


Revista de Imprensa
31-01-2014 

1. (PT) - Bola, 31/01/2014, Andebol 1

2. (PT) - Bola, 31/01/2014, Andebol - Salgueiros e São Bernardo excluídos 2

3. (PT) - Bola, 31/01/2014, José Costa falha três partidas 3

4. (PT) - Correio do Minho, 31/01/2014, Arsenal Andebol quer fazer  história na Taça de Portugal 4

5. (PT) - Record, 31/01/2014, Benfica perde Vicente Álamo 6

6. (PT) - Diário de Aveiro, 30/01/2014, Melhores do ano foram distinguidos na Mealhada 7

7. (PT) - Diário do Minho, 30/01/2014, A final da Taça da Liga 8

8. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 30/01/2014, Presidente da Federação quer mudar preparação
da seleção masculina

9

9. (PT) - Douro Hoje, 29/01/2014, Iniciados continuam o passeio das vitórias! 10

10. (PT) - Alcoa, 23/01/2014, Mecenato- Empresário ajuda clubes desportivos 11

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,52 x 3,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52099504 31-01-2014

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,43 x 11,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52099475 31-01-2014

Página 2



A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,20 x 15,12 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 52099468 31-01-2014

Página 3



A4

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 27,94 x 29,56 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 52100764 31-01-2014

ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

Arsenal Andebol começa a tor-
nar-se num caso sério da modali-
dade na região e no país. Forma-
do há meia dúzia de meses,
percebeu-se na sua génese que a
organização e ambição poderia
catapultar esta equipa para um
patamar interessante do andebol
nacional. E é o que está a acon-
tecer. Época de estreia na III Di-
visão Nacional, soma vitórias
nos 11 jogos realizados e na Ta-
ça de Portugal pode fazer histó-
ria. Amanhã, pelas 21.30 horas,
defronta no pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga, o CCR Fer-
mentões, da II Divisão Nacional,
em jogo dos oitavos-de-final.
No início da época, tudo poderia
parecer uma miragem, mas a
prestação dos atletas tem ali-
mentado o sonho real de fazer
do Arsenal Andebol uma equipa
que mete respeito às melhores
da segunda divisão nacional.

Carlos Saraiva, director des-
portivo e principal mentor do
projecto, destaca a prestação da
equipa nesta primeira época e
recusa a ideia de estar surpreen-
dido com o que está a acontecer.
“O que estamos a fazer está a
surpreender apenas aqueles que
não acreditaram em nós. Os que
aceitaram esta projecto acredita-
ram sempre no nosso trabalho,
no empenho dos atletas. Estou é
surpreendido por essas pessoas
que não acreditarem estarem a
voltar para o nosso lado”, desa-
bafa.

Ao nível da estrutura do clube
as dificuldades são imensas. Não
ter uma casa própria para treinar
complica o trabalho. Neste mo-
mento, o Arsenal Andebol com-
pete no pavilhão Flávio Sá Leite,
aluga o pavilhão da Escola An-
dré Soares e, a título gratuito por
simpatia da Junta de Freguesia

de Figueiredo, tem também trei-
nado no gimnodesportivo local.

Em meados de Agosto de 2013
surgiu a possibilidade de haver
uma remodelação nos Quadros
Competitivos da Federação Por-
tuguesa de Andebol. Porém, essa
possibilidade não se veio a veri-
ficar e o Arsenal Andebol teve
que iniciar a sua competição na
última divisão. “O projecto foi
pensado para começarmos na
terceira, o plantel foi escalonado
para essa condição. Sabemos
que os nossos jogadores têm ní-
vel da II Divisão, mas temos um
longo caminho pela frente, com
um percurso de aprendizagem e
crescimento. Queremos subir de
divisão, temos esse objectivo e
sabemos que o vamos conseguir.
na próxima época estaremos
mais fortes na II Divisão”, expli-
ca.

“Aludindo ao facto de estar-

mos ligados ao Arsenal da Deve-
sa, o projecto não teve apenas
como objectivo dar visibilidade
e dinâmica ao clube. Queremos
dar protagonismo a jogadores
que, pelos mais diversos moti-
vos, não singraram na equipa sé-
nior do ABC. Estamos aqui para
fazer esse trabalho e os resulta-
dos estão à vista de todos. Te-
mos atletas a serem cobiçados
por equipas da I Divisão e isso é
a prova da sua qualidade. Claro
que o clube, em si, beneficia de
toda esta envolvência”, diz.

Carlos Saraiva admite que to-
dos os atletas aceitaram partici-
par neste projecto com a ambi-
ção de colocar o clube na II
Divisão. “No momento próprio
iremos preparar a equipa para,
na próxima época, estarmos na
divisão acima, mas sabemos que
os próprios jogadores estão an-
siosos por esse momento. A
competitividade e visibilidade
serão maiores”, refere.

Ao nível de apoios, o director
desportivo diz que a direcção
tem lutado para que nada falte.
“A conjuntura do país é difícil,
mas nós temos um espírito dife-
rente. O atleta está connosco de
borla, tudo é amadorismo. O que
conseguimos ao nível de apoios
permite-nos fazer face às despe-
sas que temos. Não queremos
que o clube dê lucro nem seja
fonte de rendimento. Mas temos
despesas com pavilhões, deslo-
cações, alimentação, as inscri-
ções e a compra de material des-
portivo”, revela.

Quanto ao jogo de amanhã, ad-
mite que “é o mais difícil da
época”, ainda que o desafio com
o Marítimo, para a Taça de Por-
tugal, tenha também sido “muito
complicado”. “Na nossa divisão
a única equipa que nos faz algu-
ma frente é o Boavista. Logo,
também são jogos difíceis”, con-
clui.

Arsenal Andebol quer fazer 
história na Taça de Portugal
ARSENAL ANDEBOL SÓ SABE GANHAR. Este sábado, no pavilhão Flávio Sá Leite (21.30 horas), joga
os oitavos-de-final da Taça de Portugal com o CCR Fermentões e pode continuar a fazer história.

DR

Equipa sénior do Arsenal Andebol ainda não conheceu o sabor da derrota na sua primeira época de existência

Rui Ferreira, treinador

“Esta experiência tem sido fantástica”

Rui Ferreira, experiente treinador que, além de jogar ao mais  alto nível no 
Sp. Braga e ABC, treinou durante sete épocas os infantis, iniciados e juvenis do
ABC, admite que esta experiência “tem sido fantástica”. “Trabalhei com muitos
dos atletas que hoje estão comigo. Estive no Sp. Braga e, infelizmente, a equi-
pa acabou. Hoje, estou na criação de uma nova equipa e isso é muito aliciante”,
diz. Arsenal Andebol tem uma mescla de experiência e juventude. Há três ju-
niores do ABC e um vasto número de atletas que passaram pelo mesmo clube,
uns mais velhos, como Miguel Queirós, e outros mais jovens.
Quanto ao jogo, não alimenta ilusões mas admite que a sua equipa possa fazer
história. “Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos dar o nosso melhor”, diz. 
Rui Ferreira explica que, um dos problemas, é o facto de a sua equipa não ter
encontrado, até a esta fase, um adversário ao seu nível, o que diminuiu o espí-
rito de competitividade. Os jogos são ganhos com alguma facilidade, mas des-
ta vez não será assim. "O nosso campeonato é fraco, embora na próxima fase a
qualidade aumente. Facilmente ganhamos os jogos e fazemos disparar os re-
sultados. Isso pode não ser bom. Nas últimas semanas treinamos com algumas
equipas superiores, como o Águas Santas, mas não é a mesma coisa”, diz.

§antevisão
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ANDEBOL

Arsenal quer fazer história
na Taça de Portugal
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Prémio Alto Prestígio
Carlos Duarte (FC Pampilhosa)
Prémio Especial do Júri
Raul Aguiar e Pedro Ferreira
Prémio Incentivo
Clube LusoClássicos
Prémio Dedicação
Santo António (ex-jogador do GD Mealhada)
Prémio Carreira
Liliana Rocha (basquetebolista)
Associação Desportiva do Ano
Grupo Desportivo da Mealhada
Equipa do Ano
Seniores Masculinos do Hóquei Clube da Mea-
lhada
Dirigente do Ano
Alcides Pereira, presidente do SC Carqueijo
Treinador do Ano
João Garrido, treinador dos Juniores do GD
Mealhada
Atleta do Ano
Dinis Abreu, hoquista juvenil do HC Mealhada

Manuel Coimbra, hoquista juvenil do HC Mea-
lhada
Revelação do Ano
Ricardo Ferreira, andebolista juvenil do SL Ben-
fica
Mérito Desportivo
Ângela Gameiro (Kickboxing) – Box Clube de
Braga
António Miranda (Pesca Desportiva) – ADC
Pesca Pampilhosa
Denise Pieters (Tumbling) – Associação Acadé-
mica de Coimbra
Diogo Vital (Kickboxing) – Atlético Clube do
Luso
Eduardo Gomes Fernandes (Natação) – Hóquei
Clube da Mealhada
Francisca Dias Marques (Basquetebol) – Socie-
dade Columbófila Cantanhedense
Gil Ferreira (Atletismo) – (ADRC Serena Oli-
veira do Bairro
Infantis Masculinos do Hóquei Clube da Mea-
lhada

Iniciados Masculinos do Hóquei Clube da Mealhada
João Gabriel Ferreira “Barrocas” (Futebol) –
Servette
José Abade (Pesca Desportiva) – ADC Pesca
da Pampilhosa
Juvenis Masculinos do Hóquei Clube da Mea-
lhada
Magda Ruas (Kickboxing) – Curigym
Miguel Costa (Atletismo) – Clube GiraSol de
Febres
Minis Femininos da Casa do Povo da Vacariça
(Andebol) – Casa do Povo da Vacariça
Orlando Bastos (Pesca Desportiva) – ADC
Pesca Pampilhosa
Patrícia Lourenço (Kickboxing) – Curigym
Sandrine Katy Matias da Ressureição (Rugby) –
Escola Superior Agrária de Coimbra
Seniores Masculinos do Futebol Clube da Pam-
pilhosa
Sérgio Lindo (Capoeira) – Grupo Muzenza
Tiago Sousa (Hóquei em Patins) – Hóquei
Clube da Mealhada

Vencedores

Melhores do ano foram
distinguidos na Mealhada
Gala O Cineteatro Messias lotou numa noite de distinções, dedicada a todos os
que deram o seu contributo para o desenvolvimento do desporto concelhio

lecções para os seus estágios
de início de época e não só. Por
outro lado, realçou a impor-
tância que o desporto-turismo
tem tido na economia local, de-
signadamente nas áreas da ho-
telaria e restauração.

Deixou ainda um agradeci-
mento público a todos os que,
de forma directa ou indirecta,
participaram na Gala, bem
como aos galardoados.

Leonor Gomes, porta-voz do

júri, agradeceu a confiança que
a autarquia depositou nos seus
elementos, tendo confessado
que “não foi uma tarefa fácil”,
assumindo que “nem sempre
as opiniões foram unânimes,
mas conseguiu-se chegar sem-
pre a um consenso”.

O presidente da Câmara, Rui
Marqueiro, encerrou a Gala,
com a entrega do Prémio Alto
Prestígio, tendo agradecido a
presença de todos. |

Constantino Ferreira

O desporto tem sido uma das
áreas em que a Câmara Muni-
cipal da Mealhada tem vindo
a apostar nos últimos anos,
com a criação de diversas in-
fra-estruturas desportivas, um
pouco por todo o concelho,
que têm atraído muitas equi-
pas profissionais e selecções
nacionais de hóquei, futsal, fu-
tebol e natação, entre outras
modalidades, para estágios.
Tem proporcionado, também,
condições para que a popula-
ção possa praticar desporto.

Para homenagear os atletas,
equipas, dirigentes e associa-
ções que se distinguiram no ano
de 2013, a autarquia mealha-
dense levou a efeito, na se-
gunda-feira, a 8.ª Gala Despor-
tiva, que teve lugar no Cinetea-
tro Municipal Messias. Costinha,
Maniche, o árbitro da Liga ZON
Sagres que melhor classificação
obteve na época passada, Jorge
Sousa, e o hoquista do FC Porto,
Reinaldo Ventura, foram alguns
dos ilustres convidados presen-
tes no evento, que este ano teve
como grande novidade a atri-
buição de mais dois prémios:
Carreira e Especial do Júri.

O Prémio Prestígio, principal
galardão da Gala, foi atribuído
a Carlos Duarte, tendo em
conta a sua dedicação e o
apoio que tem dado, ao longo
destes últimos anos, ao FC
Pampilhosa, clube do seu co-
ração. Com ele, o clube teve
uma ascensão ímpar, conse-
guindo ser um clube regional
com uma constante e sistemá-
tica participação em provas
nacionais.

O vice-presidente da Câmara
Municipal, Guilherme Duarte,
com o pelouro do Desporto,
deu a conhecer, durante a Gala,
que “a autarquia está atenta às
questões da saúde e bem-es-
tar”, daí a criação de condições
para a promoção de activida-
des físicas no concelho, para
que a população possa praticar
desporto. “Queremos que to-
dos os munícipes pratiquem
desporto”, afirmou.

Referiu, ainda, que, no con-
celho, mais de 900 jovens pra-
ticam desporto nas mais diver-
sas modalidades, destacando,
também, as excelentes insta-
lações desportivas existentes
para o desporto-turismo e que
têm sido bastante procuradas
por equipas profissionais e se-

Rui Marqueiro entregou o “Prémio Alto Prestígio” a Carlos Duarte

D.R.
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A final da Taça da Liga
Há já alguns anos, recordo-me de ter sido interpe-

lado por um responsável da Associação de Andebol 
solicitando a minha intervenção no contexto municipal 
para reivindicar apoios para o acolhimento em Braga 
de um determinado evento.

Na altura, creio que se tratava da organização da 
fase final dos campeonatos nacionais de diversos es-
calões jovens, nos quais estariam também envolvidas 
as equipas de formação do ABC de Braga.

Segundo o referido responsável, a organização em 
Braga de tal evento desportivo permitiria não só atrair 
a Braga os diversos atletas, técnicos, dirigentes (e 
respectivos familiares) durante um conjunto de dias, 
como também criar um clima especial de apoio para 
o clube local na disputa de tais competições.

Concordando com as ideias expressas e consideran-
do irrisórios os custos associados a tal organização, 
coloquei a questão em sede de reunião do Executivo 
Municipal ao presidente da Câmara que manifestou a sua 
total indisponibilidade para patrocinar tal iniciativa.

Afinal, dizia, “se eles quiserem, Braga tem todas 
as condições para acolher o evento, mas não vamos 
pagar para trazer para cá essa organização”.

Ao longo dos anos, a essência da discussão repetiu-
se e poderia ser replicada para actividades de outra 
natureza mas, no mesmo âmbito, teve uma reedição 
recente a propósito dos apoios atribuídos pela Autar-
quia à realização da Rampa da Falperra pelo Clube 
Automóvel do Minho.

Em Outubro último, porém, iniciou funções um 
Executivo Municipal que tem outra perspectiva: que 
quer afirmar Braga enquanto local de destino de um 
vasto e diversificado conjunto de realizações de cariz 
nacional e internacional e que releva o valor económico 
intrínseco a diferentes projectos, consciente de que a 
um investimento municipal de partida se pode associar 
um retorno substancial para o tecido empresarial do 
Concelho e um benefício claro para os Bracarenses 
em geral.

Ao longo dos próximos meses e anos, será possível 
perceber os reflexos práticos dessa inflexão estratégica, 
à medida que os Bracarenses começarem a conviver 
com algumas das principais estrelas da música ou das 
artes, do automobilismo, do ciclismo, do atletismo e de 
várias outras modalidades ou a participar em eventos 
científicos e lúdicos de referência no plano nacional.

É dentro desse espírito que se pode encontrar a 
disponibilidade expressa pela Câmara Municipal para 
que o Estádio Municipal de Braga venha a acolher a 
final da edição em curso da Taça da Liga de futebol.

Este é um evento de relevo no plano nacional, que 
poderá mobilizar vários milhares de adeptos para o nosso 
Concelho e que poderá até englobar o bónus que seria 
proporcionar ao SC Braga e seus adeptos a disputa da 
reconquista do troféu na sua própria casa.

Mesmo sem garantir na sua proposta os recursos 
constantes do Caderno de Encargos original da Liga 
de Clubes, Braga reúne todas as condições para pro-
porcionar uma grande organização e, pasme-se, até 
para garantir que o jogo começa a horas… 

OPINIÃO

RICARDO RIO

rioric@gmail.com
madeinrr.blogspot.com
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Presidente da Federação quer mudar preparação da seleção masculina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/01/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2014/01/30/presidente_da_federa_o_quer_mud.html

/

 
30 de janeiro de 2014 19:09h
 
 Depois do quarto lugar no Africano de 16 a 25 de janeiro em Argel, a FAAND trabalhará com a equipa
técnica para mudar a forma de preparação da seleção, contrariamente ao que acontecia até há pouco
tempo.
 
 O presidente da Federação Angolana de Andebol (FAAND), Pedro Godinho, afirmou hoje, em Luanda,
que a seleção angolana sénior masculina vai ter outro tipo de "apoio relativamente à preparação para
os eventos internacionais"
 
 .Em declarações à Rádio 5, o responsável máximo do andebol angolano referiu que depois do quarto
lugar no Africano de 16 a 25 de janeiro em Argel, a instituição trabalhará com a equipa técnica para
mudar a forma de preparação da seleção, contrariamente ao que acontecia até há pouco tempo.
 
 "Vamos investir mais em torneios e competições de nível internacional, porque ficou provado que
podemos ter boas prestações nos campeonatos africanos", justificou Godinho.
 
 Apontou que o trabalho com equipas do leste da Europa pode acontecer com regularidade, pois têm
uma outra rotina de jogo. "Muito brevemente poderemos nos tornar na terceira força do andebol no
continente, mas temos de trabalhar com uma boa planificação e depois cobrar e analisar os
resultados", reforçou.
 
 Godinho referiu que a melhoria da sexta posição "deve-se à boa preparação que foi feita". Na
primeira fase, em dezembro, Angola disputou um torneio internacional na cidade do Namibe, tendo
defrontando as seleções do Congo e Camarões.
 
 Na segunda e última etapa de preparação, o "sete" angolano cumpriu estágio de 12 dias na Sérvia,
com jogos de nível competitivo com formações locais e da Hungria.
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À 15ª jornada os inicia-
dos do Andebol Club de 
Lamego venceram fora de 
portas o Ginásio Clube de 
Tarouca, num jogo onde 
se apresentaram com algu-
mas baixas por lesão. Ain-
da assim, os jogadores de 
Lamego estiveram à altura 
do desafio, superando esta 
adversidade, vencendo por 
20 x 36.

Na primeira parte a equi-
pa de Lamego exerceu um 
domínio avassalador, não 
dando qualquer hipótese 
ao seu adversário. A defesa 
cumpriu de forma exemplar, 
permitindo alguns contra-
ataques. Por sua vez o ata-
que esteve produtivo, con-
seguindo ultrapassar a fraca 
oposição defensiva oferecida 
pela equipa de Tarouca. Ao 
intervalo o resultado era de 9 
x 21 a favor do Andebol Club 
de Lamego.

Na segunda parte a equi-
pa de Tarouca entrou deter-
minada em mudar a história 
do jogo, com um parcial de 
3 golos sem resposta, mas 
rapidamente o Andebol Club 
de Lamego reagiu e mostrou 
que não iria permitir a aproxi-
mação no resultado. Apesar 
da exibição defensiva estar 

quase ao nível da primeira 
parte o mesmo já não se 
pode dizer do ataque, cuja 
eficácia diminuiu significati-
vamente. De qualquer forma, 
o vencedor do jogo nunca es-
teve em causa, uma vez que 
o Andebol Club de Lamego 
conseguiu controlar ao seu 
ritmo o decorrer das ações.

Quando faltam apenas 3 
jornadas para o fim desta fase 
os iniciados continuam só 
com vitórias, garantindo des-
de já o primeiro lugar no grupo 
e o consequente apuramento 
para disputar o Campeonato 
Nacional da 1ª Divisão.

Alinharam e marcaram 
pelo Andebol Club de La-
mego: Diogo Lapa, Daniel 
(6), João Nuno (3), Leandro, 
André Coruche (3), André 
Dias (2), Kiko (10), Diogo Pe-
reira (3), António (5), Miguel 
e Luis Marques (8).

Treinadores: Prof. Tiago 
Oliveira e Luís Machado.

Diretor:  Acácio Botelho

No próximo Domingo, dia 
2 de Fevereiro às 15h, o An-
debol Club de Lamego rece-
be o CDRJ Anreade no pavi-
lhão Álvaro Magalhães, para 
a realização da 16ª jornada.

Andebol Clube de Lamego – Campeonato Nacional de Iniciados 
Masculinos – 2ª Divisão

iniciados continuam o passeio das vitórias!

AGENDA DESPORTIVA 

D R A G O N  F O R C E -
F . C . P O R T O  x  A . C . L . 
(01/02/2014; 15H00) - JU-
VENIS

A.C.L. x CDRJ ANREADE 
(02/02/2014; 15H00) – INI-
CIADOS

EMA CINFÃES x A.C.L. 
(01/02/2014; 10H00) – MINIS

Para quem quiser praticar 
desporto, ter hábitos saudá-
veis e conhecer a modalidade 
aparece no Pavilhão Álvaro 
Magalhães todos os Sábados 
por volta das 10h30.

Prof. João Araújo/CMaga
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