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A1

  Tiragem: 114963

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 61

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,32 x 32,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32714638 13-11-2010
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A2

  Tiragem: 114963

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,02 x 6,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32715579 13-11-2010
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A3

  Tiragem: 129156

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,55 x 27,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32716462 13-11-2010
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A4

Diário de Leiria   Tiragem: 3722

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,19 x 11,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32701707 12-11-2010

HOJE NÃO VOU FALAR de famí-
lias e das suas dinâmicas, de
exercícios de reflexão sobre os
aspectos educativos no seio da
família. Hoje vou voltar à min-
ha outra paixão, a psicologia
desportiva. No entanto quero
deixar aqui um apontamento
sobre o desporto e a família e a
importância das vivências des-
portivas na construção da per-
sonalidade e aquisição de com-
petências sociais.

Praticar um desporto colecti-
vo desde cedo é importante na
aprendizagem da partilha, do

respeito ao outro e na gestão da
frustração. Sempre que possí-
vel os pais devem acompanhar
os seus filhos nestas activida-
des. Um desses momentos,
pode ser ir ver um jogo de an-
debol, tentando sempre incutir
valores e aprendizagens aos
seus progenitores. Sendo este o
ponto a que quero chegar, ver
um jogo de andebol!

Esta situação pode e deve ser
uma prática educativa onde os
pais e outros intervenientes
devem mostrar competências
suficientes para uma boa
transmissão de valores. No
entanto, isso pode não aconte-
cer, ou marcada pela aborda-
gem que se faz aos árbitros ou

até aos jogadores adversários.
Outra das situações é quando

a falta de valores morais, com-
petências psicológicas e sociais
estão dentro de campo. Nos
jogadores que são mal formados
e entram em condutas anti-des-
portivas, ou porque, infelizmen-
te, os árbitros são demasiado
jovens e com baixas competên-
cias técnicas e emocionais, de-
tendo uma atitude arrogante e
demasiado prepotente, amea-
çando jogadores e espectadores
da bancada com punições disci-
plinares.

Estes agentes desportivos são
os mais expostos em todos os
encontros, seja pela boa ou má
prestação deles. Logo, a sua des-

crição e invisibilidade no jogo
devem ser factor a ter em conta
na avaliação positiva da sua
prestação. Um árbitro nunca é
bem-vindo, mesmo quando não
está 'fardado', facto que devia ser
alterado na nossa sociedade. No
entanto, a postura deles também
deve ser alterada logo desde iní-
cio, na sua formação.

A importância da psicologia
desportiva no ramo de controlo
e identificação de emoções, ges-
tão de conflitos e personalidade
versus competência comunica-
tiva, deve fazer parte da sua for-
mação de base. Sem isto os árbi-
tros jovens vão errar e muitos
deles abandonam cedo demais a
modalidade.

"Ser árbitro não é tarefa fácil!
À menor desconcentração surge
o erro. Nenhum árbitro convive
pacificamente com o erro. Por
isso se exige a máxima concen-
tração antes e durante os jogos
para o bom desempenho da
função", diz Fernando Ferrão,
árbitro Elite de andebol. 

Onde está a psicologia des-
portiva no campo da gestão da
frustração e domínio da capaci-
dade de errar sem prejuízo para
o momento seguinte? Muitos
árbitros depois de errar voltam
a errar para 'compensar', sendo
isto depois um ciclo e um meca-
nismo cognitivo negativo.

Senhores e jovens árbitros,
comissões de arbitragem, pes-

soas, pensem que um árbitro é
um ser humano e com isso ar-
rasta várias etapas do desen-
volvimento, muitas delas cara-
cterizadas pela imaturidade
emocional.

Não ensinem nem deixem
os árbitros combater essa ima-
turidade com arrogância e
petulância.

O andebol já sofre com isso,
todos os fins de semanas há
árbitros jovens a não resolve-
rem os conflitos emocionais
com os outros agentes desporti-
vos e com os próprios erros.
Acreditem que nenhum de nós
é imparcial, seja qual for a nossa
função, pensem nisso e propo-
nham-se a desenvolverem o
vosso trabalho o melhor que
saibam, mas com humildade.

O andebol é espectacular, não
deixem que estas pequenas coi-
sas o façam ficar triste! l

� RICARDO

CARDOSO
� Psicólogo

moitacardoso@gmail.com
(os leitores podem colocar
questões por e-mail)

O Andebol é triste!
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A5

Diário Insular   Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,06 x 5,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32701414 12-11-2010
mini-andebol

“Brincandebol”
na Tomás de Borba
a associação de andebol da ilha terceira leva a efeito 

amanhã, entre as 11:30 e as 13:00, no Complexo Desportivo 
tomás de Borba, em são Carlos, o i encontro de Mini-andebol, 
designado “Brincandebol”. 

o “Brincandebol” constitui uma festa de animação sócia-
desportiva para crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de idade e 
está integrado no projeto da direção regional do Desporto 
denominado “escolinhas do Desporto”.
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A6

Supertaça antecipada devido às eleições presidenciais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2010

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Directo/NoticiaHora_andsupertacaadiada_121110_309434.asp

 

21:20 - Andebol

 

 A Federação Portuguesa de Andebol lançou em comunicado no seu site oficial a decisão de antecipar

em um dia os jogos da Supertaça, devido à marcação das Eleições para o Presidente da República

para o dia 23 de Janeiro de 2011.

 

 Os encontros ficam então agendados para o dia 19 de Janeiro.
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A7

Supertaça antecipada devido às eleições presidenciais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2010

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=155237509

 

SportInveste Multimédia

 

 Supertaça antecipada devido às eleições presidenciais

 

 A Federação Portuguesa de Andebol lançou em comunicado no seu site oficial a decisão de antecipar

em um dia os jogos da Supertaça, devido à marcação das Eleições para o Presidente da República

para o dia 23 de Janeiro de 2011.

 

 Os encontros ficam então agendados para o dia 19 de Janeiro.
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A8

Desporto Escolar envolveu mais de 158 mil alunos em 2009/2010
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-11-2010

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/desporto-escolar-envolveu-mais-de-
158-mil-alunos-em-20092010_1465864

 

12.11.2010 - 17:21 Por Lusa

 

 O Ministério da Educação entregou hoje os prémios do Desporto Escolar, que em 2009/2010 envolveu

mais de 158 mil alunos em diversas actividades, e celebrou protocolos com o Comité Olímpico, a

Federação de Andebol e uma Escola Superior.

 

 Na Festa do Desporto Escolar, em que participou a ministra Isabel Alçada e o secretário de Estado

Adjunto e da Educação, Alexandre Ventura, foram homenageados os que mais se distinguiram neste

âmbito com a entrega de 62 prémios, distribuídos por nove categorias: Alunos, Espírito Desportivo,

Professor, Escola, Autarquia, Internacional, Comunicação, Desporto Adaptado e Prémio Escolar 2010.

 

 Na ocasião, foi também assinado um protocolo entre a Direcção-Geral de Inovação e de

Desenvolvimento Curricular e o Comité Olímpico de Portugal para promover, nas escolas, o espírito e

os valores olímpicos, em particular em 2012, ano de Jogos Olímpicos.

 

 Foram igualmente celebrados protocolos com a Federação Portuguesa de Andebol e a Escola Superior

de Desporto de Rio Maior, no âmbito da formação de professores.

 

 O Desporto Escolar é desde 2009 uma actividade extra curricular de oferta obrigatória em todas as

escolas e no ano lectivo 2009/2010 o programa promoveu mais de 40 mil actividades, envolvendo

mais de 158 mil alunos, em 55 modalidades, segundo o Ministério da Educação.

 

 A Festa do Desporto Escolar realizou-se na sede do Agrupamento de Escolas de Artur Gonçalves, em

Torres Novas, com uma exposição multimédia, música e dança.
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A9

Setubalense (O)   Tiragem: 6300

  País: Portugal

  Period.: +2 por Semana

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 10,48 x 7,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32705780 12-11-2010

Andebol: Nacional da II Divisão

Vitorianos jogam em casa
de opositor directo
Amanhã, pelas 18.00 horas, no Pavilhão Moniz Pereira, em Lisboa, o
Vitória defronta o CDE Camões, terceiro classificado na Zona Sul (os
sadinos ocupam o segundo posto) e uma das equipas mais fortes em
prova. Prevê-se, pois, tarefa dura para os comandados de Dolgov,
embora estes tenham argumentos suficientes para discutir o jogo de
olhos nos olhos com o adversário. Um triunfo seria «estratégico»
para a consolidação da posição dos vitorianos na zona de qualifica-
ção para a Fase Final.
Outros jogos: Iniciados I Divisão: Vitória-Vela de Tavira, domingo,
15.00 horas, Antoine Velge. Infantis: União e Progresso-Vitória, do-
mingo, 10.00 horas, Vendas de Azeitão; Vitória-AC Sines, amanhã,
11.30 horas, Vendas de Azeitão. Juniores II Divisão: Vitória-Salvater-
ra de Magos, domingo, 17.45 horas, Antoine Velge.
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A10

Diário do Sul   Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,98 x 18,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32707453 11-11-2010
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A11

Arrais (O)   Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,24 x 23,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32702299 05-11-2010
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A12

Jornal de Santo Thyrso   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,17 x 11,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32696636 05-11-2010
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A13

Jornal Torrejano   Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,22 x 8,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32704855 05-11-2010

ANDEBOL

“Tremideira” a mais
NACIONAL 2.ª DIVISÃO (INICIADOS)
SAMORA CORREIA, 37 – CD TORRES NOVAS, 22
CDTN: Guilherme Vieira, André Leandro (6),Luís Patrão (1), Afonso Lopes
(2), André Alves, Josué Pereira (1), Miguel Malaca (11), Diogo Costa, Miguel
Monteiro (1). Telmo Eusébio. Treinador: Sérgio Galvão. Dirigentes: Paulo
Costa e Artur Malaca. Pav. Samora Correia (30/10). Ao intervalo: 14-8.

A defrontar uma equipa que se assume como favorita a subir
ao nacional da 1.ª divisão, os torrejanos tremeram demais e
quase adormeceram, quando tocava a defender. Se no que respeita
aos golos marcados se pode considerar o jogo do Torres Novas
bom, no que diz respeito aos golos sofridos é indesculpável a
desconcentração evidenciada. Apenas se salvam o desampa-
rado Guilherme (guarda-redes) e o sempre atento e batalhador
Miguel Malaca. Espera-se que a equipa rectifique nos próxi-
mos compromissos. Fica, pelo menos, a expectativa.
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A14

Jornal Torrejano   Tiragem: 13000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,05 x 5,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32704871 05-11-2010

JAC continua a dar cartas
O andebol de formação feminino do Juventude Amizade e

Convívio de Alcanena continua em alta. No campeonato nacional
de iniciados, o JAC é 2.º classificado, com menos um ponto e
um jogo que o líder. De resto, nas três jornadas já disputadas
o JAC só venceu. A última conquista foi em casa: o JAC venceu
o ACR Catarinense por 41-19. O próximo jogo tem lugar no
domingo, no reduto do SIR 1.º Maio (Marinha Grande). As
infantis jogam este sábado em Alcanena, às 17h30, com o Salvaterra
e no domingo, às 16 horas, o JAC recebe o Juventude Lis a
contar para a 3.ª jornada da Taça de Outono da AA Leiria.
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A15

Tribuna das Ilhas   Tiragem: 1000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,04 x 8,83 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32701743 05-11-2010
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A16

Defesa de Espinho   Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,56 x 26,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32694595 04-11-2010
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A17

Defesa de Espinho   Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,24 x 4,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 32694537 04-11-2010
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