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A11Cadenas pretendido pelo FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-06-2015

Meio: Record Online Autores:

Alexandre Reis

João Baptista Seixas

Norberto Santos

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=954882

 
procura solução para substituir ljubomir obradovic O técnico Ljubomir Obradovic está de saída do
FCPorto, mas os heptacampeões já estão a trabalhar para encontrar solução para a substituição,
tentando criar uma estrutura consistente que visa a entrada direta na Liga dos Campeões. Seja pelo
ranking de Portugal (13.º) ou por atribuição de um wild card, tendo havido uma reunião ao mais alto
nível entre dirigentes dos dragões e da EHF. E um dos nomes desejados para render o sérvio é o do
espanhol Manolo Cadenas, selecionador de Espanha e treinador do vice-campeão polaco Wisla Plock,
que esta época contou com um ex-portista, o pivô Tiago Rocha, também hipótese para dragões. O
namoro do FCPorto com Manolo Cadenas, de 60 anos, não é de agora, pois o técnico tem tido boas
relações com os portugueses, sendo apreciador de talentos como o internacional Rui Silva, que vai
rumar aos dragões. Refira-se que Manolo Cadenas é um treinador de primeiro plano, que já havia
tentado levar o central do Sporting para o Barça, pelo que, agora, poderá contar com ele, caso assine
com os dragões. O espanhol tem passado por vários clubes espanhóis como Valladolid, Barcelona e
Ademar León, onde foi campeão na Asobal e ganhou duas Taças das Taças. O FCPorto pode reforçar,
assim, a aposta em treinadores do país vizinho, como no futebol (Julen Lopetegui), basquetebol
(Moncho López) e hóquei (Guillem Cabestany). Quanto ao destino de Obradovic, também selecionador
de Montenegro, parece estar mais longe do Sporting, onde é pretendido, pois o seu desejo é regressar
aos Balcãs.
 
 , 12 junho de 201505:14
 
alexandre reis, norberto santos e joão baptista seixas marca
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Heptacampeões deverão ter entrada direta na Champions 05:14 . Record Por alexandre reis, norberto
santos e joão baptista seixas - Record O técnico Ljubomir Obradovic está de saída do FCPorto, mas os
heptacampeões já estão a trabalhar para encontrar solução para a substituição, tentando criar uma
estrutura consistente que visa a entrada direta na Liga dos Campeões. Seja pelo ranking de Portugal
(13.º) ou por atribuição de um wild card, tendo havido uma reunião ao mais alto nível entre dirigentes
dos dragões e da EHF.E um dos nomes desejados para render o sérvio é o do espanhol Manolo
Cadenas, selecionador de Espanha e treinador do vice-campeão polaco Wisla Plock, que esta época
contou com um ex-portista, o pivô Tiago Rocha, também hipótese para dragões.O namoro do FCPorto
com Manolo Cadenas, de 60 anos, não é de agora, pois o técnico tem tido boas relações com os
portugueses, sendo apreciador de talentos como o internacional Rui Silva, que vai rumar aos
dragões.Refira-se que Manolo Cadenas é um treinador de primeiro plano, que já havia tentado levar o
central do Sporting para o Barça, pelo que, agora, poderá contar com ele, caso assine com os
dragões. O espanhol tem passado por vários clubes espanhóis como Valladolid, Barcelona e Ademar
León, onde foi campeão na Asobal e ganhou duas Taças das Taças.O FCPorto pode reforçar, assim, a
aposta em treinadores do país vizinho, como no futebol (Julen Lopetegui), basquetebol (Moncho
López) e hóquei (Guillem Cabestany).Quanto ao destino de Obradovic, também selecionador de
Montenegro, parece estar mais longe do Sporting, onde é pretendido, pois o seu desejo é regressar
aos Balcãs.
 
 05:14 . Record
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Marta Sá e Vânia Sá participam no Global Referee Training Programme 2015 da IHF
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23159-marta-sa-e-vania-sa-participam-no-global-

referee-training-programme-2015-da-ihf

 
A dupla internacional feminina recebeu o convite para integrar este curso da IHF.
 
 A Federação Internacional de Andebol (IHF) vai organizar um curso de árbitros, o "Global Referee
Training Programme 2015", no qual a dupla Marta Sá/ Vânia Sá vai participar.
 O curso, que será leccionado por membros e prelectores da Comissão de Regras e Arbitragem da IHF,
terá lugar de 25 a 31 de Agosto, na Suécia.
 As irmãs Sá são uma das nove duplas que vai fazer parte deste curso.
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Universíadas Gwangju 2015: Esgrima portuguesa representada na espada e florete
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-desporto-universitario/23144-universiadas-gwangju-2015-

esgrima-portuguesa-representada-na-espada-e-florete

 
Muita competitividade e bons resultados são o que esperam os estudantes-atletas de Esgrima que se
juntam à missão portuguesa nas Universíadas de Verão em Gwangju, na Coreia do Sul. Entre 4 e 9 de
julho, Max Röd, Inês Hermínio e Pedro Macedo, acompanhados pelo treinador Andreas Röd, vão jogar
à procura de uma "representação digna" do país.
 Max Röd vai participar na disciplina de espada e é já a segunda vez que marca presença nesta
competição. O estudante de Direito na Universidade de Sevilha considera " esta participação uma
grande oportunidade, uma magnífica experiência, mas também uma responsabilidade de representar
dignamente o nosso país ".
 Em relação às expectativas, Max responde com ponderação. " Não quero para já marcar um objetivo
porque ainda não conheço bem o nível e número de adversários. Mesmo assim, as expectativas são
positivas e acredito ser capaz de poder fazer um bom resultado nesta prova ", afirma.
 Na variante feminina de espada, Inês Hermínio, campeã nacional universitária em espada, florete e
sabre, foi a escolhida. A estudante de Gestão da Universidade Nova de Lisboa (NOVA) sente " orgulho
por poder participar nas Universíadas, representando Portugal e a NOVA. Desde que entrei para a
universidade, em 2009, que é um dos meus objetivos participar nesta competição, pelo que é com
grande satisfação e realização que, finalmente, vou participar nas Universíadas ".
 " Tenho expectativas bastante elevadas para esta competição. Não só a nível de resultados como
também a nível das Universíadas em si, como evento marcante que é. Encontro-me no final da época
desportiva, no pico competitivo, pelo que espero que os resultados reflitam todo o trabalho
desenvolvido ", declara.
 A estes, junta-se Pedro Macedo, estudante de Engenharia Civil na Universidade de Lisboa que tem
assegurado o título de campeão nacional universitário de florete, em representação da Associação dos
Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST).
 Para Pedro " é um privilégio representar Portugal. Já tenho participado em campeonatos
internacionais, mas esta é uma competição um bocado diferente e sinto-me privilegiado por ser
convocado. Espero ficar entre os 16 primeiros, classificação similar ao último Europeu, mas vou dar o
meu melhor e tentar chegar mais longe ".
 " Seria desejável contar com uma equipa mais ampla, mas atualmente contamos com poucos
desportistas estudantes universitários. Os atletas contam com alguma experiência internacional e são
seguramente capazes de alcançar um bom resultado ", explica Andreas Röd.
 Para o treinador, as principais preocupações prendem-se com a "adaptação às 8 horas de diferença
de Portugal e ao clima muito húmido e quente " da Coreia do Sul. Ciente dos fatores que podem
condicionar a prestação dos atletas, Andreas ambiciona bons resultados.
 " Ainda não conhecemos a lista definitiva dos participantes, mas até hoje quase 50 atletas estão
inscritos já tanto na espada masculina como feminina e prevê-se um elenco muito competitivo com
atiradores de primeiro nível em ambas as competições. Esperamos obter um resultado bastante bom
nas duas competições, mas a esgrima depende muito da forma concreta no dia da prova. Espero que
Portugal fique representado com dignidade e obtenha alguma alegria ", partilha.
 A competição de Esgrima decorre entre os dias 4 e 9 de julho, prevendo-se que os nossos atletas
entrem em ação logo a 5 de julho, de acordo com o calendário provisório anunciado (a confirmar).
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 Portugal tem já um longo historial de participação da Esgrima em Universíadas, sendo uma das
modalidades do quadro obrigatório deste evento, com alguns atletas a repetirem várias presenças.
 Apesar de nunca ter conquistado medalhas, algumas participações estiveram perto de o conseguir,
bem como lograram alcançar lugares de honra, onde se destaca o magnífico 4º lugar por equipas de
Espada, obtido na edição de Shenzhen 2011.
 A delegação portuguesa em Gwangju integra na totalidade dez modalidades: Andebol (m), Atletismo,
Ginástica Artística, Esgrima, Judo, Natação, Remo, Taekwondo, Ténis de Mesa e Tiro com Arco, num
projeto de participação e seleção dos estudantes-atletas, definido com as respetivas federações
desportivas.
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ANDEBOL
| Redacção | 

O ABC de Braga ‘A’ venceu o
Águas Santas por 31-21 e sa-
grou-se campeão nacional de Ju-
venis Masculinos da I Divisão,
no jogo disputado ontem no Pa-
vilhão Flávio Sá Leite. Assim, a
uma jornada do fim da fase final
do Campeonato Nacional de Ju-
venis Masculinos da I Divisão, o
ABC "A" já conquistou o título
de campeão nacional.

No jogo disputado ontem, no

Pavilhão Flávio Sá Leite, a equi-
pa bracarense recebeu o Águas
Santas - que defendia o título
conquistado na época 2013/14 -
num jogo decisivo para a atri-
buição do título, já que as duas
equipas entraram em campo em
igualdade pontual, com a equipa
bracarense no primeiro lugar e o
Águas Santas em segundo.

Depois de ter perdido por
29-28, em Águas Santas, o ABC
Braga  entrou no jogo a ganhar e
assumiu o marcador desde os
primeiros minutos. Ao intervalo,

a equipa de Braga vencia por
15-7.

Na segunda parte, num pavi-
lhão cheio e com muitos apoian-
tes dos dois clubes nas banca-
das, o Águas Santas não
facilitou e conseguiu reduzir a
diferença, mas o ABC nunca ce-
deu a liderança e conseguiu
manter-se na frente do marcador
até ao final do jogo e garantir a
vitória, por 31-21.

Gonçalo Areias, do ABC Bra-
ga, foi o melhor marcador do jo-
go, com 9 golos. 

ABC sagra-se campeão
nacional em juvenis
ATLETAS DO ABC fizeram a festa ao triunfar no duelo com o Águas Santas
por dez golos de diferença e assim sagraram-se campeões nacionais.

TIAGO MADEIRA

Jovens do ABC festejaram mais um título nacional
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ANDEBOL JUVENIS

ABC
campeão
nacional
Pág. 14
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Homenagem às campeãs nacionais de Andebol
A equipa sénior feminina do Alavarium, tricampeã nacional de Andebol, é hoje alvo de
uma homenagem na Câmara de Aveiro, pela conquista do terceiro título nacional.
A cerimónia está marcada para as 19.30 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho.
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José Roque

Leiria vai ser palco, entre 18 a
21 de Junho, do Encontro Na-
cional de Andebol no escalão
de Infantis que, pela primeira
vez, junta no mesmo evento os
géneros masculinos e femini-
nos num total 56 equipas e
1200 atletas.

“Este será um evento que vai
marcar não só a cidade, mas
também a região já que a di-
mensão do torneio vai ter im-
pacto na economia local”, su-
blinhou o presidente da Câ-
mara de Leiria, Raul Castro, em
conferência de imprensa rea-
lizada na segunda-feira, acres-
centando ainda a aposta do
município no andebol: “É uma
modalidade que queremos
que seja mais intensa no nosso

concelho”.
Também o presidente da As-

sociação de Andebol de Leiria
sublinhou a importância de a
cidade acolher este evento que
contará com 156 jogos, 11 mil
refeições e 1200 dormidas as-
seguradas durante quatro dias,

estando estimada a presença
de seis mil pessoas presentes
num encontro que tem por há-
bito arrastar as famílias dos jo-
vens atletas. “Ao nível da ho-
telaria, estamos praticamente
esgotados”, avançou Mário
Bernardes.

Os jogos irão ser disputados
em vários pavilhões do con-
celho, nomeadamente no Cen-
tro Desportivo da Juve Lis, no
pavilhão da Gândara, dos Mar-
razes, dos Pousos, da Escola
Dr. Correia Mateus e no Está-
dio Municipal de Leiria onde
serão instalados dois pisos no
topo Sul.

Por tudo isto, o presidente da
Federação de Andebol de Por-
tugal, Ulisses Pereira, garante
que o Encontro Nacional, que
terá um custo entre 40 a 50 mil
euros, “vai ser histórico”, acres-
centando ainda que a região
de Leiria “respira andebol”.

A cerimónia de abertura terá
lugar a 18 de Junho, pelas
21h00, na Fonte Luminosa, no
centro da cidade de Leiria,
onde as equipas vão desfilar,
enquanto a de encerramento
está marcada para as 13h30 do
dia 21 de Junho.|

Encontro de andebol junta
1200 atletas em Leiria
Infantis Evento contará com 56 equipas de todo o País. Organização espera que
seis mil pessoas visitem Leiria durante os quatro dias do Encontro

Encontro terá lugar entre 18 a 21 de Junho, em Leiria

Andebol
Infantis
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Encontro de 
andebol junta 
1.200 atletas
Leiria | P18
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PRÉMIOS O Instituto Politéc-
nico de Leiria (IPLeiria) distin-
guiu os seus melhores estu-
dantes atletas na Gala do Des-
porto SAS IPLeiria 2015. O pré-
mio 'Atleta Revelação' foi atri-
buído por modalidade, e os
vencedores foram Inês Fer-
reira e Francisco Santos, em
andebol; Beatriz Dinis e Dyllan
Pedro, em atletismo; Paulo
Serrano, em futebol 11; Ana Oli-
veira e David Gonçalves, em
futsal; e Mário Fonseca, em hó-
quei em patins. 

O galardão de 'Atleta do Ano',
por modalidade, distinguiu vá-
rios atletas: Maria de Fátima
Suaré e Luís Silva, em andebol;
Daniela Cordeiro e Wilson
Conniott, em atletismo; Daniel

Silva, em BTT; André Ramos,
em hóquei em patins; Jorge
Baptista, em karting; Pedro Li,
em futebol 11; Ângela Bernar-
dino e Rui Castelhano, em fut-
sal; e José Pedro Marques, em
rugby 7.

Foram também homena-
geados com o prémio 'Mérito
Desportivo' os atletas do IPLei-
ria que conquistaram vários tí-
tulos individuais e colectivos,
como Andreia Grácio, Ricardo
Mendes, Wilson Conniott,

Bruno Gualberto, Wilson Mar-
tins, Dyllan Pedro, na modali-
dade de atletismo de pista co-
berta; Andrei Sandutã, em judo;
Ana Alves e Wilson Conniott,
em atletismo ao ar livre; Mi-
guel Silva, em Taekwondo; Da-
niela Bastos, em karting; e to-
dos os elementos da equipa de
andebol masculino e da equipa
de atletismo de pista coberta. 

Margarida Gabriel, atleta de
andebol, e Pedro Moderno,
atleta de futebol 11, foram os
'Atletas do Ano IPLeiria – Fe-
minino e Masculino', e o ga-
lardão 'Modalidade do Ano' foi
atribuído ao andebol mascu-
lino. Marco Afra, treinador das
equipas de andebol, recebeu o
título de 'Treinador do Ano'. No
final da cerimónia Miguel Je-
rónimo, administrador dos
Serviços de Acção Social, re-
cebeu o troféu de homenagem
dos estudantes atletas do
IPLeiria.|

IPLeiria distingue os seus
atletas na Gala do Desporto

Esta iniciativa decorreu pelo 12.º ano consecutivo 

IPLEIRIA
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FONTELO O Campo José Al-
ves Madeira foi o palco da festa
do andebol, com centena e
meia de crianças do 1.º ciclo a
mostrarem o que valem na
modalidade, dando colorido e
alegria ao Complexo Despor-
tivo do Fontelo. 

Tratou-se do encontro distri-
tal do projecto ‘Andebol4Kids’,
da responsabilidades da Asso-
ciação de Andebol de Viseu que
contou com a adesão de 21 mu-

nicípios do distrito e que visou
a promoção da modalidade e
a captação de jovens. 

Contudo, apenas 12 dos 21
municípios inicialmente pre-
vistos, se fizeram representar.
Ainda assim, o evento foi um
êxito em todos os aspectos. 

Todas as equipas se mostra-
ram bem preparadas com cada
uma a realizar cinco jogos, num
encontro bem enquadrado pe-
los professores. |

“Andebol4Kids” com
cerca de 150 crianças

Crianças tomam o gosto pela modalidade

JOÃO FERRARI
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Sports e Infante conquistam
Taça da Madeira de Infantis
As finais da Taça da Madeira de

andebol em Infantis disputaram-se
no passado sábado, nos pavilhões
do Funchal e dos Salesianos. Nos fe-
mininos, mais uma vez defrontaram-
se na final as equipas do Clube
Sports Madeira e da Bartolomeu Pe-
restrelo confirmando-se o favori-
tismo das azuis e brancas, após uma
primeira parte de muito equilíbrio.
O Sports Madeira venceu a Bartolo-
meu por 15-7 e arrecadou a Taça. No
setor masculino, o Infante (na foto)
impôs a primeira derrota da época
na região ao Bartolomeu Perestrelo
por 20-17, causando alguma surpresa
e conquistando o segundo troféu
das competições regionais.
Em Iniciados definiram-se as equi-

pas que irão disputar as finais do Tor-
neio de Encerramento. Nos femini-

nos aguarda-se mais um duelo entre
Sports Madeira A e B. Perestrelo, en-
quanto nos masculinos antecipa-se
um grande jogo entre a Bartolomeu
e o AM Madeira SAD. Em Juvenis fe-
mininos, o Madeira e a Bartolomeu
encontram-se na última jornada
para apurar o vencedor desta com-
petição, enquanto que nos masculi-
nos o Académico ou a Bartolomeu
vai ser o vencedor do torneio. 
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Nélson Pina
reforça
Madeira SAD
O jogador Nélson Pina (ex-Spor-
ting da Horta) está de volta ao
Madeira SAD. O ponta esquerda
internacional “A” por Portugal
assinou contrato com o clube
madeirense por duas épocas. O
jogador de 29 anos alinhou pela
SAD madeirense na época
2012/13. Entretanto esteve no
Belenenses e no Sporting da
Horta. O clube açoriano até
apresentou uma proposta para
renovar contrato com o jogador,
no entanto, Nélson Pina optou
pela Madeira, sendo um impor-
tante reforço para a equipa de
Paulo Fidalgo.
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PIVOT DRAGAN VRGOC
REFORÇA BENFICA
O ‘pivot’ croata Dragan Vrgoc vai
reforçar a equipa de andebol do
Benfica na próxima temporada,
anunciou ontem o clube da Luz. O
croata, de 24 anos e que tem 2,04
metros e 120 kg, começou a jogar
como profissional em 2009 na
Croácia e atuava nos macedónios
Metarlurg. Vrgoc junta-se ao
guarda-redes macedónio Nikola
Mitrevski e ao lateral-esquerdo
brasileiro Uelington no lote de re-
forços da equipa ‘encarnada’.
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Núcleo Desportivo Santa Joana campeão nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Maia Hoje Online

URL:: http://www.maiahoje.pt/noticias/ler-noticia.php?noticia=1058

 
Clube maiato garantiu subida de divisão. No jogo da última jornada do Campeonato de Seniores
Femininos da 2ª divisão, o Núcleo Desportivo Santa Joana recebeu e venceu a equipa do Clube de
Vela de Tavira por 23-18. Neste jogo disputado no Municipal de S. Pedro Fins estava em causa o título
de campeão nacional e a subida de divisão. Na primeira parte ambos os conjuntos entraram em bom
plano com o resultado ao intervalo de 10-9 a representar bem o equilíbrio da primeira parte. Na
segunda parte o equilíbrio manteve-se mas a equipa maiata aproveitou bem as falhas do adversário e
conseguiu adiantar-se no marcador, vantagem que segurou até ao fim da partida, vencendo por 23-
18. Marlene Pinto e Ana Carvalho, ambas com 6 golos apontados, foram as melhores marcadoras do
Santa Joana. O Santa Joana sagrou-se assim campeão nacional e na próxima época vai jogar na 1ª
divisão. Foto: Nuno Fonseca
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Andebol: só seis golos de vantagem levam Portugal ao Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/selecao/andebol-so-seis-golos-de-vantagem-levam-portugal-

ao-europeu

 
Seleção portuguesa tem de vencer a Rússia por uma diferença de seis golos
 
 agora
 
 A seleção portuguesa de andebol precisa de vencer a Rússia, no próximo domingo, por uma
vantagem de seis golos, para chegar ao Europeu de 2016.
 
 Isto porque a equipa russa venceu, esta quinta-feira, a Ucrânia e assim as decisões no Grupo 5
ficaram agendadas para a última jornada. Além disso, Portugal perdeu no primeiro jogo com a Rússia
por 34-29.
 
 A Rússia tem seis pontos, mais dois do que Portugal, enquanto a Hungria tem 10 e já está apurada.
Por sua vez, a Ucrânia está fora da corrida, por que ainda não pontuou.
 
Redação
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Euro: Portugal obrigado a vencer por seis golos na Rússia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: RTP Online Autores: Carlos Barros

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=836020&tm=46&layout=158&visual=49

 
11 Jun, 2015, 19:21
 
 Portugal tem de vencer no domingo a Rússia por seis golos de diferença para garantir o apuramento
para o Europeu de andebol, depois de o conjunto russo ter derrotado esta quinta-feira a Ucrânia, em
jogo em atraso da primeira jornada.
 
 Com apenas uma ronda por disputar no grupo 5 de apuramento para o Europeu de 2016, a Rússia,
que hoje venceu a Ucrânia, por 30-28, tem seis pontos, mais dois do que Portugal.
 
 Para se apurar, Portugal terá de conseguir um triunfo por seis golos em Moscovo para anular a
derrota caseira, por 34-29, na estreia na qualificação.
 
 Fora destas contas estão já a Hungria, já apurada, com 10 pontos e pleno de triunfos -- o último dos
quais em Portugal na quarta-feira -, e a Ucrânia, que ainda não pontuou.
 
Carlos Barros
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Portugal tem de golear na Rússia para ir ao Europeu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/06/11/portugal-obrigado-a-vencer-por-seis-golos-na-russia-

para-ir-a-europeu-de-andebol

 
11-06-2015 19:17
 
 O conjunto russo derrotou a Ucrânia esta quinta-feira
 
 A seleção portuguesa tem uma tarefa hercúlea pela frente.
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal tem de vencer no domingo a Rússia por seis golos de diferença para garantir o apuramento
para o Europeu de andebol, depois de o conjunto russo ter derrotado hoje a Ucrânia, em jogo em
atraso da primeira jornada.
 
 Com apenas uma ronda por disputar no grupo 5 de apuramento para o Europeu de 2016, a Rússia,
que hoje venceu a Ucrânia, por 30-28, tem seis pontos, mais dois do que Portugal.
 
 Para se apurar, Portugal terá de conseguir um triunfo por seis golos em Moscovo para anular a
derrota caseira, por 34-29, na estreia na qualificação.
 
 Fora destas contas estão já a Hungria, já apurada, com 10 pontos e pleno de triunfos - o último dos
quais em Portugal na quarta-feira -, e a Ucrânia, que ainda não pontuou.
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O Núcleo Regional da Ma-
deira da Liga Portuguesa
Contra o Cancro em parceria
com a Associação de Andebol
da Madeira, agendou para os
próximos dias 20 e 21 deste
mês de junho o evento "Um
Golo Pela  Vida", que vai já na
sua 6.ª edição. Trata-se de

um Torneio sénior, masculino
e feminino, que terá lugar no
Pavilhão do Funchal. Na oca-
sião, haverá barracas de
comes e bebes na área cir-
cundante ao pavilhão. A
apresentação do evento será
segunda feira, às 18 horas,
na sede daquela instituição.

JM

“Um golo pela Vida”, nos dias 20 e 21 de junho
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Uma lição 
de solidariedade

C erca de dois 
meses depois 
do arranque, 
há mais de 
600 pesso-

as envolvidas e 49 equipas a 
trabalhar. O projeto “Um dia 
pela Vida” mostra que quando 
se ruma com um objetivo bem 
definido e comum à maioria, a 
comunidade envolve-se e dá o 
exemplo. A atestar isso, está o 
número de pessoas que estarão 
envolvidas no cordão humano 
solidário, que se realiza na pró-
xima sexta-feira, 5 de junho. A 
organização estima juntar mais 
de 3.500 pessoas na iniciativa, 
um número bastante interessante 
e que demonstra que muitas ve-
zes a comunidade não se envol-
ve porque não se consegue fazer 
passar a mensagem claramente.

Segunda-feira, 1 de junho, 
o JMG atinge os 52 anos de 
publicações. Desde 1963, o 
nosso jornal foi publicado por 
2660 ocasiões. Neste perí-

odo, o concelho da Marinha 
Grande sofreu grandes mu-
danças. A fabricação de vidro 
manual quase desapareceu, 
enquanto o setor dos moldes, 
plásticos e ferramentas flores-
ceu e tornou-se o motor da 
economia do concelho. 

Nos últimos 52 anos, assis-
timos a períodos menos bons 
da história da Marinha Gran-
de, mas ficou evidente que, 
como comunidade, sempre 
soubemos ultrapassar os mo-
mentos de crise. E o JMG sem-
pre esteve aqui para dar conta  
de tudo isso.

Este fim-de-semana, o ande-
bol da SIR 1º Maio pode voltar 
a fazer história. O Pavilhão 
Nery Capucho recebe a ter-
ceira fase do Nacional de ju-
niores femininos e a formação 
marinhense pode carimbar a 
presença na fase final. 

Mário Nicolau
Jornalista

Editorial
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A Marinha Grande recebe a 
terceira fase do campeonato 
nacional de juniores femininos. 
A prova decorre este fim de 
semana no pavilhão municipal 
Nery Capucho

Para quem está menos familiarizado com 
o andebol, o campeonato nacional de junio-
res femininos disputa-se em quatro fases. Na 
primeira participam todas as equipas nacio-
nais e apuram-se as melhores doze para a 
segunda fase, que se disputa em duas zonas 
definidas geograficamente. 

Na segunda fase as primeiras classifica-
das de cada zona carimbam o passaporte 
para a fase final em que se vão confrontar 
quatro equipas para disputar o título de cam-

peão nacional, as segundas classificadas 
apuram-se para a terceira fase a que se junta 
a equipa que representa as ilhas e onde jo-
gam todas contra todas apurando-se as duas 
primeiras para a fase final.

Esta época a terceira fase tem início 
esta sexta-feira e decorre até domingo. 
Além da SIR 1º Maio a prova conta com 
a participação de Leça e do CS Madeira. 
Os jogos realizam-se todos no pavilhão 
Nery Capucho.

A SIR 1º de Maio vai ter pela frente dois 
emblemas que no escalão de seniores es-
tão na I Divisão Nacional, e em ambos os 
casos há atletas que são presenças habitu-
ais nas respetivas equipas seniores.

O JMG não quis de deixar de apre-
sentar o grupo de trabalho que permitiu 
esta conquista desportiva, e igualmente 

foi ouvir António Santos, o treinador da 
equipa, dois diretores de escalão, Carlos 
Espinha mais próximo da gestão despor-
tiva, e Augusta Simões a diretora que há 

mais anos acompanha as atletas e ainda 
o diretor desportivo pelo andebol da SIR, 
José Miguel Alexandre e o presidente da  
coletividade, Orlando Joia. 

 Ò momento histórico

sir 1º Maio organiza terceira fase 
do nacional de Juniores feMininos

enquanto diretor qual era o objetivo da 
época para as juniores femininas?
No início da época o objetivo era alcan-
çar a terceira fase, sempre tivemos a cons-
ciência que era uma competição muito 
equilibrada e só depois de alcançar este 
objetivo é que poderíamos pensar em ou-
tras metas. Mas sim, ao atingirmos este 
primeiro objetivo conseguimos atingir uma 
meta que nunca tinha sido conseguida an-
teriormente, só por isso já é um grande 
sucesso desta equipa e de toda a estrutura 

que as tem apoiado incondicionalmente.

como está a decorrer a organização da 
terceira fase do campeonato?
A organização está a decorrer com o 
empenho de toda a estrutura do andebol 
da SIR 1º Maio e só assim seria possível 
em tão pouco tempo organizar um evento 
destes. Tem havido uma mobilização de 
todos os diretores e de todos os escalões 
para que seja possível, mais uma vez, um 
evento de grande sucesso, neste caso or-
ganizativo e desportivo.

algum apelo para quem nos lê?
Sim, claro que sim. A nossa equipa joga 
nos dias 29 e 31 de maio, às 20 horas 
e às 12 horas, respetivamente. Seria ex-
traordinário criar um grande ambiente e, 
para isso, será necessário uma presença 
massiva de todos os adeptos e simpatizan-
tes da modalidade. O nosso compromisso 
será proporcionar um grande jogo cheio 
de emotividade, sempre com o objetivo 
de conseguir o apuramento para a fase 
final. ß

 Ò carlos esPinha, diriGente

“a orGanização decorre 
com emPenho de todos”

acompanha a evolução destas atletas 
desde os minis, como são elas fora do 
campo, no balneário e no treino?
A irreverência, a alegria, a diversão são as 
características do estatuto de serem jovens e 
em paralelo são responsáveis, bem forma-
das, dedicadas e trabalhadoras. Já parti-
lhámos e vivemos diversas emoções, desde 
choros e risos e que no final se traduzem 
num espírito de equipa, de união e amizade. 
Sinto-me uma verdadeira privilegiada por ter 
acompanhado o percurso destas atletas e 

por me terem proporcionado vivências ines-
quecíveis, sem descurar o orgulho e admira-
ção que tenho por elas.

na relação com as atletas a preocupação 
fica na área desportiva, ou segue para a 
área da formação cívica e académica?
A SIR 1º Maio representa um papel funda-
mental na nossa sociedade, porque tem  a 
preocupação de reunir a formação nas di-
versas vertentes, tanto desportiva, como aca-
démica, como cívica e moral. Autoestima, 
respeito mútuo, convivência, amizade, edu-
cação, responsabilidade, organização são 
fatores transmitidos pelo desporto, sobretudo 
coletivo, e que tornam os atletas melhores ci-
dadãos, contribuindo assim, no presente e no 
futuro, para a sua formação enquanto seres 
humanos. 

algum apelo para quem nos lê?
Queremos fazer história e honrar o nosso 
clube. Sabemos que é difícil, mas que po-
deremos vencer e para isso o vosso apoio é 
fundamental. Venham ao pavilhão da Nery 
este fim-de-semana. ß

 Ò auGusta simões, diriGente

“Queremos Fazer história 
e honrar o nosso clube”
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 Ò josé Pereira, diretor desPortivo

“esPeramos conseGuir o aPuramento”
pelo quarto ano seguido a sir 1º de maio 
tem um escalão numa fase de concentra-
ção num campeonato nacional. que signi-
ficado tem para o andebol do clube?
É uma prova da continuação do bom traba-
lho que tem sido feito a nível da formação do 
clube, e significa que uma vez mais estamos 
entre as melhores equipas nacionais neste 
caso em particular no escalão de Juniores 
Femininos. 

quais as expectativas para esta competi-
ção?

Logicamente as nossas expectativas são che-
garmos o mais longe possível nesta competi-
ção. Sabemos que neste momento estamos 
entre as 5 melhores equipas a nível Nacio-
nal, e esperamos que no próximo fim de 
semana, consigamos ficar apurados para a 
fase final de forma a irmos decidir o Cam-
peão Nacional.

enquanto principal diretor desportivo da 
secção quer deixar alguma palavra para 
as atletas e público em geral?
Queria aproveitar esta oportunidade para 

publicamente, não só em relação às atletas, 
mas também aos treinadores e aos dirigentes 
deste escalão, em particular, dar-lhes os pa-
rabéns pelos resultados conseguidos até ao 
momento, e em segundo lugar depositar toda 
a confiança que será possível chegarmos à 
próxima fase.
Quero aproveitar para solicitar a presença 
de todos os escalões da SIR 1º de Maio, o 
vosso apoio será muito importante.  
Quanto ao público em geral, aproveito para 
solicitar o apoio de todos nos jogos deste fim 
de semana. ß

António Santos e Pedro Nuno 
são os técnicos dos juniores 
femininos. Fomos ouvir o 
técnico principal

a sir 1º de maio estreia-se numa fase 
em concentração no escalão de juniores.
este era um objectivo traçado no inicio 
da época?
Antes de responder concretamente à ques-
tão colocada gostaria de referir que, no 
escalão de juniores femininos, a SIR nunca 
tinha passado à segunda fase do campe-
onato nacional, pelo que a passagem à 
terceira fase, que equivale a estar entre 
as cinco melhores equipas nacionais é de 
todo um grande feito desta equipa. Em re-
lação aos objetivos para a época, seria 
sempre difícil definir, à partida, grandes 

objetivos, quando a SIR nem sequer tinha 
participado neste escalão na época passa-
da. No entanto, sempre tivemos consciên-
cia que este grupo, apesar de constituído 
por um misto de atletas juniores e juvenis, 
tinha uma grande qualidade, que já tinha 
demonstrado em outras épocas despor-
tivas. Em suma, no final da primeira fase 
do campeonato nacional, já era claro para 
todo o grupo que este tinha que ser um ob-
jetivo a perseguir.

certamente conhece as equipas envol-
vidas, o que podemos esperar de cada 
uma?
Infelizmente, conhecemos a equipa do 
Leça, mas não conhecemos a equipa do 
Sports Madeira, apesar de sabermos que 
tem várias atletas que jogam regularmente 
na sua equipa sénior que milita na I Divisão 
Nacional. O que esperamos, sem dúvida 
alguma, é um grande equilíbrio, em que 
os pormenores poderão fazer a diferença.

as suas atletas estão preparadas para o 
momento? 
Apesar do momento difícil, em termos es-
colares, sem dúvida alguma que vamos ter 
um grupo unido e lutador que tudo fará 
para estar presente na fase final do Cam-
peonato Nacional de Juniores Femininos.

quer deixar alguma mensagem final?
Venham encher o pavilhão municipal da Ma-
rinha Grande, pois o apoio de todos os ma-
rinhenses pode ser a chave para a Marinha 
Grande ter uma equipa feminina a discutir 
um título nacional. ß

 Ò antónio santos, técnico da equiPa

“Vamos ter um GruPo 
unido e lutador”

O presidente do clube acredita 
que a equipa poderá dar uma 
alegria aos sócios

a organização e a presença das junio-
res femininas na 3ª fase da 1ª divisão é 
uma boa forma de comemorar um mês 
de presidente da sir 1º de maio?
Podemos dizer que sim, porém o mérito é 
todo das atletas, treinadores, pais e diri-
gentes que têm feito mais uma época bri-
lhante a elevar bem alto o nome do nosso 
clube e da nossa cidade. Esta organização 
é um prémio à nossa capacidade organiza-
tiva demonstrada ao lango de vários anos 
e a nossa presença nas cinco melhores 

equipas nacionais do escalão de juniores 
femininos, é um prémio para todos os que 
trabalham diariamente no clube. Na vida 
nada se consegue sem muito trabalho e na 
SIR trabalha-se muito. Nada acontece por 
acaso.

como sente o viver do clube neste mo-
mento?
Pessoalmente estou apaixonado. Deito-
-me e acordo a pensar na SIR... Quanto 
ao clube em si, a mais antiga coletividade 
da Marinha Grande, sinto-a plena de vida. 
Temos muita gente cheia de vontade de fa-
zer com que a SIR chegue cada vez mais 
longe. Agora, há sempre que continuar a 
trabalhar. A seguir a um sonho que se con-
cretiza, voltamos a sonhar, cada vez mais 
alto... Foi assim há 94 anos aquando da 
fundação da SIR 1.º de Maio, foi assim há 
23 anos aquando do início do projeto do 
andebol, será assim sempre. Habituem-se 
a ouvir falar da SIR 1º Maio. O céu é o 
limite...

enquanto presidente do clube quer dei-
xar alguma palavra para as atletas?
Enquanto picassinense e marinhense quero 
dizer que tenho muito orgulho nestas me-
ninas, algumas das quais vi crescer desde 
bebés... Enquanto presidente da SIR, que-
ro que saibam que tenho muita confiança 
no grupo de trabalho. Desde a baliza às 
pontas, vocês são excelentes executantes. 
Tenham confiança, saibam sofrer, sejam 
unidas, apoiem-se, deem sempre o vosso 
melhor. Agora e sempre, nunca desistam 
dos vossos sonhos. ß

 Ò orlando joia, Presidente do clube

“habituem-se a ouVir 
Falar da sir 1º maio”
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 Ò andebol

Marinha grande recebe 
terceira fase do nacional 
SIR 1º Maio joga passagem à fase 
final do Nacional » pág. 12
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ndebolA
Mais um título para 
o andebol sanjoanense

Desta vez foi o escalão 
de veteranos masculinos, 
que muito tem trazido ao 
andebol sanjoanense.

Com seis vitórias em seis 
jogos, a Sanjoanense mos-
tra que é a equipa mais forte 
do campeonato. Faltam 
ainda dois jogos para o 

campeonato terminar, mas 
o título já está garantido.

A revalidação do título dis-
trital é um motivo de orgulho 
para todos porque mostra 
que a raça e atitude conse-
guem ganhar campeonatos.

A duas jornadas do fim, 
o foco começa a centrar-se 

na fase final do campeonato 
nacional, que se realiza este 
ano em Lamego nos dias 27 
e 28 de Junho.

A ambição é grande, mas 
o caminho é difícil.

A ver vamos.
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…revisão
> Andebol para 
todos no Ceeria

Fomos conhecer a equipa do 
Cister Sport e do Ceeria que 
dão corpo ao projeto Ande-
bol4All. Os treinos decorrem 
às quartas-feiras no pavi-
lhão da Escola D. Pedro I. 

Página 40



A41

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 33,40 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 59582859 28-05-2015

Tânia ri-se. Sabe que já fez asnei-
ra, mas isso não a impede de seguir o 
exercício com a bola de andebol nas 
mãos. Só se detém quando remata à 
baliza. A treinadora procurou corrigi-
la, mas já não foi a tempo. “Quantos 
passos podemos dar com a bola na 
mão?”, questiona Isabel Carolino, téc-
nica do Cister Sport de Alcobaça, que 
há pouco mais de um ano abraçou o 
projeto Andebol4All, proposto pelo 
clube ao Centro de Educação Especial, 
Reabilitação e Integração de Alcobaça. 
Tânia sabe que só pode dar três, mas 
os problemas físicos impedem-na de 
correr de forma coordenada e, por isso, 
de quando em vez falha o gesto técnico. 
Ainda assim, continua a sorrir e a tentar 
ser melhor jogadora.

As quartas-feiras são sempre dias 
diferentes para o grupo de 14 clien-
tes do Ceeria que, durante cerca de 
uma hora, treina afincadamente no 
pavilhão da Escola D. Pedro I, em Al-
cobaça. os atletas ouvem as instruções 

dos treinadores e procuram apurar a 
técnica individual. mas Isabel Carolino 
sabe que o processo de aprendizagem 
não é constante.
“Aquilo que fazemos é andebol 

adaptado a pessoas com algumas 
limitações. No treino dos miúdos 

também encontramos jovens com 
limitações. A diferença dos outros 
grupos é que nunca podemos traçar 
objetivos. Num treino parece que eles 
assimilaram tudo e no outro parece 
que começaram do zero”, salienta a 
técnica, que está há 27 anos no Cister 

Sport e sublinha que “o importante 
é que eles trabalhem a motricidade”. 

“A competição vem depois”, considera 
a treinadora, que já viu de tudo nos 
jogos: “Desde agarrarem na bola e 
marcarem golo na própria baliza e fes-
tejarem até celebrarem efusivamente 

o golo do adversário...”
Rui Clemente acompanha 

Isabel Carolino nos treinos 
e jogos. o técnico do Cee-
ria salienta que “é sempre 
motivo de satisfação eles 
virem aos treinos e jogos”. 

“Depois temos alguns que 
querem dar o seu melhor 
e outros que têm mais di-
ficuldades. Este grupo tem 

deficiência intelectual profunda e, por 
isso, pensar o jogo é mais complica-
do”, explica o monitor, notando que 
o grupo é muito heterogéneo. “Temos 
dois jogadores com 17 anos e outro com 
48 anos. o principal trabalho é tentar 
que percebam o jogo”, frisa.

A equipa do Cister/Ceeria participa 
em vários torneios ao longo do ano, 
mas os resultados são claramente um 
aspeto secundário. 

“Para pensar este projeto em compe-
tição terá de ser com um grupo dife-
rente”, diz Isabel Carolino. “Este grupo 
tem muitas limitações e não podemos 
pensar em competição”, nota Isabel 
Carolino, focada no desenvolvimento 
pessoal dos 14 “atletas” que tem à 
disposição. E cuja vontade de aprender 
a modalidade é inequívoca.

“Trabalhar com estas pessoas é ex-
celente e o melhor feedback é quando 
perguntam se já acabou...”, salienta 
a treinadora, secundada pelo adjunto. 

“Todas as semanas é raro alguém faltar 
ao treino e quando faltam é por ques-
tões de saúde ou por falta de equi-
pamento...”, sublinha Rui Clemente. 
Nem era preciso essa explicação para 
perceber o envolvimento do grupo no 
trabalho. o sorriso deles diz tudo. 

textos   joaquim paulo

Pedro Fernandes tem 26 anos e é o capitão 
da equipa. E tem bem definidas as funções que 
deve desempenhar nos jogos. “Ando aqui há 
um ano. É pouco tempo, mas vou-me habitu-
ando e já sei fazer algumas coisas. Sou capitão 
e quando há torneios sou eu que falo com os 
meus colegas e com as outras equipas”, explica 
o jogador, natural da Quinta Nova (Alpedriz), que 
recorda que “ganhar ou perder é desporto” e, 
por isso, não liga aos resultados. “Estamos a 
treinar para ter mais torneios. Gosto de andar 
aqui porque é uma atividade que nunca tive 
na vida e sinto-me bem”, revela Pedro, que 

marcou dois dos três golos da equipa no último 
jogo, realizado na batalha.

o outro golo foi de Tiago maurício, de 23 anos, 
natural da Cela Nova, que sonha atingir um “ní-
vel alto” na modalidade. “Gostava de jogar com 
grandes atletas e aparecer na televisão”, admite 
o andebolista, que se estreou na modalidade 
e elogia a treinadora. “A Isabel é excelente, 
porque quando fazemos alguma coisa mal ela 
corrige-nos”. E os resultados? “Perdemos mais 
vezes, porque temos uma guarda-redes que 
deixa entrar as bolas todas. Às vezes defende 
uma, mas...”

projeto do cister sport de alcobaça e do ceeria, lançado há pouco mais de um ano, conquista novos “atletas” para a modalidade

Quando o andebol é (mesmo) para todos

dois dos craques da equipa têm ambição de evoluir na modalidade

Capitão Pedro dá o exemplo  
e Tiago sonha com a televisão

Cister Sport quer 
cumprir pacto 
social com a região 

o presidente do Cister Sport faz 
um “balanço excelente” da par-
ceria com o Ceeria, assegurando 
a vontade do clube em cumprir o 
pacto social com a região. 

“A ideia inicial foi dar a conhecer 
a uma população diferente uma 
modalidade, essencialmente por 
uma questão social”, explica Vítor 
Figueiredo, notando que alguns 
dos entraves iniciais ao projeto 
rapidamente se dissiparam.

“o Ceeria considerou que pode-
ria haver algumas dificuldades, 
porque os utentes estavam vi-
rados para desportos individuais, 
mas em termos de grupo eles 
têm evoluído muito”, sublinha 
o dirigente.

A equipa do Cister/Ceeria 
participa em vários torneios ao 
longo do ano, mas os resultados 
são claramente um aspeto 
secundário. E já aconteceu de 
tudo. Até jogadores marcarem 
na própria baliza e festejarem...

tiago maurício e pedro Fernandes são os craques da equipa
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o Cister Sport de Alcobaça abraçou o projeto Andebol4All há cerca de um ano, proposto pelo clube ao Centro 
de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça (Ceeria), que têm captado a atenção destes novos 

“atletas” para a modalidade. o REGIÃo DE CISTER acompanhou um dos treinos dos 14 clientes do Ceeria, que 
decorrem às quartas-feiras no pavilhão da Escola D. Pedro I, em Alcobaça

3 Andebol4All conquista “atletas” do Ceeria para a modalidade
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