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A5 Quadrangular de andebol do Fermentões arranca hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Guimarães Digital Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=552c9640

 
16 de Setembro, 2015 11:07
 
 Entre hoje e amanhã disputa-se no Pavilhão Arquitecto Fernando Távora um torneio quadrangular de
andebol, que contará com a participação das equipas A e B do Fermentões e ainda do ABC e Arsenal
da Devesa.
 
 

Página 5



A6

  Tiragem: 39070

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 6,38 x 10,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60985507 16-09-2015

Página 6



A7

  Tiragem: 98399

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 27,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60985321 16-09-2015

Página 7



A8

  Tiragem: 98399

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 8,11 x 14,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60985213 16-09-2015

Página 8
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CV nos Jogos Africanos 2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/rdpafrica/desporto-africa/cv-nos-jogos-africanos-2015_4449

 
Publicado 16 Set, 2015, 10:42
 
 Publicado 16 Set, 2015, 10:42
 
 
O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano, Márcio Fernandes, a grande esperança de Cabo
Verde na conquista de medalha nos XI Jogos Africanos que decorrem no Congo Brazzaville, volta a
competir esta quinta-feira, 17, na disciplina do lançamento de dardo e disse à Inforpress que volta aos
Jogos Africanos “quatro anos mais tarde e com grande orgulho para representar o País”.
 
Atualmente a residir na Inglaterra, o internacional cabo-verdiano classifica os Jogos Africanos como “a
maior competição de África” e pelo que, atesta, preparou-se para representar Cabo Verde ao mais alto
nível nesta montra.
 
Vice-campeão do mundo na prova de lançamento de dardo no último Mundial, disputado em Lyon
(França), em 2013, o atleta diz ter-se preparado em Bedfordshire, para estar da melhor forma em
Brazzaville, porquanto procura neste evento a qualificação para os Jogos Paralímpicos de Rio 2016,
tanto nos lançamentos de dardo como nas provas dos 100 e 200 metros.
 
Márcio Fernandes, quer aproveitar ainda a sua passagem pelo Congo-Brazzaville para mais um ensaio
para o Campeonato do Mundo de Doha (Qatar), que se realiza de 16 de Outubro a 01 de Novembro
próximo.
 
Cabo Verde participa com 31 atletas e 13 dirigentes à 11ª edição dos Jogos Africanos, agendados no
Congo-Brazzaville, em representação das modalidades do andebol, do atletismo, do voleibol, dos
desportos paralímpicos.
 
Segundo o diretor-geral dos Desportos, Gerson Melo, a participação de Cabo Verde na 11.ª edição dos
Jogos Africanos está orçado em 13 milhões de escudos, sendo que a “grande aposta” recai no atleta
paralímpico Márcio Fernandes, a quem Cabo Verde deposita “grande esperança” na conquista de uma
medalha.
 
Cabo Verde já falhou os objetivos traçados de se apurar a nível das seleções de voleibol (masculino e
feminino) para a segunda fase.
 
O arquipélago levou ainda dois atletas para participar num novo programa denominado “Jovens
Talentos”, através do qual todos os países devem participar, obrigatoriamente, com dois jovens, um
do sexo feminino e outro masculino, em atividades paralelas aos jogos.
 
Cabo Verde participa nesta 11.ª edição dos Jogos Africanos, iniciados a 04 de Setembro no Congo-
Brazzaville, com uma delegação composta por 44 elementos, repartidos por 31 atletas 13 dirigentes.
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A 11ª edição dos Jogos Africanos marca, este ano, o 50º aniversário desse evento desportivo
continental realizado, de quatro em quatro anos, sendo a primeira vez, em 1965, precisamente em
Brazzaville.
 
Os Jogos Africanos de Brazzaville contam com a participação de 52 países que competem em 22
modalidades desportivas.
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Foco da jornada em Belém e no Dragão Caixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-09-2015

Meio: Sábado Online

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

 
00:58 . Record
 
 Dois jogos despertam a maior atenção na 3.ª jornada do Campeonato Nacional: os que se disputam
em Belém e no Dragão Caixa...
 
 Por Record
Dois jogos despertam a maior atenção na 3.ª jornada do Campeonato Nacional: os que se disputam
em Belém e no Dragão Caixa. No primeiro, o Belenenses recebe o Benfica, num confronto onde as
águias são sempre favoritas, mas onde os visitados também colocam muitas dificuldades. Os
encarnados contabilizam por vitórias os jogos já disputados, ao invés da formação da Cruz de Cristo,
que só tem derrotas. "Sabemos que o Belenenses é um rival competitivo, historicamente muito difícil,
mas vamos dar tudo em campo", disse à BTV o treinador do Benfica, Mariano OrtegaNo Norte, o FC
Porto recebe o Madeira SAD, num duelo entre equipas que estão invictas na competição e com os
dragões a jogarem antes da estreia na Liga dos Campeões. "Todas as equipas que defrontam o FC
Porto jogam cara a cara, sejam mais fortes ou mais débeis", destacou ao site do clube o lateral-direito
cubano, Yoel Morales.Já o líder Sporting não deverá ter dificuldades na deslocação ao reduto do
Avanca.
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Pode assinar pelo AC Fafe

Dario Andrade
deixou Benfica

 pedro vieira da silva

O Benfica confir-
mou, ontem, de 
forma oficial, a saí-
da do ponta-esquer-
da português Dario 
Andrade. O andebo-
lista pode rumar ao 
AC Fafe.

«Dario Andrade 
terminou o víncu-
lo com o Sport Lis-
boa e Benfica, dei-
xando de integrar a 
equipa de Andebol. 
Ao ponta-esquerda 
português, o clube agradece a dedicação e en-
trega durante o tempo que representou a equi-
pa», pode ler-se na curta nota publicada, ontem, 
no site oficial da turma lisboeta.

Dario Andrade chegou ao Benfica em 
2012/2013, proveniente do Porto, juntamen-
te com Tiago Pereira, que representava o ABC/
/UMinho, emblema em que Dario Andrade se 
formou e jogou depois nos seniores.

Agora, o andebolista prepara-se para regressar 
ao Minho, mais concretamente a Fafe.

O Diário do Minho sabe que o Andebol Clube 
de Fafe está muito perto de garantir o concur-
so do experiente ponta-esquerda que, assim, se 
prepara para voltar ao Minho, onde tem, para 
além da família, negócios que o prendem a Braga. 

D
M
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Para apresentação das suas equipas

Xico Andebol organiza torneio

O Xico Andebol organiza, no próximo fim de semana, 
um torneio quadrangular de andebol sénior e apresen-
ta as suas equipas para a nova temporada. O torneio ar-
ranca na próxima sexta-feira, pelas 19h30, com o Gaia a 
defrontar o Ginásio de Santo Tirso. Às 21h00, jogam as 
equipas do Xico e FC Porto B. No sábado, pelas 15h00, 
jogam os vencidos, e a final inicia-se às 17h00.
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Liberty Seguros renova acordo de patrocínio com ABC Braga/UMinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-09-2015

Meio: Meios & Publicidade Online Autores: Pedro Durães

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=24a33477

 
A equipa de andebol do ABC Braga/UMinho vai voltar a contar com o patrocínio da Liberty Seguros
durante a época 2015/2016. A marca mantém-se como patrocinador principal da equipa minhota de
andebol, num acordo que inclui os novos equipamentos desportivos para a época que agora se inicia,
já com o branding da seguradora. A Liberty Seguros será o patrocinador oficial da equipa ABC/UMinho
em todos os jogos previstos do calendário do campeonato nacional, internacional e torneios
particulares em que venha a participar ao longo da época desportiva. "É nossa preocupação incentivar
a prática desportiva saudável e em equipa e a ética no desporto e é nesse sentido que consideramos
que o nosso contributo vai muito para além do apoio financeiro. Queremos estar ao lado das
Associações desportivas e dos atletas, na promoção de uma prática desportiva de qualidade", explica
Rodrigo Esteves, director de marketing da Liberty Seguros.
 
 Tue, 15 Sep 2015 19:19:18 +0200
 
Pedro Durães
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Póvoa Andebol recebe 15 mil euros para desenvolver a modalidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-09-2015

Meio: Rádio Onda Viva Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1d7a4fbd

 
O Póvoa Andebol assinou esta tarde um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a
Câmara Municipal para a época 2015/2016. O acordo prevê o pagamento de 15 mil euros ao clube
para continuar a fomentar a prática da modalidade no concelho. 12 anos depois de ter sido fundado, o
autarca Aires Pereira entendeu já se justificava o reforço do apoio financeiro ao Póvoa Andebol.
 
 O presidente do clube, José Oliveira Pereira, agradeceu a ajuda e realçou que é um grande contributo
esta temporada. Com sete escalões e 120 atletas em atividade, o dirigente assegurou que o Póvoa
Andebol é um clube sustentado e que a aposta na formação será para manter e fortalecer. A vitalidade
da modalidade por cá fica também patente pela realização de um curso para treinadores na Póvoa de
Varzim, estando inscritos 12 elementos do clube.
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Colégio de Gaia foi o 
anfitrião de torneio de renome

ANDEBOL TORNEIO ‘FESTAS DE SANTO OVÍDIO’ MARCOU O ARRANQUE DA NOVA ÉPOCA DESPORTIVA

A 19ª edição do Torneio de An-
debol Feminino ‘Festas de Santo
Ovídio’, em andebol sénior femi-
nino, decorreu no passado fim-
-de-semana e contou com a par-
ticipação de seis equipas, entre
elas o Colégio de Gaia.
A equipa tricampeã nacional
Alavarium, de Aveiro, levou a

melhor sobre o Colégio de
Gaia/Toyota na final (28-32),
num jogo muito equilibrado, mas
onde a equipa gaiense mostrou
alguma desconcentração após os
10-10 perto do final da primeira
parte, deixando  depois as tri-
campeãs fugirem definitiva-
mente no marcador.
Para além dos finalistas, partici-
param também no torneio as

equipas do Colégio João de Bar-
ros, de Pombal, Sport Madeira,
do Funchal, CALE, de Matosi-
nhos e do Santa Joana, da Maia .
A organização esteve a cargo do
Colégio de Gaia e da Junta de
Freguesia de Mafamude e de
Vilar do Paraíso.
A entrega de prémios contou com
as presenças  de Eduardo Vítor
Rodrigues e João Paulo Correia,

presidentes da Câmara Munici-
pal de Gaia e da Junta de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso,
respetivamente, de Ivo Santos,
representante do secretário de
Estado da Juventude e Desporto,
e de Paulo Martins, presidente da
Associação de Andebol do Porto,
que aproveitaram a ocasião para
antecipar a 20ª edição no pró-
ximo ano.

MÁRCIO FAUSTINO

João Paulo Correia marcou presença Colégio de Gaia conquistou um honroso segundo lugar
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Atleta do Colégio de
Gaia é aluna de 20

Se não bastasse ser uma proeminente joga-
dora de andebol e filha de um dos mais con-
ceituados praticantes desta modalidade no
nosso país, Carlos Resende, aos 18 anos, Pa-
trícia Resende, entrou este ano na Universi-
dade do Porto com a melhor média, depois
de ter concluído o ensino secundário com 20
valores... a tudo! Patrícia é a prova de que
com dedicação e trabalho é possível conju-
gar estudos e desporto ao mais alto nível.
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