


Revista de Imprensa

11-08-2010 

1. (PT) - Bola, 11-08-2010, Xico já começou a trabalhar 1

2. (PT) - Diário de Aveiro, 11-08-2010, Portugal e Pedro Seabra realizam grande Europeu 2

3. (PT) - Diário de Coimbra, 11-08-2010, Espanhóis terminam estágio em Anadia 3

4. (PT) - Jogo, 11-08-2010, Belenenses recebe novos reforços para 2010/11 4

5. (PT) - Record, 11-08-2010, «Temos feito grande trabalho na Seleção» 5

6. (PT) - Record, 11-08-2010, Agenda 6

7. (PT) - Record, 11-08-2010, Nostalgia com clube do coração 7

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7


A1

  Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 16,24 x 17,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31413502 11-08-2010

Página 1



A2

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 18,11 x 13,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31413895 11-08-2010

O conjunto luso
conquistou a
medalha de
prata e contou
com o aveirense
em destaque

� Portugal, com uma prestação
fantástica, sagrou-se vice-campe-
ão Europeu no passado domingo,
um lugar que lhe garante, desde lo-
go, o apuramento para o Campeo-
nato do Mundo Sub/21, prova que
vai decorrer no próximo ano, na
Grécia.

O conjunto luso efectuou um

percurso sem mácula até à final
(seis jogos, outras tantas vitórias),
onde acabou por perder com a for-
tíssima Dinamarca (sagrou-se bi-
campeã europeia), por 30-24. 

A selecção liderada por Rolando
Freitas, curiosamente, tinha derro-

tado os dinamarqueses no “Main-
Round”, por 29-28, mas neste jogo
esteve menos inspirada e andou
sempre atrás do prejuízo no mar-
cador. Para além do segundo lugar
no Europeu, disputado na Eslová-
quia, destaque para eleição do late-

ral-direito João Ferraz (atleta do
Madeira SAD) para o “All Star
Team” da prova, um feito só antes
alcançado por Carlos Resende.

Para além de João Ferraz, hou-
ve vários jogadores nacionais em
destaque, sendo que um deles foi
o aveirense Pedro Seabra. O capi-
tão de equipa foi, em diversos jo-
gos, o “motor” do conjunto luso,
destacando-se a organizar (com
13 assistências foi o melhor da
equipa) e na concretização (mar-
cou 25 golos em sete jogos – quar-
to melhor do conjunto luso). O jo-
vem atleta formado no São Ber-
nardo, culminou, assim, uma
época de ouro, já que conquistou,
ainda, o Campeonato Nacional de
Juniores e a Challenge Cup ao ser-
viço do Sporting.l

Portugal e Pedro Seabra
realizam grande Europeu

EUROPEU SUB/20

PEDRO SEABRA foi uma das figuras da selecção portuguesa 

D
.R
.

D
.R
.

Página 2



A3

Diário de Coimbra   Tiragem: 10938

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 12,28 x 18,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31413546 11-08-2010

Espanhóis terminam 
estágio em Anadia
Seis dezenas de andebolistas de Castilla-Leon
estagiaram em solo luso e prometem regressar

� O Centro de Estágio de Anadia
recebeu pelo terceiro ano os
espanhóis de Castilla-Leon,
num estágio de preparação de
andebol encerrando a época
desportiva 2009/2010.

A comitiva espanhola era com-
posta por 61 atletas Sub-16 femini-
nos e masculinos. Esta é a maior
comitiva de sempre de acordo
com o coordenador Daniel Gordo:
«este ano temos mais atletas,
dadas as condições oferecidas».
Os locais de treino e de alojamen-
to, que voltou a ser na Estalagem
de Sangalhos, foram determinan-
tes na escolha dos espanhóis.

No final dos trabalhos Daniel
Gordo, faz um balanço muito
positivo: « Foi uma semana de

trabalho intenso, e importante na
preparação destes atletas. Termi-
nou com a realização de três jogos
em São Bernardo com equipas
deste clube». Recorde-se que São
Bernardo tem sido um parceiro
importante, para realizar jogos de
treino, num intercâmbio despor-
tivo de grande valor para todos os
atletas e treinadores.

Visitas Turísticas e Culturais.
Além dos treinos tácticos e técnicos,
os atletas tiveram um programa
cultural e turístico. Na vertente cul-
tural o destaque foi para a visita às
exposições patentes no Museu do
Vinho Bairrada. O programa turís-
tico inclui a visita às praias da Costa
Nova e Barra bem como à cidade de

Aveiro. A visita ao Velódromo
Nacional também fez parte da
agenda social desta selecção, dado o
interesse demonstrado pelos res-
ponsáveis espanhóis por esta obra
que é uma referência internacional.
Jorge Sampaio, vereador do des-
porto do Município de Anadia e
presidente da comissão instaladora
do Centro de Alto Rendimento, foi
o anfitrião, recebendo a comitiva
espanhola.

Novo estágio ficou agendado
para o final de Dezembro, pedido
formulado pelo líder espanhol
que pretende realizar no CAR e
no Pavilhão de Desportos a pre-
paração para os Campeonatos
Nacionais de Sub-18 do seu país
que têm lugar no início de 2011. l

COMITIVA espanhola foi recebida por Jorge Sampaio

D
.R
.

Página 3



A4

  Tiragem: 52900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 6,31 x 5,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31410794 11-08-2010

Página 4



A5

  Tiragem: 115900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 21,45 x 26,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31412115 11-08-2010

Página 5



A6

  Tiragem: 115900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 5,02 x 10,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31412089 11-08-2010

Página 6



A7

  Tiragem: 115900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 15,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31412093 11-08-2010

Página 7


