nível 1, o atual Campeão 
Nacional de Andebol 7, Clube de Gaia, 
tornou-se também campeão na variante 
5 ao vencer o CERCIVAR (OVAR) e a 
APPACDM/Clube Naval Setubalense. Já 
no Nível 2, a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde sagrou-se campeã ao 
vencer as equipas A e B do CEERIA / 
Cister Sport de Alcobaça. Deste modo, 
a equipa A de Alcobaça é Vice-Campeã 

Nacional da variante Andebol - 5. 
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As infantis (con)venceram a equipa "A" do Feirense por 37-13 

As minis venceram o Valongo do Vouga por 19-10 

Vitórias 
das minis 
e infantis 
do andebol 
academista 

Com o verão à espreita, 
os dois escalões ainda em 
competição do andebol fe-
minino da Académica de Es-
pinho, as minis e as infantis, 
levaram a melhor sobre as 
adversarias, no domingo, no 
Pavilhão Arquitecto Jeró-
nimo Reis. A primeira equi-
pa a resolver o assunto foi a 
equipa das minis, que en-
trou em campo às 12 horas, 
que no último jogo do Cam-
peonato Regional de Minis, 
mandou para casa as meni-
nas do Valongo do Vouga 
com uma derrota, por 19-10, 
e assim, assegurou o terceiro 
lugar, podendo agora, come-
çar a preparar o Encontro Na-
cional de Minis, que se reali-
zará de 30 de junho a 3 de 
julho, em Godim, Peso da 
Régua. 

Depois de terminado o  

jogo das minis, foi a vez da 
equipa "A" de infantis do 
Feirense regressar a terras da 
feira, cóm uma pesada derro-
ta, desta feita por 37-13. Com  
este resultado a uma jornada 
do fim do Campeonato Regi-
onal, a equipa de infantis está  

a uma jornada de repetir a 
proeza do Campeonato Na-
cional, e terminar no primei-
ro lugar, da Séria A. 

Minis: Maria Moreira, 
Beatriz Lapa, Ana Ribeiro (3 
golos), Beatriz Ferreira, Lua-
na Redol, Matilde Oliveira,  

Carolina Marques (3), Luisa 
Maganinho, Gabriela Al-
.meida, Mariana Lima (3), 
Lara Dias, Mariana Ferreira 
(9) e Jessica Barbosa. Treina-
dora: Sara Magalhães. 

Infantis: Luna Gomes, 
Lara Marques (4), Ana Perei- 

ra, Maria Carvalho (3), Inês 
Ramos (2), Francisca Cardo-
so (1), Raquel Tavares, Maria 
Sousa, Lia Gomes (7), Joana 
Campos (11), Luana Ferreira 
(1), Ama Branco (5) e Maria 
Venâncio (3). Treinador: 
Adelino Pinto. 
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Dirigente de Leiria é candidato à comissão europeia da variante

O andebol de praia europeu
à espera de Mário Bernardes
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

�Há duas décadas, quando a Praia do
Pedrógão acolheu a primeira com-
petição de andebol de praia em Por-
tugal, Mário Bernardes foi um dos jo-
gadores participantes. Os anos pas-
saram, mas a paixão pela variante
manteve-se, de tal forma que tem
sido um dos principais impulsiona-
dores desta variante em território
luso. Em Novembro vai haver elei-
ções para a European Handball Fe-
deration (EHF) e a influência poderá
alargar-se a todo o Velho Continente,
pois foi indicado pela Federação de
Andebol de Portugal (FAP) para can-
didatar-se à comissão de andebol de
praia daquela estrutura europeia. 

O anúncio surgiu na última apari-
ção pública de Ulisses Pereira en-
quanto presidente da FAP, na Naza-
ré, em plena cerimónia de apresen-
tação do Europeu de sub-16, com-
petição que irá decorrer na vila pis-
catória de 8 a 10 de Julho. 

Além de ser presidente da Asso-
ciação de Andebol de Leiria há dé-
cada e meia, Mário Bernardes é tam-
bém coordenador nacional da va-
riante estival. “O meu nome surge
pelo que se tem feito no andebol de
praia em Portugal e pela visibilidade
que o fenómeno tem granjeado em
termos internacionais”, salientou.
“Não é por acaso que um torneio de
andebol com a importância do que se
vai realizar na Nazaré vem para Por-
tugal. É um Europeu que vai dar
acesso a um Mundial e, posterior-
mente, esse Mundial dará acesso a
uns Jogos Olímpicos da Juventude”,
sublinhou Mário Pereira, que tem tra-
balhado com a comissão para a qual
é apontado.

Esta distinção é, pois, motivo de
regozijo. “É óptimo”, diz. “Apesar de
não passar de candidato, no fundo
fico satisfeito por ser reconhecido”,
explicou o dirigente. “Mesmo o feed-
back que tenho lá de fora tem sido
importante. Já recebi mensagens
agradáveis de pessoas de outras fe-
derações e, claro, fico contente.”

A verdade é que, segundo Mário
Bernardes, o andebol de praia tem
tido um “crescimento exponencial”,
não só em Portugal como em todo o
planeta. “O forte envolvimento da
International Handball Federation
(IHF) teve que ver com isso. A pos-
sibilidade de fazer parte dos Jogos
Olímpicos está em cima da mesa. Já
foi feita uma apresentação ao Comité
Olímpico Internacional e os feed-
backs foram muito positivos.”

Em Portugal, o potencial de evo-
lução é “muito elevado”. “O andebol
de praia tinha uma imagem muita
negativa, mas aos poucos temos
conseguido ultrapassá-la, com exi-
gência e rigor, o que ajudou a credi-

Mário Bernardes é presidente da Associação de Andebol 
de Leiria há 15 anos

JOÃO MIGUEL

1994
Foi em 1994 que a Praia do
Pedrógão recebeu a primeira
competição de andebol de praia
em território português. Mário
Bernardes foi um dos atletas
participantes. 

2000
A variante disputada no areal
tem tido um crescimento
exponencial no País. Desde 2013,
o número de praticantes mais do
que triplicou, sendo agora de
dois mil atletas.

Os números bilizar. E tem um futuro fantástico:
em 2013 tínhamos 600 praticantes,
mas hoje já chegamos aos dois mil.
Temos condições óptimas para a
prática da modalidade: clima, praias
e a capacidade de organização de
eventos”, enfatizou o presidente da
Associação de Andebol de Leiria.

Quando se fala de praia é normal
falar-se também da resistência de
muitos dos agentes da variante de pa-
vilhão. “É um problema transversal
em termos internacionais, sobretudo
na Europa e que não vejo que num
futuro próximo possa ser ultrapas-
sado. No entanto, nestas convocató-
rias para o Europeu sub-16, os gran-
des clubes – FC Porto, ABC, Sporting
e Benfica – já mostraram disponibi-
lidade para colaborar com o projec-
to. Cederam os atletas, acompanha-
ram os estágios, e isso é muito im-
portante”, explicou.  “Compreen-
demos que com os seniores seja mais
complexo, apesar de FC Porto e ABC
terem disponibilidade total. São atle-
tas profissionais, com contratos, e
percebemos que não permitam que
vão à praia.”
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Andebol APD Leiria
revalida conquista da
Taça de Portugal

A equipa de andebol em cadeira de
rodas da delegação de Leiria da
Associação Portuguesa de
Deficientes está bem lançada para
repetir o feito da temporada
transacta, quando conquistou os
quatro títulos nacionais disputados.
Já depois de ter revalidado os
campeonatos das variantes de
quatro e de sete, este fim-de-semana
renovou a conquista da Taça de
Portugal, variante de quatro. O
último troféu joga-se a 18 de Junho.
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AC Sismaria e Juve Lis 
com bons desempenhos 
na formação 
A fase final de iniciados mascu-
linos de andebol decorreu no pa-
vilhão da Gândara. no último fim 
de semana, e a equipa da casa, o 
Atlético Clube Sismaria, classifi-
cou-se na 6° posição. Em Leça 
da Palmeira, as juvenis femini-
nas da Juve Lis conseguiram a 
quarta posição, após o empate 
com o vencedor, Colégio de Gaia. 

Página 39



A40

  Tiragem: 5206

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 8,78 x 14,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64849509 09-06-2016

p DR

AD Godim
Jogos do próximo fim de semana
TORNEIO DE MINIS – 2ª ONDA 
– MASCULINOS ANDEBOL 7
6ª CONCENTRAÇÃO SÉRIE B

Dia 11, sábado – Pavilhão Francisco Holanda – Guimarães 
AD GODIM – ABC ANDEBOL – 9h45 

CD XICO ANDEBOL – AD GODIM – 10h30 
ABC ANDEBOL – XICO ANDEBOL – 11h15 

Resultados do fim de semana
TORNEIO ENCERRAMENTO INICIADOS MASCU-

LINOS: AC VERMOIM 42 - AD GODIM 33

60 equipas  no Encontro Nacional de Minis 
A Federação Portuguesa de Andebol visita a cidade do Peso 

da Régua num primeiro encontro com a Associação Desportiva 
de Godim e a Câmara Municipal para a entrega da realização do 
maior evento que irá decorrer na cidade reguense, o Encontro 
Nacional de Minis, de 29 de junho a 3 de julho.

 AD GODIM – MINIS BAMBIS

ANDEBOL
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p DR

Campo do Calvário recebeu Festand

ANDEBOL

 No sábado, o campo do 
Calvário recebeu mais um 
Festand da Associação de 
Andebol de Vila Real, inse-
rido na programação das 
Festas da Cidade 2016. 

Apesar das previsões 
meteorológicas apontarem 
para alguma chuva, esta não 
“apareceu” e o sol brilhou 
numa excelente tarde, onde 
os atletas dos clubes partici-
pantes demonstraram um 
bom nível competitivo. 

Participaram nove equi-
pas, em representação de 6 
clubes: BECA – Bastinhos 
Escola Clube de Andebol 
(Celorico Basto), Centro 
Andebol Câmara Munici-
pal Murça, Clube Andebol 
de Penafiel, Clube Despor-
tivo Xico Andebol, Grupo 
Desportivo Chaves e o Sport 
Vila Real e Benfica. 

O Festand é destina-

do a atletas dos escalões 
de bambis e minis (7 – 11 
anos), masculinos e femi-
ninos, onde não é contabi-
lizado o resultado, sendo o 
mais importante a aferição 
do nível técnico e tático em 
que os atletas se encontram, 
após as semanas de traba-
lho com os seus treinadores 
nos clubes. Todas as equi-
pas realizaram 8 jogos, nos 
4 campos de mini-andebol 
que a organização prepa-
rou no recinto, bem como 
demonstrar a sua precisão 
de remate na “Baliza Técni-
ca”, no relvado sintético do 
Campo do Calvário. 

Após a realização de 36 
jogos, em quase 2 horas de 
competição, foi entregue aos 
clubes participantes uma 
lembrança do “Festand da 
AAVR” e oferecido o jantar 
num restaurante de Vila 

Real. 
A direção da Associação 

de Andebol de Vila Real 
agradece aos atletas, treina-
dores e clubes participan-
tes, aos atletas dos escalões 
de iniciados e juvenis do 
S.V.R. Benfica pelo auxílio 
nas arbitragens dos jogos, 
ao Sport Clube de Vila Real 
pela cedência do recinto, à 
Junta de Freguesia de Vila 
Real e à Câmara Municipal 
pelo apoio na organização 
do Festand, bem como às 
empresas que se associaram 
à iniciativa. 

A próxima atividade desta 
Associação decorrerá nos 
dias 18 e 19 de junho, com a 
realização do “XVI Torneio 
Cidade Vila Real / Abílio 
Botelho”, no Pavilhão dos 
Desportos de Vila Real, nos 
escalões de iniciados femi-
ninos e masculinos.

 MAIS DE 36 JOGOS EM DOIS DIAS DE FESTA DO ANDEBOL
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Encontro Distrital de Andebol 
junta 130 jovens em lamego 

Lamego vai ser a cidade-sede do Encontro Distrital do ANDE-

B4LKIDS, uma competição que ¡untará cerco de 130 jovens atletas, 

entre os 9 e os 11 anos de idade. O andebol é uma modalidade 
acarinhada, desde há muito tempo, por professores e alunos dos es-
tabelecimentos de ensino do concelho ao elevar bem alto os valores 

do desporto e da juventude. 

A realização do Encontro Distrito! do ANDEB4LKIDS decorre no 

próximo sábado, 4 de junho, a partir das 9h30, no Complexo Des-
portivo de Lomego. Paro além desta cidade, os participantes serão 

oriundos dos concelhos de Resende, Castro Doire, Tondela, Nelas, 
Viseu, Penalva do Castelo, Penedono, Oliveira de Frades,Vouzela, 

Tabuaço e Tarouca. 
Recorde-se que a conquista de diversos troféus de prestígio, de 

âmbito nacional, nos escalões de formação, mostra que a prática de 
andebol integra os grandes-feitos da história desportiva de Lamego. 
O Andebol Clube de Lamego é o exemplo máximo da grande ca-

pacidade e empenho que os lamecenses exibem nesta modalidade. 
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Tarouca 

Época Desportiva 2015/2016 
marcada por conquistas e vitórias 

O Concelho de Ta rouca tem vindo 
a afirmar-se no plano desportivo. A 
aposta na construção e requalifica-
ção de infraestruturas desportivas 
dos últimos anos teve como principal 
objetivo a formação e competição. 

O ADR Tarouquense, o Ginásio 
Clube de Tarouca, o Inter Tarouca e 
o Sport Clube Tarouca são hoje as 
associações que desenvolvem perma-
nentemente atividades desportivas 
nas modalidades de futebol, futsal 
e andebol. 

Para o executivo municipal é fun-
damental a participação desportiva 
e ativa de todas as classes etárias do 
Concelho de Tarouca e o envolvimento 
de todos os cidadãos no apoio dos 
seus atletas. 

Para o presidente da Câmara 
Municipal, Valdemar Pereira, "obvia-
mente que os resultados conseguidos 
são importantes para conseguirmos 
motivar os atletas, no entanto a 

participação, formação e educação 
desportiva são o grande objetivo. 

Hoje são mais de 250 atletas do 
nosso concelho que participam em 
competições de futebol, futsal ou 
andebol, e a autarquia deve apoiar 
estas iniciativas, pois sei de todo o 
trabalho, dedicação e empenho dos 
dirigentes, técnicos e atletas". 

Neste sentido, o executivo munici-
pal agradece a todos os envolvidos 
por tudo que fizeram nesta fantástica 
época desportiva, endereçando as-

sim as suas felicitações: 
— Ao ADR Tarouquense porque  

lutou até ao fim pela manutenção, e 

garantiu o seu objetivo; 
— Ao Ginásio Clube de Tarouca, 

pela conquista do campeonato re-
gional de iniciados e do campeonato 
regional de série de minis, bem como 
pela participação no campeonato 
regional de infantis e em varias con-
centrações de bambis, destacando a 
fantástica prestação dos iniciados no 
campeonato nacional, tendo ficado 
nas 10 melhores equipas do pais; 

— Ao Inter Tarouca, pela conquista 
do campeonato distrital de futsal fe-
minino, onde a luta foi constante, mas 
a taça foi para estas bravas jovens 
mulheres que em nenhum momento se 
intimidaram. No campeonato distrital 
de futsal masculino foi sempre aguer-
rida a participação dos nossos jovens; 

Ao Sport Clube Tarouca. pela 
conquista da Taça Wall Street English 
em Juniores, mas também pela for-
mação desportiva e cívica de mais 
de 150 jovens e crianças nas classes 
de Petizes, Traquinas, Sub 10, Sub 11, 
Sub 13, Iniciados, Juvenis e Juniores. 
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Lamego vai ser a cidade-sede do Encontro Distrital 
do ANDEB4LKIDS, uma competição que juntará cerca 
de 130 jovens atletas, entre os 9 e os 11 anos de idade. 

O andebol é uma modalidade acarinhada, desde há 
muito tempo, por professores e alunos dos estabelecimen-
tos de ensino do concelho ao elevar bem alto os valores 
do desporto e da juventude.

A realização do Encontro Distrital do ANDEB4LKIDS 
decorre no próximo sábado, 4 de junho, a partir das 9h30, 
no Complexo Desportivo de Lamego. Para além desta ci-
dade, os participantes serão oriundos dos concelhos de 
Resende, Castro Daire, Tondela, Nelas, Viseu, Penalva 
do Castelo, Penedono, Oliveira de Frades,Vouzela, Ta-
buaço e Tarouca.

Recorde-se que a conquista de diversos troféus de 
prestígio, de âmbito nacional, nos escalões de formação, 
mostra que a prática de andebol integra os grandes-feitos 
da história desportiva de Lamego. O Andebol Clube de 
Lamego é o exemplo máximo da grande capacidade e 
empenho que os lamecenses exibem nesta modalidade.

Encontro Distrital 
de Andebol junta 130 jovens

Lamego
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No passado sábado disputou-se no Estádio dos 
Remédios o Encontro Distrital de Andebol 4kids, que 
foi organizado pela Câmara Municipal de Lamego, com 
o apoio do Andebol Club de Lamego e da Associação 
de Andebol de Viseu. 

O Encontro contou com a presença de 12 concelhos, 
130 atletas que durante o dia disputaram vários jogos e 
fizeram a festa do andebol. A diversão esteve presente 
em todos os momentos do evento e foi sem dúvida alguma 
uma excelente organização. E porque andebol também é 
cultura os atletas tiveram também  a oportunidade de visi-
tar a Sé Catedral, o Museu e o Teatro Ribeiro Conceição. 

Por fim disputaram-se os jogos de classificação, onde 
o Agrupamento de Escolas da Sé conseguiu um honroso 
quarto lugar, que demonstra toda a dedicação e impor-
tância que este projeto vai tendo ao longo destes últimos 
anos. 

Projeto Andebol4Kids 
um Sucesso

Andebol Club de Lamego
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O Andebol Club de Lamego apro- veitou as renovadas instalações do 
Complexo Desportivo de Lamego para realizar os jogos desportivos de an-
debol e o seu torneio anual “mil cores” que é destinado aos seus escalões 
de bâmbis e minis. 

Com infraestruturas de qualidade, tudo fica mais fácil e prático e por isso 
estes dois eventos foram um sucesso, pois os participantes tiveram a oportuni-
dade de praticarem andebol e de se di- vertirem ao ar livre e num espaço grande 
que facilitou a realização dos mesmos devido número elevado de participantes.

Este tipo de eventos são importan- tes para a divulgação da modalidade 
e contam com o apoio incondicional do Andebol  Club de Lamego.

Jogos Desportivos de Andebol

Torneio Mil Cores
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ANDEBOL
ACV EMPATA MAS NÃO

PERDE LIDERANÇA
A equipa de iniciados masculinos do ACV empatou, 31-31, frente à
formação ABC, mas a liderança na competição não foi beliscada nem
a dos seus melhores artilheiros: João Oliveira e Diogo Silva, com 12 e
10 golos, respetivamente. João Oliveira atingiu o golo 200 em jogos
oficiais esta época.
A equipa famalicense chegou a estar na frente do marcador durante a
maior parte do tempo, mas na segunda parte deixou-se ultrapassar,
voltou a recuperar mas não segurou a vitória.
Os minis masculinos também jogaram em Braga, o mesmo sucedeu à
equipa de iniciadas que venceu a equipa adversária por 19-21. Destaque
para os sete golos de Ana Rodrigues e os 6 de Lara Gonçalves, que
consolidaram as suas posições na lista de melhores marcadores da
competição.

ACV estabelece protocolos
O ACV Andebol Clube estabeleceu protocolos com os Agrupamentos
de Escolas Padre Benjamim Salgado e Camilo Castelo Branco e com
as IPSS do Centro Social da Paróquia de Castelões e o Recreio do
João. O objetivo destas parceiras passa por promover a modalidade
na região.
O passado fim de semana foi também dedicado à captação e foram
muitos os pequenos atletas que tomaram contato com a modalidade.
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andebol

SeNioreS femiNiNaS 
da Sir veNcem

As seniores femininas da SIR 
1º Maio, em jogo da antepenúl-
tima jornada da fase final, rece-
beram e venceram o Ílhavo, por 
33-18, num jogo que de equilí-
brio só teve os primeiros dez mi-
nutos, altura em que o marcador 
registava 5-4. A partir daí, só 
deu SIR 1º Maio, que chegou ao 
intervalo a vencer por 16-7. No 
segundo tempo, a SIR manteve o 
domínio e venceu folgadamente. 

Com esta vitória e com duas 
jornadas por jogar a SIR 1º de 
Maio garante pelo menos o 3º 
lugar e ainda busca a subida ao 
2º que se afigura difícil mas pos-
sível, numa jornada em que a Ju-
ventude do mar desde já garante 
a subida à 1ª Divisão. 

No próximo sábado, viajam 
até Lisboa para medir forças com 
o Vale Grande que segue atual-
mente na quarta posição. ß
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AD ALDICASTRENSE 

Cumprido 
o sonho 
da subida 
DEPOIS de três anos a perse-
guir o objetivo, a Associação 
Desportiva Albicastrense 
(ADA) conseguiu, finalmen-
te, subir à II Divisão Nacional 
de andebol em seniores mas-
culinos, depois de ter ganho a 
zona sul da fase de subida. 

Agora, o conjunto de Cas-
telo Branco quer a cereja no 
topo do bolo, ou seja a con-
quista do título nacional da 
III Divisão. E nessa fase final 
tem a vantagem de jogar em 
casa, pois será o clube orga-
nizador da fase final, nos dias 
10, 11 e 12 de junho, frente a 
Marítimo e Santo Tirso B. 
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queStão CoM a diSponiBilização 
doS BilHeteS poderá ditar alteração

“travessas” poderá receber 
último jogo do play-off 
do Campeonato Fidelidade de andebol

o último jogo do “play-
off” do Campeonato Fidelida-
de de andebol, para atribui-
ção do título nacional, entre 
o aBC e o Benfica, poderá vir 
a realizar-se no pavilhão das 
travessas, no próximo sába-
do. o encontro, inicialmente 
agendado para o passado dia 
1 de junho, em Braga, acabou 
adiado pela Federação de 
andebol de portugal (Fap) 
depois do clube bracarense 
não ter disponibilizado ao 
Benfica 15% dos bilhetes 
como estabelecido pelo re-
gulamento desportivo. 

Num comunicado, a Fe-
deração sublinha que após 
a requisição de 250 bilhetes 
por parte do Benfica, o aBC 
informou o clube da luz que 
os ingressos se encontra-
vam esgotados. perante a 
posição dos bracarense, a 
Federação informa, no mes-
mo documento, que as várias 
tentativas para a resolução 
da questão foram “todas 
frustradas”.

Sem uma solução à vis-
ta, a Fap optou por adiar 
o encontro para o próximo 
sábado, mantendo o jogo 

no pavilhão Flávio Sá leite, 
em Braga, desde que o aBC 
assegure, até às 12h00 de 
hoje, a entrega de ingressos 
ao clube adversário. 

Caso isso não se verifi-
que, a Federação de andebol 
de portugal já decidiu que o 
encontro irá realizar-se no 
mesmo dia, mas no pavilhão 
das travessas, em S. João 
da Madeira, “sendo neste 
caso o jogo integralmente 
organizado pela Federação, 
disponibilizando-se 85% dos 
bilhetes ao aBC Braga e 15% 
ao Sl Benfica”.
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CaMpEoNato NaCioNal 
dE JuvENiS MaSCuliNoS

priMeira derrota 
FeCHa Segunda 

FaSe

SiSmaria b, 28
SanjoanenSe, 15

a Sanjoanense terminou a 
segunda fase com uma derrota, 
a única consentida nesta etapa 
do campeonato e depois de ter 
vencido todas as outras jornadas.

Frente a uma equipa perfei-
tamente ao seu alcance, na des-
locação a Marrazes os alvinegros 
não conseguiram ultrapassar 
a formação local, que impôs a 
primeira derrota  nesta segunda 
fase ao conjunto de S. João da 
Madeira.

CaMpEoNato NaCioNal
 dE iNFaNtiS MaSCuliNoS

vitória eSCaSSa

feirenSe b, 19
SanjoanenSe b, 20

Sanjoanense: afonso tavares, pedro Silva, 
Bruno lima, diogo Cunha, tomás Silva, 
Bernardo Morais, diogo Moreira, João 

Batista, vasco Silva.
treinador: ricardo gaspar.

Jogo equilibrado entre duas 
equipas que ocupam posições 
semelhantes na tabela classifi-
cativa. Com uma primeira parte 
dividida, foram os alvinegros que 
estiveram mais eficazes na fina-
lização, chegando ao intervalo 
com dois golos de vantagem. Na 
segunda parte o Feirense con-
seguiu um parcial de 10-9, não 
evitando a vitória dos alvinegros 

pela margem mínima.

CaMpEoNato NaCioNal 
dE iNFaNtiS MaSCuliNoS

adS derrotada 
eM CaSa

SanjoanenSe a, 17
eStarreja, 28

Sanjoanense: andré teixeira, Miguel leite, 
gonçalo oliveira, Bruno Costa, Marcos 

Carvalho, José almeida, João lourenço, 
Miguel almeida, João Henriques.
treinador: Mário lopes.

a derrota da Sanjoanense 
diante do Estarreja deixou a equi-
pa vizinha com apenas quatro 
pontos de atraso relativamente 
aos alvinegros. Foi um jogo 
controlado, na maioria, pelos 
visitantes, que ao intervalo já 
contavam com cinco golos de 
vantagem. Na segunda parte, 
depois de um parcial de 10-16, o 
Estarreja acabou por vencer com 
nove golos de vantagem.

CaMpEoNato rEgioNal 
dE iNFaNtiS FEMiNiNoS

SanJoanenSe Foi 
MaiS Forte

feirenSe a, 11
SanjoanenSe, 17

Sanjoanense: patrícia Faria, Mariana ba-
rata, Nádia Correia, inês Bastos, Mariana 
pinho, leonor Silva, inês Coelho, Maria 
pinho, andreia Correia, inês lima, patrícia 
pereira, ana gonçalves.
treinador: rui andrade.

desde cedo que a San-
joanense procurou assumir o 
comando do encontro e no pe-
ríodo de descanso as alvinegras 
já contavam com cinco golos 

de vantagem (4-9). a segunda 
parte foi mais equilibrada, ainda 
assim com nota positiva para a 
Sanjoanense, que, mais uma vez, 
saiu a vencer.

CaMpEoNato rEgioNal 
dE MiNiS MaSCuliNoS

adS doMinou e 
goleou

SanjoanenSe a, 25
ÍlhaVo, 9

Sanjoanense: afonso tavares, pedro Silva, 
Bruno Costa, ivo Silva, davide Carvalho, 
rodrigo lopes, antónio devile, Francisco 
Brandão, andré Ferreira, rúben Ferreira, 
duarte rainho.
treinador: José pedro Silva.

Frente a uma equipa te-
oricamente mais fraca, a San-
joanense dominou o encontro, 
nomeadamente na primeira 
parte, em que o intervalo chegou 
sem que os visitantes tivessem 
apontado qualquer golo (14-0). 
No segundo tempo a equipa do 
Ílhavo entrou com outra postura 
e conseguiu manter o jogo equi-
librado, ainda que com ligeira 
vantagem para os alvinegros, 
que acabaram por vencer sem 
grandes dificuldades.

 

CaMpEoNato rEgioNal 
dE MiNiS FEMiNiNoS

vitória JuSta

Valongo Vouga, 15
SanjoanenSe, 42

Sanjoanense: Sofia vlasyuk, Mariana Barata, 
ana duarte, Sofia Sousa, Joana Martins, 
Maria pinho, leonor Silva, daniela Sebastião, 
laura tavares, luciana rebelo.
treinador: Carlos Ferreira.

a Sanjoanense foi a melhor 
equipa em campo ao longo de todo 
o encontro, conseguindo chegar ao 
intervalo já com uma vantagem 
bastante confortável (4-21). Na 
segunda parte não se registaram 
grandes alterações com as alvine-
gras a manterem-se na frente do 
encontro e do marcador.

agenda
infantis masculinos
Sanjoanense B-oleiros
dia 4, às 11h00, pavilhão travessas

infantis femininos
Sanjoanense-Salreu
dia 4, às 15h00, pavilhão travessas

infantis masculinos
Sanjoanense B-alavarium
dia 5, às 11h00, pavilhão travessas

Minis masculinos
Sanjoanense-laaC
dia 5, às 11h00, pavilhão travessas
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Seleção naCional viSitou eSColaS do ConCelHo

travessas recebe hoje jogo de qualificação 
entre portugal e rússia 
a Seleção 
naCional 
FeMinina 
de andeBol 
deFronta HoJe, 
no pavilHão 
daS traveSSaS, 
a rúSSia, 
nuM doS 
doiS últiMoS 
JogoS de 
qualiFiCação 
para o 
CaMpeonato 
da europa 
SuéCia 2016. 
a preparar 
o enContro 
deSde o 
paSSado dia 

30 de Maio, 
eM S. João da 
Madeira, a 
equipa luSa 
aproveitou 
para viSitar 
alguMaS 
eSColaS 
da Cidade, 
CoM viSta a 
proMover a 
partida e a 
Modalidade

desde o passado dia 30 de 
maio que a Seleção Nacional 
feminina de andebol se encontra 
em S. João da Madeira a prepa-
rar o encontro de hoje com a 
rússia. a partida, que terá como 
palco o pavilhão das travessas, 
é um dos dois últimos jogos de 
qualificação para o Campeonato 
da Europa de Seniores Femininos 

Suécia 2016, e que são decisivos 
para a equipa das quinas.

No encontro de hoje, agen-
dado para as 19h45, que terá 
entrada livre e transmissão em 
direto pela a Bola tv, portugal 
defronta a rússia, atual líder do 
grupo 6 e que já tem apuramen-
to garantido para a fase final do 
Europeu.

de recordar que no primeiro 
encontro entre as duas seleções, 
disputado em rostov-don, na 
rússia, portugal perdeu por 
39-19. 

Entre os trabalhos de pre-
paração, a equipa lusa passou 
por alguns estabelecimentos de 
ensino de S. João da Madeira 
com o objetivo de promover 
o encontro com as russas e a 
própria modalidade. Na visita à 
Escola oliveira Júnior, as atletas 
da seleção nacional ana andra-
de e diana roque, formadas na 
associação desportiva Sanjoa-
nense, revelaram um pouco do 
seu percurso escolar, desportivo 
e dificuldades que tiveram de 
superar para alcançar os objeti-
vos, sublinhando a importância 

do desporto na formação dos 
jovens.

ontem a comitiva nacional 
teve oportunidade de conhecer 
a fábrica de lápis viarco.

após o encontro com a 

rússia, a Seleção Nacional ainda 
pernoita em S. João da Madei-
ra, sendo que no dia seguinte 
ruma a lisboa para viajar para 
aarhus, da dinamarca, onde irá 
defrontar, no dia 5 de junho, as 

dinamarquesas, no último jogo 
de qualificação. de salientar que 
no outro encontro entre estas 
duas seleções, realizado em 
portugal, a equipa lusa perdeu 
por 21-26.
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PUBLICIDADE

Maio, Oliveira de Frades 

Oliveira de Frades. Ao todo 

-
vidades desportivas que 

-

Dias.

-

Viseu, dos Agrupamentos 

andebol da região.

das equipas de Oliveira de 

“Durante a entrega dos 

-
-
-

Oliveira de Frades 
recebeu mais uma edição 

do “Andebol 4 Kids”
Liliana Costa
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andeBol de praia   estrutura montada na praia

nazaré prepara-se para  
receber europeu de sub-16

a praia da nazaré recebe, en-
tre os dias 8 e 10 de julho, o 
Europeu de sub-16 de andebol 
de praia, evento que reúne 32 
seleções de 19 países.

trata-se da maior compe-
tição de andebol de praia já 
realizada na Europa, estando 
prevista a montagem de uma 
estrutura com quatro campos 
e capacidade para 2.000 es-
pectadores.

os quatro primeiros classi-
ficados, do setor masculino e 
feminino, ganham direito a 
participar no Mundial, compe-
tição que dará, por seu turno, 
acesso aos jogos olímpicos 
da juventude de 2018, que se 

disputarão em Buenos aires 
(argentina).
“Este Europeu é mais uma 

aposta na promoção inter-
nacional da nazaré”, expli-
cou o presidente da Câmara 
na apresentação do even-
to. Walter Chicharro salienta 
que a presença das “grandes 
potências do andebol inter-
nacional” no Europeu é uma 
garantia de “boa promoção” 
da modalidade.

ulisses pereira, que vai deixar 
em breve a presidência da Fe-
deração de andebol de portugal, 
diz que a escolha da nazaré para 
a realização da competição “foi 
simples”. “por um lado, pelas 

condições naturais da nazaré, 
por outro pelo interesse que o 
município sempre demonstrou 
em acolher grandes eventos de 
andebol de praia e pela capaci-
dade organizativa que o próprio 
município já demonstrou”, de-
clarou o dirigente

Mário Bernardes, presidente 
da associação de andebol de 
Leiria e coordenador do an-
debol de praia da federação, 
considerou que a nazaré era 

“a única escolha possível” para 
a realização do Europeu, dada 
a “tradição” da modalidade no 
concelho e “o envolvimento 
da Câmara” na organização 
do evento.
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andebol adaptado  prova em alcobaça

Ceeria/Cister Sa  
ganha prata no  
nacional de 5

a cidade de alcobaça recebeu, na manhã 
do passado sábado, a primeira edição do 
campeonato nacional de andebol-5 para 
pessoas com deficiência intelectual, com a 
equipa a do Ceeria/Cister sport de alcobaça 
a sagrar-se vice-campeã nacional.

a organização da competição esteve a car-
go da aNddI-portugal, tendo contado com 
a colaboração do Cister sport de alcobaça 
e do Centro de Educação Especial, reabi-
litação e Integração de alcobaça. os jogos 
realizaram-se no pavilhão da escola d.pedro I 
e a competição envolveu os vários campeões 
regionais de nível 1 e nível 2.

No nível 1 o atual detentor do título de 
campeão nacional de andebol 7, Clube de 
Gaia, tornou-se também campeão na va-
riante 5, ao vencer as duas partidas diante 
do CErCIVar (oVar) e a appaCdm/Clube Naval 
setubalense. 

Já no nível 2 a santa Casa da misericórdia de 
Vila do Conde sagrou-se campeã, ao vencer 
os jogos efetuados com as equipas a e B do 
Ceeria/Cister sport de alcobaça.

Na cerimónia da entrega de prémios do 
campeonato, esteve presente o represente 
da aNddI e selecionador nacional de ande-
bol adapatado prof. antónio Costa pereira, 
o presidente do Cister  sa, antónio Lorvão, 
e a vice-presidente da direção do Ceeria, 
Gabriela Brito.
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AGENDKDESPORTIVA 

Campeonato de Portugal 
Apuramento de Campeão 

FC Vizela - Cova da Piedade, 
dom.15h00 

Play Off de Subida 
Fafe - Casa Pia, sáb.14h00 

Divisão de Elite AF Porto 
Paredes - FC Vilarinho, 
dom.17h00 

Futebol Popular 
1a Divisão 
Inflas - Calvos, sáb.16h00 
Nespereira Montesinhos, 
sáb.16h00 
S. Cristóvão Tagilde, 
sáb.16h00 

Nacional de Juniores -
Manutenção 
FC Vizela Gil Vicente, 
sáb.17h00 

Nacional de Juvenis 
Manutenção 
FC Vizela Limianos, sexta, 
19h30 

Distrital de Infantis (futsal) 
Desportivo - Figueiredo, 
sáb.15h00 

Iniciados Masculinos - 
(Andebol) 
Fafe - Callidas Club, dom.15h00 
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Iniciados 
do Callidas 
gotearam 

O último fim de semana 
contou com dois jogos para as 
equipas do Callidas Club. A 
equipa de Juvenis Masculinos, 
que está a segunda fase do 
Campeonato da Associação de 
Andebol de Braga, deslocou-se 
a Gondomar, onde perdeu por 
30-21. 

Em destaque estiveram por 
isso os Iniciados Masculinos que 
receberam e golearam o Vita 
Real e Benfica por 46-22. 
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Conquistaram a subida no derradeiro 
encontro no recinto do seu adversá-
rio direto, o GS Loures, o 

empate chegava mas os jovens 
do GM 1.º de Dezembro saíram 
de Loures com a vitória na baga-
gem (17-20), com o salto para a 
divisão maior do escalão e para 
a fase final que vai ser disputada 
este fim de semana, dias 10, 11 e 
12 de junho, no pavilhão Flávio Sá 
Leite, em Braga, com as forma-
ções da ABC Braga, AD Sanjoanen-
se e SC Horta, onde está em jogo 
o título de campeão da divisão secundária.

O calendário de jogos ficou definido no 
sorteio da passada segunda-feira na sede da 

Federação, com o GM 1.º de Dezembro a de-
frontar na sexta-feira a formação anfitriã, o 

ABC Braga, seguindo-se no sábado a AD San-
joanense, finalizando no domingo frente ao 
conjunto açoriano do SC Horta.

ANDEBOL

Juvenis do 1.º de Dezembro
na principal divisão nacional

Resultados:
Masculinos/Seniores III Divisão – CF Sassoeiros-AD Albicastrense, 22-27; NA Samora Correia-
CF Sassoeiros, 29-27.
Femininos/Juvenis – SIM Porto Salvo-CP Vacariça, 29-26; SIM Porto Salvo-CS Juventude Mar, 
22-29;  SIM Porto Salvo-CS Madeira, 23-26.
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A Associação de Andebol 
de Leiria encerrou a época 
desportiva dos minis (mascu-
linos, femininos e mistos) no 
passado dia 22, com um tor-
neio no Estádio Municipal de 
Leiria, onde estiveram pre-
sentes todas as 23 equipas 
participantes nas diversas 

Nadadouro encerra
 época de andebol

Torneio no Estádio Municipal de Leiria

fases ao longo do ano.
A ACR Nadadouro, através 

da sua Escola de Andebol, 
levou Afonso Leal, Catarina 
Couto, Carlos Silva, Duarte 
Paulo. Gil Lemos, Gonçalo 
Sequeira, Henrique Pinto, 
Margarida Sequeira, Maria 
Inês Carocha, Raquel Neves, 

Sónia Gaspar, Pedro Sequei-
ra (treinador), Maria Sequeira 
(treinadora) e Marco Leal (di-
rigente).

A coletividade terminou 
assim a sua época andebo-
lística, voltando aos treinos 
em setembro.
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Juvenis do Póvoa Andebol no pódio
No passado fim de semana, a 
equipa de juvenis do Póvoa 
Andebol classificou-se em 
3º lugar na fase final do Re-
gional do escalão, depois de 
perderem a meia-final frente 
ao Lusitanos por 29-25. Na 
luta por um lugar no pódio 
venceram o Estrela e Vigo-
rosa por 35-24, alcançando 
assim o 3º lugar.

Fora do pavilhão, a equipa 
de minis, que se sagrou 
campeã regional, vai no 
próximo sábado à tarde 
ser homenageada. A ses-
são está marcada para as 
16h, no Diana Bar.

Juvenis do Póvoa Andebol
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11111~111 
, 

Andebol 

Meninas andebolistas do CALE conquistaram o 
Campeonato Regional 

Equipa de Juvenis femininos do 
Clube Andebol de Leça alcançou o 
título após duas expressivas vitórias 
na fase final, tendo vencido o jogo 
da final por 42-37 frente ao ARC 
Alpendorada. 
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SÁBADO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

A Associação Desportiva 
Albicastrense vai jogar em 
casa a fase de apuramento 
do campeão nacional de 
andebol da 3.ª divisão. No 
fim-de-semana alargado 
de 10, 11 e 12 de junho, o 
Pavilhão Municipal de Cas-
telo Branco acolhe os três 
finalistas: ADA, Ginásio 
de S. Tirso e Marítimo SC 
de Ponta Delgada.
A ADA já tinha assegurado 
a subida à 2.ª divisão. Basta-
va que não perdesse no últi-
mo encontro com o Serpa, 
para garantir a presença na 
poule do título. Derrotou 
os alentejanos (37-26) na 
noite de sábado, com um 
público ruidoso - onde se 
incluíam os bombos convo-
cados pela ACD Carapalha, 
“em missão de solidarieda-
de”, explicou José Perqui-

ADA DISCUTE CAMPEONATO EM CASA

Título de campeão
é em Castelo Branco
ANDEBOL Albicastrense, Ginásio de Santo Tirso e Marítimo de Ponta 
Delgada decidem o título de campeão da 3.ª divisão, a 10, 11 e 12.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

lhas - a empurrar os seus 
jogadores. Festejou-se em 
casa a subida e o acesso aos 
jogos de apuramento do 
campeão nacional.
A Câmara de Castelo Bran-
co cria as condições para 
que o seu representante 
desportivo possa discutir 
esse importante momento 
em casa. António Mata, 
presidente e membro da 
equipa técnica responsável 
pela subida de divisão, está 
entusiasmado: “O título? 
Seria ouro sobre azul. É 
muito bom termos a opor-
tunidade de receber esses 
jogos em Castelo Branco. 
Contamos com os nossos 
atletas e com o calor do 
público para aumentar difi -
culdades aos nossos adver-
sários. Será, seguramente, 
um bom fi m-de-semana de 
andebol”.
Mata aguarda difi culdades, 
especialmente do Ginásio 

de Santo Tirso, que po-
derá recorrer a jogadores 
da equipa A, que militou 
numa divisão superior: 
“Não sabemos que adver-
sário iremos encontrar. 
Mas podem até trazer a 
formação da 2.ª divisão, 
para podermos perceber 
até onde conseguimos ir 
com a nossa atual equipa”, 
aludindo já à próxima tem-
porada.
No momento da subida, 
o responsável do andebol 
da Albicastrense deixa um 
reconhecimento aos joga-
dores: “houve compromisso 
e deram tudo”. O grande 
obstáculo continua a ser 
a deslocalização dos atle-
tas: “não os temos cá para 
treinar. Fixavam-se cá se 
arranjássemos empregos, 
mas hoje isso não é nada 
fácil. Naturalmente, é di-
fícil orientar uma equipa 
quando muitos jogadores 

só vêm jogar”, lamenta.
Para a 2.ª divisão, a estru-
tura poderá ser reforçada 
com mais dois jogadores. É 
essa a perspetiva de Mata: 
“com esta equipa penso 
que conseguimos fi car na 
2.ª divisão. Para pensarmos 
na fase fi nal, precisamos de 
reforços”, diz.
“A autarquia ajuda. Com 
um pouco mais de investi-
mento poderíamos pensar 
numa representatividade 
superior. O desporto puxa 
gente”, remata.
Participaram na vitória (37-
26) sobre o Serpa: Ema-
nuel Borges, José Pereira e 
João Poças; Max (1), João 
Mateus (1), João Gonçalves 
(1), Nuno Leitão, Tiago 
Carmo (11), Francisco Ni-
colau (1), Tiago Vieitas (6), 
Filipe Pereira (4), David Ta-
vares, Henrique Figueiredo 
(1), Ricardo Oliveira (9), 
Miguel Aniceto (1). 
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SINAIS DA SEMANA

A Associação Desportiva 
Albicastrense vai discutir 
em casa o título de campeã 
nacional de andebol da 3.ª 
divisão. Garantida a subida, 
falta a cereja no topo do bolo. 
A 10, 11 e 12 de junho.

ADA joga
para o título

A Associação de Basquetebol 
Albicastrense (ABA) realizou 
mais uma grande manifesta-
ção de basquetebol jovem: 
350 atletas, 30 equipas, 14 
clubes, muitos acompanhan-
tes. Dois dias em cheio.

Boa dinâmica
do basquetebol

O treinador do Estreito fala em 
“fadiga mental” para lamentar 
o desgaste a que as equipas dos 
play-off  são sujeitas. Este é, de 
facto, um modelo competitivo 
angustiante. E uma eliminató-
ria (já) não chega!

Um modelo
angustiante
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AT2 de Junho de 2016

AGENDA

Bambis

«10.º Encontro Regional»

Viveu-se uma tarde muito animada no Pavilhão Municipal das Travessas, onde os 
atletas mais novos da modalidade, os bambis, tiveram a oportunidade de brilhar e brincar. 

Contou-se com a presença de cinco clubes (AD Sanjoanense, Maia Stars, CD Feirense, 
SC Espinho e CD S. Paio Oleiros), num total de 12 equipas e dezenas de atletas.

04-06-2016 INFANTIS MASC. ADS/B OLEIROS MUN. TRAVESSAS 11h00

04-06-2016 MINIS FEM ADS LAAC MUN. TRAVESSAS 2 11h00

04-06-2016 INFANTIS FEM. ADS SALREU MUN. TRAVESSAS 15h00

05-06-2016 INFANTIS MASC. ADS/B ALAVARIUM MUN. TRAVESSAS 11h00

Resultados
 Sábado, 28 Maio

Juvenis Masculinos
Sismaria “B”, 26 - Sanjoanense, 15

Infantis Masculinos
Sanjoanense A, 17 - Estarreja, 28
Feirense B, 19 - Sanjoanense B, 20

Infantis Femininos
Feirense A, 11 - Sanjoanense, 17

Domingo, 29 Maio

Minis Masculinos
Sanjoanense A, 25 - Ílhavo, 9
Beira Mar, 23 - Sanjoanense B, 37

Minis Femininos
Val. Vouga, 15 - Sanjoanense, 42
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ANDEBOL4KIDS 
No passado sábado dia 28 de maio, o Estádio Municipal de 
Mangualde acolheu o encontro inter-concelhio do projeto 
Andebol4Kids. A iniciativa, que contou com a participação 
de mais de uma centena de jovens atletas, destina-se às 
crianças do 1° Ciclo. O Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, esteve presente na entrega dos 
prémios de participação. 
Para o edil mangualdense, 'é com orgulho e satisfação que 
Mangualde este ano recebe e participa neste encontro 
inter-concelhio de andebol. Juntos, unimos esforços 
para que a prática desta modalidade seja uma realidade, 
reunindo as condições necessárias. Os equipamentos 
municipais são pensados para esta realidade, para 
se adaptarem às diversas modalidades, aos diversos 
desportos, e isso é essencial nos dias de hoje. O autarca 
considera que 'a aposta na atividade desportiva deve ser 
uma realidade de todos os municípios'. Reforçando que 'o 
despertar para as diversas modalidades deve acontecer 
desde jovem para que a mais-valia, o gosto, a vontade, 
a competitividade e o espírito desportivo acompanhe o 
desenvolvimento dos mais pequenos'. 
UM PROJETO QUE PROMOVE O DESENVOLVIMENTO GLOBAL 
E HARMONIOSO DOS JOVENS 
O projeto Andebol4Kids pretende fomentar o desporto 
jovem em geral e o Andebol em particular, de uma forma 
atrativa, didática e saudável, onde o maior objetivo é 
o desenvolvimento global e harmonioso dos jovens. A 
organização está a cargo da Associação de Andebol de 
Viseu e conta com o apoio das Câmaras Municipais de 
Mangualde, Viseu e Penalva do Castelo, dos Agrupamentos 
de Escolas de Mangualde, Penalva do Castelo, Zona 
Urbana de Viseu, Viso, Viseu Norte e Viseu Sul, da 
Associação Os Melros, do Gigantes Sport Mangualde e do 
Académico de Viseu. 
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DEPOIS DA 
SUBIDA, 

SANJOANENSE 
PERSEGUE TÍTULO 

DE CAMPEÃ
 TEXTO FILIPA GOMES FOTOGRAFIA ANTÓNIO LOUREIRO

A equipa de juvenis da 
Sanjoanense tem motivos 

para sorrir, depois de 
assegurar a promoção ao 

escalão mais alto do andebol 
na próxima temporada. 

A época está perto de ser 
perfeita, mas falta cumprir 

uma ambição do plantel, 
que o técnico Miguel 

Sousa assume sem rodeios: 
conquistar o título de 

campeão nacional.

Foi o final esperado de uma época 
bastante consistente protagoniza-
da pelo escalão de juvenis da San-

joanense. Na tarde de 21 de maio, a vitó-
ria caseira frente ao Avanca confirmou o 
objetivo que a equipa estipulou no início 
da temporada: subir à I Divisão. “É uma 
satisfação muito grande ver a alegria dos 
miúdos, saber que para o ano vão estar 
a jogar ao mais alto nível. É totalmente 
diferente jogar numa I Divisão nesta ida-
de e é com grande satisfação que vemos 
que o objetivo foi alcançado e que para 
o ano vão estar a jogar onde merecem”, 
denota o técnico Miguel Sousa. 

Como ponto forte, o timoneiro destaca 
a “união do grupo”, ingrediente essen-
cial para conquistar a subida e carimbar o 
acesso à Final Four. “Entre as mais de cem 
equipas que disputaram a época pode-
mos considerar-nos uns felizardos dado 
que estamos a lutar por um objetivo que 
todas elas gostariam de poder alcançar”, 
realça, assumindo sem rodeios a ambição 
que norteia agora o plantel: “Uma equi-
pa que atinge a fase final não pode pen-
sar de outra forma e o nosso desiderato 
é conquistar o título de forma aberta e 
assumida”.

Pela frente têm o ABC Braga B, que o 
treinador prevê ser um “opositor bas-
tante complicado”, o 1º de Dezembro e 

ESTIVEMOS SEMPRE 
EM PRIMEIRO LUGAR 
NAS DIVERSAS FASES 
DO CAMPEONATO
MIGUEL SOUSA, 
TÉCNICO DA EQUIPA DE JUVENIS 
DE ANDEBOL DA ADS

o SC Horta. A disputa será renhida mas 
Miguel Sousa confia no “valor” da equipa 
e reforça que “quem joga uma fase final 
tem que pensar somente em vencê-la”. 
A Final Four disputa-se entre 10 e 12 de 
junho, num local ainda a definir.

Duas derrotas em mais de quarenta jogos 
disputados espelham bem o percurso 
notável que o plantel trilhou pelo Cam-
peonato Nacional da II Divisão. O técni-
co, que chegou ao clube no início da tem-
porada, faz uma análise com saldo positi-
vo. “Desde o primeiro dia estivemos sem-
pre em primeiro lugar nas diversas fases 
do campeonato. Em termos competitivos 
julgo que a época não poderia ter corri-
do de uma forma mais positiva. Acho que 
os miúdos evoluíram bastante”, revela, 
destacando um plantel muito jovem que 
esteve à altura do desafio. “Temos vários 
atletas do escalão abaixo. Pelo menos qua-

tro jogam com regularidade na equipa 
juvenil e são atletas que têm uma partici-
pação muito ativa e uma responsabilida-
de muito grande na conquista deste obje-
tivo”, explica. 

Respeito pelo outro, solidariedade, 
entreajuda, perseverança e espírito de 
sacrifício. Foram estes os princípios 
que Miguel Sousa incutiu ao conjunto 
ao longo da temporada e que também 
se aplicam fora das quatro linhas. “No 
fundo são princípios que devem nortear 
também a nossa vida. Disse-lhes no final 
do jogo contra o Avanca que o andebol é 
uma escola de valores e virtudes que são 
depois transpostos para a nossa vida e a 
para o nosso dia-a-dia”, conta o técnico, 
que na próxima temporada continuará ao 
leme da equipa alvinegra para “dar conti-
nuidade ao projeto”.

Do primeiro ano ao serviço do clube, o 
técnico destaca o “espírito particular” que 
encontrou na Sanjoanense, “uma autên-
tica família” de onde realça “os incansá-
veis Alex e Álvaro”, seccionistas na equi-
pa de juvenis, bem como o empenho de 
toda a estrutura diretiva, nomeadamente 
Hugo Lima. “As pessoas no clube dão-se 
extremamente bem, não há quase divisão 
entre os vários escalões. Como treinador 
foi um ano extremamente benéfico e ali-
ciante para a minha formação”, remata.
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A MÉDIO PRAZO, 
O OBJETIVO É QUE 

TODA A FORMAÇÃO 
COMPITA NOS 

ESCALÕES PRINCIPAIS 
DO ANDEBOL

JOSÉ PEDRO SILVA, 
DIRETOR DA SECÇÃO DE 

ANDEBOL DA ADS

A conquista dos juvenis é, para José Pedro 
Silva, Presidente da secção de andebol 
da ADS, um “sinal” de que a aposta em 
técnicos de qualidade tem dado frutos. 
O ano também correspondeu às expec-
tativas, já que foram cumpridas as duas 
metas da temporada: a manutenção dos 
seniores na II Divisão Nacional e a subi-
da dos juvenis ao escalão principal. Falta, 
agora, a cereja no topo do bolo. “O obje-
tivo é o título nacional da II Divisão. Há 
grandes hipóteses, são quatro equipas e 
nós devemos ser um dos dois favoritos à 
conquista do título”, aponta. 

Depois dos juvenis, o responsável espera 
que os outros escalões sigam as mesmas 
pisadas e adianta que os preparos para a 
próxima temporada estão praticamente 
concluídos. “Vão entrar mais três técnicos 
que vêm de fora do clube, todos eles licen-
ciados em Educação Física e com bons 
níveis de formação de andebol. Vamos 
ficar com um naipe de técnicos fortíssi-
mo”, garante José Pedro Silva, que espe-
ra colocar novamente todos os escalões de 
formação a competir ao mais alto nível. 
“A secção tem tido ao longo destes anos 
todos muitos altos e baixos. Há dois anos 
estivemos na I Divisão com os juniores, 
há mais de cinco tínhamos os escalões 
todos na I Divisão. A médio prazo o obje-
tivo é que toda a formação compita nos 
escalões principais do andebol”, assegura.  
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Andebol de alto nível em Setúbal 
O andebol está em destaque em Setúbal Cidade Europeia do Desporto 
2016 com a realização, em agosto, de dois dos maiores eventos do 
calendário nacional da modalidade, concretamente competições da 
supertaça, em masculinos e femininos, e urna gala desportiva. 
A Supertaça de Andebol está agendada para 28 de agosto, no Pavilhão 
Desportivo Municipal das Manteigadas, com jogos às 14h00, em 
femininos, e às 17h00, em masculinos, categoria na qual está já 
garantida a presença do Sport Lisboa e Benfica que defronta o Sporting 
Clube de Portugal ou o ABC de Braga. 
No dia antes, a 27, às 21h00, o Fórum Municipal Luisa Todi recebe a 
Gala da Federação de Andebol de Portugal, momento de 
confraternização da familia andebolista na qual são distinguidos atletas, 
técnicos e dirigentes da época desportiva 2015/2016, e que homenageia 
uma individualidade. 
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