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Universíadas Gwangju 2015

Portugal marca presença em novas finais de atletismo
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

Miguel Moreira e Bruno Costa
apuraram-se para as finais de
800m e Salto em Comprimento,
respectivamente, das Universíadas de Verão, em Gwangju, na
Coreia do Sul. Ambos apuraram-se em segundo lugar dos
respectivos grupos e disputam a
última prova hoje.
Miguel Moreira regressou à
competição para disputar a
meia-final, na qual foi o segundo
melhor do seu grupos, com o
tempo 1:49.05. A final entre os

oito melhores está agendada para esta tarde, às 17.30 horas.
Ainda no Atletismo, Portugal
volta às finais, desta vez no Salto em Comprimento, com Bruno
Costa a representar as cores lusitanas. Com a marca 7.67 foi
também o segundo melhor do
seu grupo, pouco atrás do primeiro (7.72). A prova final vai
decorrer às 17.50 horas.
Ontem dois portugueses tentaram alcançar o pódio no Salto
com Vara e no Lançamento do
Disco, mas a sorte não esteve do
lado de Diogo Ferreira e Francisco Belo. No Salto com Vara,

Diogo Ferreira não passou a primeira fasquia da fase final e terminou aí a prestação. Francisco
Belo, com 52.40, terminou a
prova em 13.º lugar.
“Infelizmente, com a chuva
que esteve, apesar de ter dado o
meu melhor, não foi o suficiente
para ter transposto a primeira altura. Fico triste, como é óbvio
estava à espera de um bom resultado, fiz um bom aquecimento e não se refletiu na competição. Agora é seguir em frente e
continuar a lutar pelos pódios”,
afirma Diogo Ferreira.
Foi também dia de novas duas

competições de Taekwondo. Júlio Ferreira, 14.º do ranking
olímpico, competiu na categoria
-74kg, onde perdeu o primeiro
combate com o coreano Kim,
por 27-14, resultado que o afastou logo da competição. Júlio
Ferreira terminou a prova em
17.º lugar.
“O coreano esteve bem. Perdi
um bocado controlo do jogo,
perdi o controlo de mim mesmo.
Acho que foi isso mesmo que
aconteceu, não ter controlado o
combate, ele ter dominado o ritmo de jogo e eu ter ido atrás dele”, explica Júlio.

Beatriz Fernandes, na categoria -62kg, não teve melhor sorte
e enfrentou apenas o primeiro
combate. A russa Elena Evlampyeva impediu a passagem da
portuguesa para a próxima fase e
Beatriz conquistou o 9.º lugar.
“Correu bem, tenho pena de ter
perdido, mas fiz a táctica que estava prevista. Foi pouca sorte”,
conta Beatriz.
Hoje Mário Silva (-63kg) e
Ana Coelho (-53kg) competem
no Taekwondo e a Selecção Nacional Universitária de Andebol
tem a última prova da fase de
grupos, frente ao Brasil.
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Braga conquista seis medalhas
colectivas nos Jogos do Eixo Atlântico
JUNTANDO ÀS OITO MEDALHAS INDIVIDUAIS, o município de Braga conseguiu arrecadar um total
de catorze medalhas nos XI Jogos do Atlântico.
XI JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO
| Francisco Ferreira |

É com um saldo bastante positivo que o município de Braga encerra a sua participação nos XI
Jogos do Eixo do Atlântico. A
adicionar às oito medalhas conquistadas a nível individual, o
município arrecadou, ainda, seis
medalhas colectivas.
Uma medalha de ouro em ténis, duas de prata em atletismo
feminino corta-mato e natação
masculina, e três de bronze em
atletismo feminino e masculino
de pista e andebol masculino, foram as medalhas arrecadas pelo
município no fecho da competição que decorreu em três cidades do Eixo Atlântico, Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos,
entre os dias 5 e 10 de Julho.

DR

A delegação do município de Braga fez-se representar por 101 atletas nos XI Jogos do Eixo do Atlântico

O município de Braga e os
cento e um atletas da
delegação bracarense,
trouxeram um total catorze
medalhas para a cidade,
numa competição que
contou com a presença de
mais de mil e setecentos
desportistas portugueses e
espanhóis, de doze
modalidades.
De recordar que o município
de Braga já havia conquistado
oito medalhas a nível individual.
No atletismo, Mariana Machado
venceu os 1000 metros e foi medalha de prata no Corta-Mato.
Isabel Soares, no lançamento de
peso, alcançou o bronze, assim
como a equipa que competiu nos
4x100 metros constituída por
João Oliveira, João Maranhão,
João Aguilar e Bruno Oliveira.
Na natação, Jorge Silva venceu
nos 100 metros mariposa e na
estafeta masculina de 4x100 metros estilos acompanhado por
Gabriel Machado, José Melo,
Jorge Silva e José Fernandes.
Catarina Silva conquistou o
bronze nos 100 metros costas.

§notas soltas
Braga esteve perto do pódio em algumas modalidades

Um ouro, duas pratas e três bronzes é o
balanço colectivo do município de Braga
Apesar das seis medalhas alcançadas e do
balanço bastante positivo da prestação da delegação do município
de Braga nos XI Jogos
do Eixo do Atlêntico a
nível colectivo, os atleDR
tas bracarenses estiveram, também, muito O atletismo bracarense esteve em excelente plano
perto de alcançar o pódio noutras modalidades. A juntar à medalha
de ouro alcançada no
ténis, à prata no cortamato feminino e na natação masculina e ao
bronze arrecadado no
DR
altetismo feminino e
masculino de pista, Bra- Mariana Machado arrecadou o ouro nos 1000 metros
ga conseguiu atingir,
ainda, o quinto lugar da
classificação na modalidade de basquetebol
masculino, o séptimo
lugar em basquetebol
feminino, o nono em
voleibol feminino e o
DR
décimo séptimo em fuO andebol bracarense conquistou o bronze
tebol.
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Braga

"Campo de Férias" em Priscos
A Junta de Freguesia de Priscos em parceria com a BracaraSport organiza um “ Campo de Férias “, que completa um projeto pedagógico criado com base em conceitos de Educação, através do desporto.
As atividades decorrerão nas instalações da Junta de
Freguesia, e os participantes poderão ter entre os 6 e
15 anos de idade. A receção é feita às 14h00 e a entrega
dos participantes ocorrerá às 18h00, no local de receção.
O preço semanal é de 20 euros por criança. As inscrições para as atividades de orientação, caça ao tesouro,, jogos tradicionais, dinâmica de grupo, jogos lúdicos, tiro ao alvo, futebol, basquetebol, voleibol, andebol,
badminton, ginástica acrobática, rugby, hip-hop, rope
skipping, taekwondo e capoeira, é para todas as pessoas da freguesia e fora da freguesia.
As inscrições são efetuadas na secretaria da Junta, ou
pelo telefone 253672030.
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JOgos do Eixo Atlântico

DR

Bracarenses conquistaram
14 medalhas

Delegação bracarense nos Jogos do Eixo Atlântico

Município de Braga conquistou seis
medalhas coletivas
nos XI Jogos do Eixo Atlântico: uma de ouro, em ténis; duas de prata, em atletismo feminino
corta-mato e natação masculina, e três de bronze,
em atletismo feminino e
masculino de pista e andebol masculino. A competição decorreu entre os
dias 5 e 10 de julho.
A juntar a estes resultados coletivos, a nível individual os atletas bracarenses conquistaram oito
medalhas. No atletismo,
Mariana Machado venceu os 1000 metros e ficou na segunda posição

O

no corta-mato. Isabel
Soares, no lançamento
de peso, ficou na terceira posição, assim como a
equipa que competiu nos
4x100 metros, constituída por João Oliveira, João
Maranhão, João Aguilar e
Bruno Oliveira.
Na natação, Jorge Silva venceu nos 100 metros mariposa e, na estafeta masculina de 4x100
metros estilos, a equipa
constituída por Gabriel
Machado, José Melo, Jorge Silva e José Fernandes conquistou também
o lugar mais alto do pódio. Em ambas as provas,
os nadadores bracarenses
bateram dois novos Re-

Atletas
bracarenses
com
boa prestação
nos Jogos
do Eixo
Atlântico

cordes dos Jogos do Eixo Atlântico: Jorge Silva
fez 59.04 nos 100 metros
mariposa e a estafeta foi
concluída com o tempo
de 4.01.87 nos 4x100m
estilos.
Catarina Silva subiu
também ao pódio nos
100 metros costas, com
novo recorde pessoal,
tendo sido terceira classificada, perdendo somente para duas nadadoras espanholas.

Também nos 100
metros costas Gabriel
Machado, igualmente
com novo recorde pessoal, alcançou a terceira
posição.
Esta edição da competição decorreu em três cidades do Eixo Atlântico –
Porto, Gaia e Matosinhos.
A delegação bracarense foi representada com
101 elementos, competindo nas modalidades de
andebol, atletismo pista e
cross, basquetebol feminino e masculino, futebol,
natação, ténis e voleibol.
No t o t a l , o e ve n to reuniu mais de 1.700
desportistas portugueses e espanhóis de doze
modalidades.

Resultados coletivos
Ténis: medalha de ouro
Atletismo feminino corta-mato: medalha de prata
Natação masculina: medalha de prata
Atletismo feminino pista: medalha de bronze
Atletismo masculino pista: medalha de bronze
Andebol masculino: medalha de bronze
Basquetebol masculinos: 5.º lugar
Basquetebol femininos: 7.º lugar
Voleibol feminino: 9.º lugar
Futebol: 17.º lugar

Atletismo feminino no pódio
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Portugal brilha nas Universíadas: Três medalhas e presença garantida em mais uma
final
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Internet
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Blasting News Portugal Online

Data Publicação:

11-07-2015

URL:: http://pt.blastingnews.com/desporto/2015/07/portugal-brilha-nas-universiadas-tres-medalhas-epresenca-garantida-em-mais-uma-final-00473647.html

Prestação de grande nível dos atletas universitários portugueses nas Universíadas, competição a
decorrer na Coreia do Sul. Filipa Martins foi bronze na ginástica (trave), Joana Cunha e Rui Bragança
conquistaram medalhas de prata no taekwondo e a equipa de andebol está na grande final, tendo já
uma medalha garantida. Depois das conquistas individuais, vai chegar a primeira medalha portuguesa,
de sempre, numa modalidade colectiva, nas Universíadas. E será pela mão dos andebolistas
universitários, que tão bons resultados têm conquistado, nos últimos anos. Ainda se desconhece o
outro finalista, que poderá ser a Rússia, Coreia ou Sérvia. Depois de Filipa Martins se ter apresentado
forma fenomenal na trave, foi a vez da jovem Joana Cunha subir ao pódio. A atleta de taekwondo
prolongou a época de sonho, ao vencer a medalha de prata na categoria de -57kg, nesta quinta-feira.
Um dia depois, foi Rui Bragança a repetir o feito da colega de modalidade. O português que teve a
responsabilidade de levar a bandeira de Portugal, na cerimónia de inauguração das Universíadas,
mostrou por que foi uma boa escolha. Depois de se sagrar campeão Europeu, há poucas semanas, em
Baku, Rui Bragança ficou em segundo lugar neste campeonato universitário. No mesmo dia, a equipa
de andebol apurou-se para a grande final da competição. Quatro vitórias em igual número de jogos
permitiram à equipa portuguesa chegar à final, antes de encerradas as contas do Grupo B, uma vez
que matematicamente já não é possível destronar a equipa portuguesa do primeiro lugar do grupo.
Depois de derrotar Israel, Suíça e Japão, a equipa orientada pelo seleccionador nacional Rolando
Freitas derrotou a Hungria (28-21) e ainda beneficiou da derrota do Brasil, frente a Israel, para se
apurar para a final, antecipadamente. Fábio Vidrago (ABC de Braga/ Universidade do Minho) como
melhor marcador, e o luso-cubano Alfredo Quintana (FC Porto/ Universidade do Porto), na baliza,
estão a ser as figuras proeminentes na equipa de Portugal. Universíadas: Quando o mérito vai muito
além do desportivo Durante o ano, conciliam estudos universitários com a prática do desporto. E se
muitos deles levam as duas vertentes na "desportiva", a grande maioria leva tudo muito a sério. Rui
Bragança e Pedro Seabra são dois dos nomes mais sonantes da delegação portuguesa que está em
Gwangju, na Coreia do Sul, e que servem de verdadeiros exemplos para os jovens portugueses. E se
não servem, deviam. Rui Bragança é terceiro classificado no apuramento para os Jogos Olímpicos (é
segundo no ranking mundial), e continua a amealhar pontos preciosos para chegar ao Rio de Janeiro,
no Verão de 2016. Paralelamente ao sonho do taekwondo, o atleta do Vitória de Guimarães, é um
meticuloso estudante de Medicina, na Universidade do Minho. Pedro Seabra é o "cérebro" da equipa do
ABC de Braga, é internacional A de Portugal e soma distinções individuais desde muito jovem, no
andebol. Aos 25 anos, o central português concluiu recentemente o curso de Medicina, na
Universidade do Porto. E pelo menos a prata, ninguém a vai tirar ao jogador português. Por tudo isto,
repetimos sem arriscar a redundância: Se não são exemplo a seguir, deviam ser. Concordam?
11 Julho 2015, 03:0911/07/2015
A. Semanas
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Primeiro lugar no grupo

Portugal apurado para a final em andebol
UNIVERSÍADAS
| Redacção |

A Selecção Nacional Universitária (SNU) de Portugal venceu a
Hungria por 28-21, em jogo da
quarta jornada da fase preliminar - grupo B - do torneio de andebol das Universíadas de Verão, que estão a decorrer em
Gwasgju, na Correia do Sul. A
derrota do Brasil frente a Israel
(28-25) garantiu desde já a pre-

sença da formação lusa na final,
pois que ninguém lhe tira o
triunfo no grupo.
Ao intervalo, Portugal já vencia por 14-9, voltou a entrar bem
na segunda parte, ampliando para 17-10. Até ao final, a equipa
de Rolando Freitas conseguiu
sempre manter uma vantagem
que lhe deu tranquilidade.
Fábio Vidrago, com oito golos
(em 10 remates) voltou a ser o
melhor marcador da equipa, en-

quanto o guarda-redes Alfredo
Quintana manteve alta eficácia
(43%). Nos outros jogos do grupo Israel venceu o Brasil por 2825 e a Suíça venceu o Japão por
38-23.
A primeira fase, denominada
fase de grupos, termina domingo, com Portugal a defrontar o
Brasil, num jogo em que a classificação de Portugal não está
em causa, sendo o virtual vencedor do grupo B.

DR

Atletas da UMinho em destaque na selecção de andebol que está nas Universíadas
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10-07-2015 10:05:47
É uma história que se vai repetindo. Mais uma vez, e pela terceira época consecutiva, a Associação
Cultural e Recreativa Zona Azul, de Beja, viu a sua equipa de seniores de andebol ficar beira da
subida de divisão.
Texto e foto Firmino Paixão
"Uma mágoa ?, sublinhou Vasco Cordeiro, presidente da Zona Azul. E não é propriamente em relação
ao clube, direção ou ele próprio individualmente: "É mais um sentimento de frustração em termos do
grupo de trabalho, porque é um grupo jovem, muito ambicioso, um grupo que dá tudo o que tem pelo
clube e nada recebe em troca, a não ser o prazer de jogar andebol pela Zona Azul. Por eles,
lamentamos que tenha faltado aquele pedacinho de sorte para a equipa ter subido 2.ª divisão
nacional ?. O clube mais eclético da cidade, mas que tem no andebol a modalidade de maior projeção,
caminha para o seu 40.º aniversário, de uma forma sustentada, valorizando o património e honrando
os mentores da sua fundação.
O clube tem uma maturidade própria das quase quatro décadas de existência?
Sim, pensamos que, ao longo destes 40 anos, o clube tem cumprido a sua missão em prol da
juventude, e não só, aqui da nossa cidade. É um clube que começou por ser uma coletividade de
bairro e que hoje tem uma dimensão e projeção nacional, portanto, parece-nos que o que foi feito por
todos nós ao longo destas quase quatro décadas é significativo e penso que será, ou deveria ser,
reconhecido pela cidade.
Um dos desígnios que orientaram a criação deste clube foi o direito
isso mantém-se presente?

diferença, estimular o ecletismo,

Sim, começámos exatamente com modalidades que não eram praticadas na região, começámos com
o andebol, também praticámos o basquetebol, tivemos o BTT e o badmínton, o atletismo (que teve um
boom em determinado momento), o ténis, depois vieram a natação e a ginástica, sem esquecer a
columbofilia, que é uma tradição no clube praticamente desde a sua fundação e qual devemos o
nome. O futebol nunca foi descurado, lembramo- -nos todos da célebre equipa de juniores,
posteriormente reativamos a secção com uma equipa que andou duas épocas no Inatel e ainda fez
mais uma na 2.ª divisão distrital e, por motivos vários, não conseguiu manter-se em atividade. Sendo
assim, continuamos a ser um clube diferente, mantendo o ideal do projeto da nossa fundação.
A Zona Azul é hoje um clube melhor, com mais sócios, mais modalidades, mais praticantes e melhor
património?
Sim, desde a sua fundação podemos afirmar isso. Começámos por ser um clube de bairro e hoje
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temos uma inegável projeção. O número de sócios é maior, mais significativo e transversal a toda a
sociedade. Temos mais atletas, maior património, porque, ao longo destes anos, fomos adquirindo a
sede, foram construídos os campos de ténis e o parque automóvel também foi substancialmente
aumentado. Somos um clube totalmente autónomo em termos de transportes e tudo isso foram
evoluções ao longo destes quase 40 anos.
O treinador Carlos Guerreiro manter-se-á como líder da equipa de andebol, com os olhos postos na
2.ª Divisão, sem descurar a formação?
Claro. Ainda não falámos muito bem sobre isso, mas antes da época se iniciar teremos tudo delineado
em relação ao treinador dos seniores e aos treinadores dos restantes escalões. A Zona Azul tem por
princípio, e sobretudo, mais ainda nestes últimos anos, ganhar jogo a jogo e chegar onde pode, mas
se der para subirmos assumi-lo-emos. Apesar da concorrência das outras modalidades e da área de
recrutamento ser comum a todos, temos trabalhado bem na captação e penso que temos um
significativo número de atletas nos diversos escalões de formação.
Os apoios, sobretudo os institucionais, são compatíveis com as despesas e chegam a horas?
Não podemos dizer que os apoios institucionais sejam os suficientes ou que sejam os merecidos. Mas
85 por cento das verbas movimentadas são geradas no próprio clube, portanto só 15 por cento têm
suporte em apoios institucionais. Somos um clube sustentável, que não vive apenas do subsídio. Mas
o subsídio tem de ser pensado de maneira a que apoie realmente a atividade regular, que chegue a
tempo e horas, e há muito tempo que já não funciona assim.
Que passo falta Ã Zona Azul dar para ser um clube ainda melhor?
Se calhar, que os apoios institucionais fossem verbas para investimento e não só para apoio
atividade. Repare que estamos numa zona carenciada, despovoada, num concelho com diversos
clubes de futebol na mesma divisão, diversos com atletismo no mesmo patamar, e isto repete-se em
outras modalidades. Mas se houvesse uma aposta das entidades numa determinada modalidade, não
interessa qual, sendo que é mais difícil e oneroso no futebol, mas que se apostasse em dar nome
cidade, teríamos uma equipa a disputar uma 1.ª divisão numa dessas modalidades, fosse o hóquei, o
andebol ou basquetebol.
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A15

11-07-2015

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,97 x 20,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Universíadas

Seleção de andebol
apura-se para a final
A Seleção Nacional Universitária (SNU) de Portugal venceu, ontem, a Hungria, por 28-21, em
jogo da quarta jornada da fase preliminar (grupo B) do torneio de andebol das Universíadas
de Verão, que estão a decorrer em Gwasgju, na
Correia do Sul.
A derrota do Brasil frente a Israel (28-25) garantiu desde já a presença da formação lusa na final, pois que ninguém lhe tira o triunfo no grupo.
Ao intervalo, Portugal já vencia por 14-9, voltou a entrar bem na segunda parte, ampliando
para 17-10. Até ao final, a equipa de Rolando Freitas conseguiu sempre manter uma vantagem que
lhe deu tranquilidade.
Fábio Vidrago, com oito golos (em 10 remates)
voltou a ser o melhor marcador da equipa, enquanto o guarda-redes Alfredo Quintana manteve
alta eficácia (43%). A primeira fase, denominada
fase de grupos, termina amanhã, com Portugal
a defrontar o Brasil, num jogo em que a classificação de Portugal não está em causa, sendo o
virtual vencedor do grupo B.
DR

ID: 60116561

Tiragem: 8500
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A16

ID: 60115019

11-07-2015

Tiragem: 31842

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,44 x 11,53 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A17

ID: 60114810

11-07-2015

Tiragem: 31842

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,03 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A18

ID: 60114834

11-07-2015

Tiragem: 31842

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,53 x 11,26 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A19

ID: 60115797

11-07-2015

Tiragem: 14900

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,03 x 6,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL NA FINAL
DAS UNIVERSÍADAS
A seleção portuguesa qualificouse ontem para a final do torneio de
andebol das Universíadas, em
Gwangju, na Coreia do Sul, ao assegurar a vitória no Grupo B. A seleção universitária lusa venceu a
Hungria, por 28-21, assegurando
o primeiro lugar na ‘poule’, com
oito pontos, mais três do que a
Suíça e mais quatro do que o Brasil, frente ao qual Portugal encerra
a primeira fase, amanhã.
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A20

ID: 60113585

11-07-2015

Tiragem: 76650

Pág: 55

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,30 x 6,02 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A21

JOGOS DO ATLÂNTICO (BRAGA): Equipa bracarense regressa a casa com 8 medalhas
individuais e 6 colectivas // Nadadores minhotos batem dois recordes dos Jogos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal O Vilaverdense Online

Data Publicação:

11-07-2015

URL:: http://www.ovilaverdense.com/noticia.php?n=12662

Braga conquistou seis medalhas colectivas nos XI Jogos do Eixo Atlântico: uma de Ouro, em Ténis;
duas de Prata, em Atletismo Feminino Corta-mato e Natação Masculina, e três de Bronze, em
Atletismo Feminino e Masculino de Pista e Andebol Masculino.
A juntar a estes resultados colectivos, a nível individual os atletas bracarenses conquistaram oito
medalhas. No atletismo, Mariana Machado venceu os 1000 metros e ficou na segunda posição no
Corta-Mato. Isabel Soares, no lançamento de peso, ficou na terceira posição, assim como a equipa
que competiu nos 4x100 metros, constituída por João Oliveira, João Maranhão, João Aguilar e Bruno
Oliveira.
Na Natação, Jorge Silva venceu nos 100 metros mariposa e, na estafeta masculina de 4x100 metros
estilos, a equipa constituída por Gabriel Machado, José Melo, Jorge Silva e José Fernandes conquistou
também o lugar mais alto do pódio. Em ambas as provas, os nadadores bracarenses bateram dois
novos recordes dos Jogos do Eixo Atlântico: Jorge Silva fez 59.04 nos 100 metros mariposa e a
estafeta foi concluída com o tempo de 4.01.87 nos 4x100m estilos. Catarina Silva subiu também ao
pódio nos 100 metros costas, com novo recorde pessoal, tendo sido terceira classificada, perdendo
somente para duas nadadoras espanholas. Também nos 100 metros costas Gabriel Machado,
igualmente com novo recorde pessoal, alcançou a terceira posição.
Braga foi representada com 101 elementos, competindo nas modalidades de Andebol, Atletismo Pista
e Cross, Basquetebol Feminino e Masculino, Futebol, Natação, Ténis e Voleibol. No total, o evento
reúniu mais de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de doze modalidades.
Esta edição da competição, que ontem terminou, decorreu em três cidades do Eixo Atlântico - Porto,
Gaia e Matosinhos.
Resultados Colectivos Completos:
Ténis: Medalha de Ouro
Atletismo Feminino Corta-mato: Medalha de Prata
Natação Masculina: Medalha de Prata
Atletismo Feminino Pista: Medalha de Bronze
Atletismo Masculino Pista: Medalha de Bronze
Andebol Masculino: Medalha de Bronze
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Basquetebol Masculinos: 5º lugar
Basquetebol Femininos: 7º lugar
Voleibol Feminino: 9º lugar
Futebol: 17º lugar
--FG (CP 1200)
ovilaverdense@gmail.com
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A23

ID: 60114888

11-07-2015

Tiragem: 79861

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 4,37 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A24

ID: 60114870

11-07-2015

Tiragem: 79861

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,73 x 9,91 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A25

ID: 60114811

11-07-2015

Tiragem: 79861

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,70 x 8,25 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A26

Praia da Nazaré recebe XIX Nazaré Cup Beach

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Tinta Fresca.net

Data Publicação:

11-07-2015

URL:: http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=64ab3b08-3cb9-416d-9709-c5daf599319b

Com 750 atletas em competição Andebol de praia na Nazaré A Associação Externato Dom Fuas
Roupinho realiza nos dias 10, 11 e 12 de julho, no campo de jogos de praia da Nazaré, a XIX edição
do Nazaré Cup Beach, 2ª etapa do Circuito Regional de Andebol Praia. De acordo com a organização,
cerca de 750 atletas em representação de várias dezenas de equipas, entre as quais uma holandesa
(em confirmação), participam nesta etapa do Circuito Regional, nas categorias em masters e rookies,
masculinos e femininos. O "Nazaré Cup Beach" é uma iniciativa da Associação Dom Fuas Andebol
Clube Nazaré, que conta com o apoio da Associação de Andebol de Leiria, Câmara Municipal da
Nazaré, Junta de Freguesia da Nazaré, Federação Portuguesa de Andebol e EBT. Os jogos terão início
às 18h00 de sexta-feira, decorrendo pelo fim de semana, e terminando pelas 19h00 de domingo, com
a entrega dos prémios. Fonte: GIC|CMN 10-07-2015
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A27

Feirense: Confirmada a permanência de 13 jogadores para a época 2015/16

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Agente Desportivo Online

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://www.agentedesportivo.com/feirense-feirense-confirmada-a-permanencia-de-13-jogadores-para-aepoca-201516/

O Feirense, da Segunda Liga, confirmou hoje a presença de somente 13 jogadores no plantel para a
época 2015/16, depois de terem saído 14 elementos. O treinador Pepa tem assim um plantel curto no
início dos trabalhos, onde se inclui um ex-júnior. Segundo Filipe Oliveira, do departamento de futebol
do clube, "apenas se pode confirmar a presença de 13 jogadores no início dos trabalhos, mas não
significa que todos fiquem, já que pode haver alguma colocação". Entretanto, certo é que o guardaredes Makaridze vai continuar no clube depois de ter chegado a acordo para renovação do contrato
com a direção do clube fogaceiro. Quem não vai continuar na baliza do Feirense é o guarda-redes
Paiva, que não chegou a acordo para renovar contrato com o clube. Plantel provisório para 2015/16:
Guarda-redes: Makaridze. Defesas: Carvalho, Pedro Santos, Barge, Micael, Renato Maia (ex-Espinho),
Rena (ex-Cesarense) e Joca (ex-Espinho) Médios: Cris, Fabinho, Tiago Jogo, Ruben Oliveira e Vieirinha
(ex-júnior). Treinador: Pepa (ex-Sanjoanense). Saíram: Paiva, Jefferson, Hélder Rodrigues, Hélder
Castro, Moreira, Igor Rocha (Santa Clara), Tonel (Belenenses), Henrique (Boavista), Paulo Grilo
(Freamunde), Gonçalo Abreu (Penafiel), Luiz Phellype (Estoril-Praia), Ouattara (Ermis Aradippou/Chp),
Cafú (Freamunde) e Ryan Hirooka (Leixões). Fonte: Lusa
por · 10 de Julho de 2015
agente
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A28

Portugal vence Hungria e já está na final das Universiadas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23883-portugal-vence-hungria-e-ja-esta-na-finaldas-universiadas

Portugal beneficiou da derrota do Brasil frente a Israel (28-25) para garantir o primeiro lugar do grupo
e a presença na final. O Andebol conquista assim a primeira medalha de sempre nas Universíadas de
uma modalidade coletiva.
A Seleção Nacional Universitária (SNU) de Portugal venceu hoje a Hungria por 28-21, em jogo da
quarta jornada da fase preliminar - grupo B - do torneio de andebol das Universíadas de Verão, que
estão a decorrer em Gwasgju, na Correia do Sul. A derrota do Brasil frente a Israel (28-25) garantiu
desde já a presença da formação lusa na final, pois que ninguém lhe tira o triunfo no grupo.
Ao intervalo, Portugal já vencia por 14-9, voltou a entrar bem na segunda parte, ampliando para 1710. Até ao final, a equipa de Rolando Freitas conseguiu sempre manter uma vantagem que lhe deu
tranquilidade.
Fábio Vidrago, com oito golos (em 10 remates) voltou a ser o melhor marcador da equipa, enquanto
o guarda-redes Alfredo Quintana manteve alta eficácia (43%).
Nos outros jogos do grupo Israel venceu o Brasil por 28-25 e a Suíça venceu o Japão por 38-23.
A primeira fase, denominada fase de grupos, termina domingo, com Portugal a defront ar o Brasil,
num jogo em que a classificação de Portugal não está em causa, sendo o virtual vencedor do grupo B.
No grupo A, que integra sete seleções (mais uma que o grupo de Portugal), Rússia, Coreia e Sérvia
lutam pelos primeiros lugares.
EURICO E IVAN NO SÉRVIA-COREIA
Eurico Nicolau e Ivan Caçador, a dupla de árbitros portuguesa que se encontra na Coreia do Sul,
dirigiu hoje o Japão-Suiça, em masculinos.
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A29

Juniores B Femininas de Portugal regressam ao trabalho de 14 a 17 de Julho

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23881-juniores-b-femininas-de-portugal-regressamao-trabalho-de-14-a-17-de-julho

O próximo estágio terá lugar em Sangalhos e Oliveira do Bairro.
As Juniores B Femininas de Portugal, sob orientação de Ana Seabra, continuam a preparação para a
fase final do Campeonato da Europa de Sub17 Femininos, na Macedónia, de 13 a 23 de Agosto de
2015.
O trabalho das Juniores B femininas continua de 14 a 17 de Julho, em Sangalhos e Oliveira do Bairro.
São 18 as atletas chamadas ao estágio.
A equipa técnica volta a ser composta por Ana Seabra, seleccionadora nacional, o treinador adjunto
Pedro Vieira, o fisioterapeuta Sérgio Frade, a médica Dr. Rita Chaves e a secretária técnica Sheila
Santos.
A comitiva nacional concentra-se no dia 14, pelas 10h00, na estação de Aveiro. O estágio termina no
dia 17 de Julho.
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A30

Curso de Treinadores de Andebol de Grau 3 - 2015: inscrições até 15 de Julho

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23884-curso-de-treinadores-de-andebol-de-grau-32015-inscricoes-ate-15-de-julho

As inscrições para o Curso de Treinadores de Andebol de Grau 3 - 2015 são aceites até 15 de Julho. .
O 1º Bloco começa a 20 de Julho.
A Federação de Andebol de Portugal, após adiamento do 1º Bloco, vem por este meio anunciar que o
Curso de Treinadores de Grau 3 irá iniciar no dia 20 de Julho.
Neste sentido, ainda têm a oportunidade de se inscrever no Curso de Treinadores de Grau 3, até ao
dia 15 de Julho.
O modelo atual foi estreado em 2014, foi construído na base da obtenção de conhecimentos, na troca
de ideias e de experiências, na procura de novas experiências, permitindo o formando obter as
ferramentas que necessita para uma actividade que tem vindo a tornar-se cada vez mais exigente e
complexa, obtendo uma avaliação muito positiva dos formandos e dos formadores.
Após a frequência do curso de treinador de Grau III, o formando deverá ter adquirido competências
para planear o exercício e avaliar o desempenho de um coletivo de profissionais com qualificação igual
ou inferior, coordenando, supervisionando, integrando e harmonizando as difere ntes tarefas
associadas ao treino e à participação competitiva, especialmente de praticantes de alto nível de
rendimento.
Estrutura do Curso
O Curso de Treinadores de Grau 3 integrará 2 fases: Curricular (geral e específica) e Estágio.
A Fase Curricular do 2º Curso de Treinadores de Andebol de Grau 3 irá decorrer em 4 momentos:
- 1º - Regime de internato de 20 a 26 de Julho - em Leiria
- 2º - Regime de internato de 1 a 6 de Setembro - em Leiria
- 3º - Regime de E - Learning, complementar aos blocos presenciais (componente geral).
- 4º - Ação de Formação - A agendar
A Fase de Estágio decorrerá durante uma época desportiva, tendo início imediatamente após a
publicação da avaliação da Fase Curricular do curso (30 de Setembro).
INSCRIÇÕES
- As inscrições terminam a 15 de Junho de 2015
As inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação .
- É fundamental que preencha correctamente as informações solicitadas, nunca esquecendo de
colocar o respectivo email.
- As inscrições só serão válidas após a recepção do comprovativo de pagamento da taxa de inscrição.
- Após estar tudo confirmado (pagamento, comprovativo de pagamento identificado, comprovativo de
estudante se o caso), receberá um email a informar que a sua inscrição foi confirmada.
- O curso só funcionará com um número mínimo de 15 candidaturas.
TAXA DE INSCRIÇàO
O curso tem o custo de 690EUR e inclui:
· Taxa de candidatura
· Taxa de inscrição
· Frequência ao curso
· Estadia e alimentação (almoço e jantar), a ter lugar no I.P. de Leiria
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· Manual da Componente de Formação Específica.
· Custos inerentes ao estágio.
· Seguro
· Dip loma
· Certificado de habilitações.
PAGAMENTO
O pagamento da taxa de inscrição tem de ser realizado na totalidade ou nas seguintes parcelas:
1) No acto da inscrição - 200 EUR (fica considerado inscrito após o pagamento)
2) 17de Julho - 200 EUR (imediatamente antes do 2º Bloco)*
3) 31 de Agosto - 150 EUR (imediatamente antes do 3º Bloco)*
4) 30 de Setembro - 140 EUR (imediatamente antes do início do Estágio)*
O pagamento deve ser efectuado através de Transferência Bancária:
NIB 0046 0032 0060 0219 81656, Banco Popular. (Atenção: só se confirmará a inscrição com a
receção do comprovativo de pagamento com a identificação do Nome e NIF para o seguinte email:
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. ).
*o não cumprimento do pagamento nas datas estipuladas, levará à impossibilidade de continuidade
na frequência do curso.
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A32

Curso de Observadores Nacionais realiza-se a 22 e 23 de Agosto em Viseu

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23882-curso-de-observadores-nacionais-realiza-sea-22-e-23-de-agosto-em-viseu

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 14 de Agosto.
O Conselho de Arbitragem da FAP vai organizar um Curso de Observadores Nacionais, destinado a
novos candidatos.
O referido Curso terá lugar no Hotel Montebelo em Viseu, nos dias 22 e 23 de Agosto de 2015. As
inscrições serão unicamente via on-line, no Portal da Federação .
Para além da inscrição online, os candidatos deverão igualmente enviar o Curriculum Desportivo para
o mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o
visualizar. .
No ato da inscrição é solicitado o PIN do CIPA. Caso nunca tenha alterado o seu PIN, deverá colocar
0000.
A inscrições deverão ser efetuadas até às 23h00 do dia 14.08.2015. O Conselho de Arbitragem
confirmará com o candidato a inscrição até dia 18.08.2015.
Programa do Curso de Observadores Nacionais
Dia 21.08.2015
21.30h/ 23.30h - Receção dos participantes no Hotel Montebelo
Dia 22.08.2015
08h00h/ 09.00h - Pequeno- Almoço
09.00h/ 09.15h - Abertura da formação
09.15h/ 10.30h - Cenário a considerar em 2015/2016
10.30h/ 11.00h - Coffee Break
11.00h/ 12.15h - Teste escrito
12.15h/ 14.30h - Almoço
14.30h/ 15.30h - Resultados dos testes escritos
15.30h/ 20.30h - Observação jogos Torneio Internacional de Viseu
20.30h/ 22.00h - Jantar
22.00h/ 24.00h - Feedback presencial às duplas envolvidas (uma
hora para cada jogo)
Dia 23.08.2015
08.00h/ 09.00h - Pequeno-Almoço
09.00h/ 10.30h - Trabalho de Grupo
10.30h/ 13.00h - Apresentação do trabalho de grupo
13.00h/ 15.00h - Almoço
15.00h/ 19.30h - Observação Jogos Torneio Internacional de Viseu
20.00h/ 20.15h - Encerramento da formação com indicação dos
grupos em 2015/2016
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A33

Ricardo Vasconcelos recebe Medalha Municipal de Mérito Cultural e Desportivo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23880-ricardo-vasconcelos-recebe-medalhamunicipal-de-merito-cultural-e-desportivo

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, vai marcar presença na Cerimónia
Pública de Entrega da Medalha Municipal de Mérito Cultural e Desportivo, ao Prof. Ricardo
Vasconcelos.
Ricardo Vasconcelos, 31 anos, natural de Penedono, licenciado na Área de Educação Física, foi
praticante da modalidade em vários clubes, nomeadamente no Sporitng Clube de Portugal e no Núcleo
de Andebol de Penedono, onde também exerceu funções de técnico.
Após a abertura de concurso por parte da Federação de Andebol da Grã-Bretanha, que pretendia um
técnico para dinamizar a modalidade no condado de Nottingham, foi contratado e actualmente exerce
as funções seleccionador nacional de sub-19 da Grã-Bretanha.
O evento em referência ocorre no próximo dia 12 de Julho, domingo, pelas 15.30 horas, no Auditório
Municipal do Cine-Forum de Penedono.
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ID: 60100888

10-07-2015

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,29 x 21,41 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Braga disputa final
de torneio de ténis

NA XI EDIÇÃO DOS JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO a delegração bracarense
já alcançou duas medalhas de ouro.

DR

A equipa de Ténis de Braga irá disputar a final do torneio com a cidade da Maia

EIXO ATLÂNTICO
| Redacção |

A equipa de ténis que está a representar o Município de Braga
na XI edição dos Jogos do Eixo
Atlântico, disputa amanhã, dia
10 de Julho, a final do torneio da
modalidade.
No andebol, a equipa Bracarense irá disputar com Pontevedra um lugar na meia-final da
competição.
No voleibol feminino, a equipa
que representa o Município nes-

ta modalidade, obteve o 9.º lugar
da classificação geral.
Recorde-se que o Município de
Braga já alcançou duas medalhas de Ouro e duas de Bronze em Natação e ainda cinco medalhas no Atletismo, uma de Ouro, duas de Prata e duas de Bronze.
Os Jogos do Eixo Atlântico,
que terminam amanhã, são organizados pelo Eixo Atlântico e
decorrem, pela primeira vez, em
três cidades do Eixo Atlântico –
Porto, Gaia e Matosinhos.
A delegação Bracarense está

representada com 101 elementos, competindo nas modalidades de Andebol, Atletismo Pista
e Cross, Basquetebol Feminino e
Masculino, Futebol, Natação,
Ténis e Voleibol.
Nesta competição, Braga proporciona uma nova experiência competitiva a mais de uma
centena de jovens atletas promissores e mostra, mais uma
vez, o seu valor na vertente desportiva. O evento reúne mais
de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de doze modalidades.
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A35

ID: 60104317

Tiragem: 12000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 9,17 x 8,44 cm²

ANDEBOL DE PRAIA
Circuito Regional em Sesimbra
10-07-2015

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Sábado joga-se
a terceira ronda

A

manhã, a partir das
9h00, joga-se a terceira
ronda do Circuito Regional de andebol de praia nas
areias de Sesimbra, depois
das duas jornadas iniciais se
terem disputado na Praia do
Seixal (27 de Junho) e Praia do
Americano/Fonte da Telha (4
de Julho).
Trata-se de uma prova oficial

integrada no programa da Federação de Andebol de Portugal que culminará com a
fase final nacional a realizar
em Portimão. Contudo, até lá,
ainda haverá fases do circuito
em Sesimbra (sábado), como
já foi referido, Seixal (18/7) e
novamente Sesimbra (25/7),
sempre a partir das 9h00.
AG
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A36

ID: 60100842

10-07-2015

Tiragem: 2754

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,25 x 5,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

NDAP conquista sexto lugar
no Torneio de Almada
Andebol
Infantis masculinos

A equipa de andebol de infantis
masculinos do NDA Pombal
marcou presença no Torneio
Cidade de Almada 2015, disputado de 2 a 5 de Julho. Na fase
de grupos e na fase intermédia,

a equipa classificou-se na segunda posição do grupo A. No
jogo de atribuição do 5.º e 6.º
lugares, a equipa não conseguiu voltar a vencer o Belenenses, classificando-se assim
na 6.ª posição entre as 11 equipas participantes neste escalão
etário. |
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A37

ID: 60116444

10-07-2015

Tiragem: 8500

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,30 x 14,23 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Jogos do eixo atlãntico

DR

Ténis de Braga na final

Equipa de voleibol feminino de Braga

equipa de ténis que
está a representar o
Município de Braga
na XI edição dos Jogos do Eixo Atlântico, disputa hoje a final do torneio da modalidade.
No andebol, a equipa bracarense irá dispu-

A

tar com Pontevedra um
lugar na meia-final da
competição.
No voleibol feminino,
a equipa que representa o
Município nesta modalidade, obteve o 9.º lugar da
classificação geral.
Recorde-se que o Mu-

Atletas do
Município
de Braga já
conquistaram
nove
medalhas

nicípio de Braga já alcançou duas medalhas de ouro e duas de bronze em

natação e ainda cinco medalhas no atletismo, uma
de ouro, duas de prata e
duas de bronze.
Os Jogos do Eixo Atlântico, que terminam hoje,
são organizados pelo Eixo
Atlântico e decorrem, pela
primeira vez, em três cidades do Eixo Atlântico –
Porto, Gaia e Matosinhos.
A delegação bracarense está representada com 101 elementos, competindo
nas modalidades
de andebol, atletismo pista e cross,
basquetebol feminino e masculino, futebol, natação, ténis e
voleibol.
O evento reúne mais
de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de
doze modalidades.
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A38

Portugal na final do torneio de andebol das Universíadas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal da Madeira.pt

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/portugal-na-final-do-torneio-de-andebol-dasunivers%C3%ADadas

Artigo | Sex, 10/07/2015 - 16:20
A seleção portuguesa qualificou-se hoje para a final do torneio de andebol das Universíadas, em
Gwangju, na Coreia do Sul, ao assegurar a vitória no Grupo B.
A seleção universitária lusa venceu hoje a Hungria, por 28-21, e beneficiou da derrota do Brasil frente
a Israel, por 28-25, para assegurar o primeiro lugar na 'poule', com oito pontos, mais três do que a
Suíça, que derrotou o Japão, por 38-23, e mais quatro do que o Brasil, frente ao qual Portugal encerra
a primeira fase, no domingo.
O adversário de Portugal na final da competição será o vencedor do Grupo A, que é liderado pela
Rússia, com nove pontos em cinco jogos, mais um do que a Coreia do Sul e mais três do que a Sérvia,
estas últimas com quatro encontros disputados.
Na edição de 2015 das Universíadas, Portugal já subiu ao pódio três vezes, com os segundos lugares
no taekwondo de Rui Bragança, em -58 kg, e Joana Cunha, em -57 kg, e o terceiro da ginasta Filipa
Martins, no concurso de trave.
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A39

Universíadas: Rui Bragança ganha medalha de Prata no Taekwondo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MultiDesportos Online

Data Publicação:

10-07-2015

URL:: http://www.multidesportos.pt/2015/07/10/universiadas-rui-braganca-ganha-medalha-de-prata-notaekwondo/

O atleta voltou a colocar a bandeira portuguesa no pódio, ganhando a medalha de prata nos -58kg,
em Taekwondo apenas a 2 pontos do ouro, ganho por Mamayev.
Rui Bragança voltou a colocar a bandeira portuguesa no pódio ao ganhar a medalha de prata nos 58kg, em Taekwondo. Apenas dois pontos o afastaram do ouro, ganho por Mamayev do Cazaquistão.
Esta é a segunda medalha de prata e terceira da missão portuguesa nas Universíadas de Verão, em
Gwangju (Coreia do Sul). As boas notícias continuam com a Selecção Nacional Universitária de
Andebol a carimbar hoje a passagem para a final da competição, ao vencer a Hungria por 28-21, e
com o apuramento de Miguel Moreira para a meia-final dos 800m que vai decorrer amanhã.

Rui Bragança saiu medalhado de mais uma prova. Desta vez, ganhou a medalha de prata na categoria
de -58kg de Taekwondo, na 28ª edição da Universíada de Verão, em Gwangju. Das cinco provas que
disputou, o estudante de medicina da Universidade do Minho saiu vencedor em quatro, prestação que
lhe deu acesso a um lugar no pódio.
“O Rui fez uma competição muito boa. Conseguiu ir vencendo os adversários com clareza e com
excelente domínio do combate. A final foi muito táctica e sempre com uma postura muito defensiva
durante todo o combate. No último round decidimos arriscar mais e infelizmente a estratégia do
adversário prevaleceu. Perdemos 0-2. Honestamente foi difícil perder assim“, lamenta o treinador
Hugo Serrão.
Para trás, o português deixou o palestiniano Abualrob (8-5) e o lituano Radzins (8-2), na fase de
eliminatórias. Alcançados os quartos-de-final, Bragança defrontou Rodzik, da Polónia, e venceu por
12-7, resultado que o aproximava cada vez mais do pódio. A meia-final, frente ao russo Tukhvattullin,
foi onde Rui obteve uma vitória mais expressiva, ao ganhar por 15-5.
A tão desejada final estava garantida, faltava derrotar Mamayev, do Cazaquistão, para alcançar o
ouro. Mas o destino ditou outra sorte e os dois pontos conseguidos pelo russo na 3ª ronda foram
suficientes para a sua vitória sobre o português. Rui Bragança terminou assim em 2º lugar e ganhou a
3ª medalha da missão portuguesa em Gwangju. Portugal sobe para a posição 40 dos países
medalhados.
Também no Taekwondo, Jean-Michel Fernandes competiu na categoria de -80kg. Foi eliminado ainda
na fase de qualificação, onde venceu o primeiro combate, frente ao russo Egor Parfenov (9-4), e
perdeu o seguinte com o mexicano Felix Hernandez (5-4). Jean-Michel não conseguiu então passar
aos quartos-de-final e terminou em 9º lugar da prova.
A Selecção Nacional Universitária de Andebol conseguiu garantir hoje a sua presença na final da
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competição, apesar de a fase de grupos ainda não ter terminado. A sua vitória de hoje frente à
Hungria, por 28-21, fez com que Portugal fosse a única equipa sem derrotas no grupo B e, por isso, o
resultado do último jogo não terá influência no apuramento da formação lusitana.
Por disputar na fase de grupos ainda há o jogo com o Brasil, equipa que já acumula duas derrotas. O
jogo está agendado para Domingo, dia 12, às 20 horas. Esta é a primeira vez que o país participa na
modalidade de Andebol e numa final colectiva nas Universíadas de Verão. O segundo finalista vai ser
apurado também dia 12 no jogo entre a Rússia e a Coreia do Sul.
No Atletismo, Miguel Moreira apurou-se hoje em primeiro lugar da sua série nos 800m, com 1:50.89,
e enfrenta a meia-final amanhã, às 17h26.
“O Miguel fez uma prova controlada, esteve muito bem, passou a série sem forçar. Amanhã vai ser
uma prova mais dura, mais exigente, vamos ver como se vai portar, mas ele sente-se bem e vai
correr bem”, conta o treinador Pedro Pinto.
David Lima disputou hoje a meia-final de 200m, mas não se apurou para a última fase da prova.
Apesar de ter conseguido um tempo melhor do que outros qualificados (21.01), David competiu num
grupo mais forte, onde os primeiros conseguiram ser mais rápidos do que o português.
“No geral foi uma boa participação, do qual estou satisfeito. Tinha a ambição de chegar à final mas
infelizmente não foi possível. Tive o 6º melhor tempo na geral e mesmo assim não me deu a
oportunidade de ir à final. No entanto, sinto-me bem e em forma, mas tecnicamente não estive como
esperava, mas com certeza saio daqui satisfeito com a minha prestação nestas Universíadas 2015“,
partilha David.
“O David teve azar na escolha da série, ele foi novamente na série mais forte. Em outras séries teria
sido apurado, teria sido o segundo ou o terceiro. As séries estavam mal divididas, porque estavam
muitos atletas bons na primeira série. Foi pena, correu bem, esteve bem e podia ter estado
perfeitamente na final”, conta Pedro Pinto.
Daniela Cardoso iniciou a primeira e única prova dos 20km de Marcha logo às 7h30. No grupo de 24
atletas, foi a russa Anisia Kirdiapkina quem cruzou a meta primeiro. Detentora do recorde mundial
universitário (1:29.30), Anisia estabeleceu um novo recorde, desta vez por 1:28.18. Daniela Cardoso
com mais 10.08 segundos do que a 1ª classificada, conquistou o 10º lugar na prova.
“A prova da Marcha foi muito dura, em condições muito adversas, estava muita humidade, mesmo às
7h30. A Daniela esteve bem, teve uma prova muito controlada, foram ganhando sempre lugares e
ficou a escassos dois metros, três segundos, do oitavo lugar. Esteve muito bem, foi uma lutadora”,
afirma o treinador.
O Atletismo tem novas provas amanhã. Diogo Ferreira disputa a final de Salto com Vara, às 16h30,
Francisco Belo tem a sua segunda final, desta vez em Lançamento do Disco, às 19h25, e Bruno Costa
vai saltar pelo apuramento em Salto em Comprimento.
Pedro Pinto faz uma antevisão do desempenho destes estudantes-atletas.
“Em relação ao Salto com Vara, existe um atleta que está acima, mas em relação aos outros, os
atletas estão muito próximos uns dos outros. O Diogo vai tentar arriscar um pouco mais amanhã. A
prova de Lançamento do Disco vai ser muito difícil para o Francisco, porque a prova tem atletas de
muito bom nível. Vai tentar bater o seu recorde pessoal, que seria uma excelente indicação. Em
relação ao Salto em Comprimento, é uma prova onde neste momento estão dois atletas com a melhor
marca do ano a rondar os 7.90, de resto estão todos muito próximos uns dos outros, acho que o
Bruno pode passar perfeitamente”, conclui.
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Por fim, Jorge Costa representou as cores portuguesas no Ténis de Mesa em dois jogos das fases
eliminatórias. Entrou na competição com menos sorte e perdeu logo no primeiro jogo, por 3-0, com o
brasileiro Danilo Toma. No segundo jogo, entrou a perder no primeiro set, mas recuperou e venceu os
três restantes.
Para amanhã, dia 11, no Taekwondo, entram mais dois estudantes-atletas portugueses, Júlio Ferreira
, 14º no ranking olímpico , na categoria de -74kg e Beatriz Fernandes nos -62kg.
Toda a informação sobre a participação de Portugal nas Universíadas pode ser acompanhada no site
oficial da FADU em www.fadu.pt e no Facebook em www.facebook.com/fadupt.
Nota: as horas anunciadas são horas locais. Em Gwangju são mais oito horas do que em Lisboa.
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ID: 60103689

10-07-2015 | Gaia

Tiragem: 6000

Pág: III

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Ocasional

Área: 11,94 x 15,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Fun & Ball:
Verão com andebol
A Câmara Municipal de Gaia vai
promover, de Julho a Agosto, um
programa de férias desportivas
no âmbito do «Gai@prende +».
Denominada «Fun & Ball», esta
oferta proporciona a crianças entre os 11 e os 15 anos um Verão diferente, em que o andebol estará
no centro das atenções.
De 13 de Julho a 7 de Agosto (de
segunda a sexta-feira, das 9 às 18
horas), no Centro de Alto Rendimento (Pavilhão Municipal de
Gaia), as crianças inscritas neste
programa poderão aprender tudo sobre o andebol, com componentes como jogos pré-desportivos, abordagens de iniciação,
percursos, jogos 5x5, torneios ou
andebol de praia.
Mas não será só aquela modalidade a marcar estas semanas; do
programa constam, também, atividades diversas, como exploração do Parque da Lavandeira, peddy-paper, caça ao tesouro, jogos
tradicionais, xadrez, piscina, entre outras.
As inscrições para o «Fun& Ball»

estão já abertas e devem ser feitas no Fórum de Cidadania e Juventude, sendo o número de participantes limitado. O valor para
as quatro as semanas é de 125 euros; quem optar por uma só semana pagará 35. A estes valores
acrescem 10 euros de seguro
obrigatório. Mais informações
poderão ser solicitadas para o
mail juventude@cm-gaia.pt.
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A43

Rui Moreira critica centralismo de Lisboa e exorta Porto a não se vergar

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

10-07-2015

Meio:

Público Online

Autores:

Margarida Gomes

URL:: http://www.publico.pt/local/noticia/rui-moreira-critica-centralismo-de-lisboa-e-exalta-o-porto-a-nao-severgar-1701576

Por Margarida Gomes 09/07/2015 - 23:35 Independente está em guerra com Governo e Comissão de
Coordenação Regional por causa dos fundos comunitários. Aproveitou cerimónia de entrega de
medalhas da cidade para mandar recados. Câmara do Porto Rui Moreira O presidente da Câmara do
Porto, Rui Moreira, disse esta quinta-feira que é tempo de a "cidade estar unida nas suas missões e
desígnios". Numa altura em que a Câmara do Porto e os outros municípios da Área Metropolitana do
Porto estão em guerra com o Governo e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte por causa dos fundos comunitários que lhes foram disponibilizados, Rui Moreira avisou: "Entre o
centralismo que diariamente inventa novos caminhos ínvios ou becos sem saída a partir de gabinetes
aveludados e corporações, e o paternalismo dos que menosprezam a cidade e não entendem o desejo,
há um Porto resiliente, empreendedor, capaz e sonhador". O autarca independente falava no
encerramento da sessão solene de imposição de medalhas da cidade a 27 personalidades e
instituições, que decorreu nos jardins da Casa do Roseiral, no Palácio de Cristal. "Há um Porto que tem
brio, orgulho, nobreza e vontade. Há um Porto que não se verga ao destino de sucumbir aos
directórios. Esse Porto manifesta-se de muitas de muitas e, por vezes, misteriosas formas", declarou.
E desfiou um conjunto de exemplos. "Vejo-o quando a Avenida dos Aliados se enche para cantar com
os seus artistas. Vejo-o quando no Bairro do Cerco se juntam jovens e, numa garagem, inventam
novas melodias que se estendem até ao Rivoli. Vejo-o nas Fontainhas, no São João. Vejo-o na vontade
férrea de se renovar e renascer, no Bolhão que quer ressurgir, no Palácio de Cristal agora desafiado a
uma nova vida, em Campanhã, no Matadouro que agora sonha outro destino fundamental", referiu
Falando para uma vasta plateia, o presidente trouxe para o seu discurso uma questão que é cara a
Miguel Veiga, um advogado da cidade que a Câmara do Porto agraciou agora com a Medalha de Honra
da Cidade - Grau Ouro, e que tem a ver com a natureza do portuense que "sempre preferiu ao tédio
dos consensos as virtudes dos dissensos". "Nesta cidade, nada nos é indiferente, tudo se discute e
tudo se debate", salientou. D. Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal, e o Instituto Politécnico do
Porto foram também agraciados com a mesma distinção. O presidente da Câmara do Porto referiu-se
aos três homenageados com a Medalha de Honra da Cidade, mas também ao conjunto dos cidadãos e
instituições que, pelo seu mérito, recebem outras distinções, como "nossos guias". "São referências da
sociedade civil, da Igreja, do associativismo, das artes e das letras, do desporto e do trabalho. São
exemplos. E muitos andamos precisados de exemplos nestes tempos instáveis que colectivamente
atravessamos", afirmou. O presidente da câmara não se esqueceu daqueles que disseram que a lista
dos homenageados era grande. E para esses a resposta que deixou foi: "Ainda bem que são muitos, é
sinal que a cidade bem reconhece entre os seus estas referências de cidadania, que nunca serão em
excesso ou demasia". E de novo citou Miguel Veiga para dizer que "a verdadeira pátria dos homens é
o desejo". "E, se é da conquista que nasce a pátria, é também na conquista que se inspiram e
concretizam o desejo e o carácter", disse, elogiando o carácter individual de mulheres e homens como
os que a cidade homenageia. E foi a este propósito que defendeu que este é o tempo de a "cidade
estar unida nas suas missões e desígnios". "Sem trincheiras, mas sempre determinada a unir-se pelas
suas causas, contra qualquer cerco que seja. Porque os piores cercos, nestes anos de chumbo, não
são sequer os físicos, são os cercos imateriais". Antes de voltar a atacar o centralismo de Lisboa, o
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presidente da Câmara do Porto aludiu ao "saber e querer resistir da cidade", que considerou ser "um
dos traços mais identificadores dos que nesta cidade ou a propósito dela fazem história". E terminou
com uma mensagem de esperança: "Vamos ter dias melhores, vamos lutar por isso, por esse desejo
para a nossa cidade e, portanto, para os portuenses. Por nós". Para além das medalhas de honra da
cidade - Grau Ouro, o município agraciou personalidades e instituições com a Medalha Municipal de
Mérito - Grau Ouro, Medalha Municipal de Bons serviços- Grau Prata e Medalha Municipal de Valor
desportivo - Grau Ouro. Adélio Miguel Mendes, professor universitário, Júlio Machado Vaz, médico e
especialista na área da sexualidade, Amélia Cupertino de Miranda, presidente da Fundação Cupertino
de Miranda, Madalena Sá e Costa, violoncelista, Balleteatro, João de Sousa, director artístico da
Companhia de Teatro Pé de Vento, Clube de Judo do Porto, Secção de Andebol do FC Porto foram
algumas das figuras e instituições da cidade agraciadas. Algumas das distinções foram atribuídas a
título póstumo, como aconteceu no caso de Isabel Alves Costa, que foi programadora cultural do
Teatro Municipal Rivoli.
09/07/2015 - 23:35
Margarida Gomes
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,79 x 12,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal
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Corte: 1 de 1

ANDEBOl

infantis do SCh no meio da tabela
em Encontro Nacional
g A equipa de Infantis de andebol do
Sporting Club da Horta (SCH) conseguiu o 18.º lugar no Encontro Nacional
de Infantis Masculinos 2015, em 32
equipas que participaram na prova.
Os faialenses classificaram-se no
grupo sete da prova disputada em
Leira entre 18 e 21 de junho. No primeiro jogo, frente ao Ginásio do Sul, o
SCH perdeu por 17-23, acabando também por perder o segundo encontro
com o CCR Fermentões, desta feita
por 26-17. Na terceira e última jornada
da primeira fase os jovens atletas da
Eduardo Bulcão provaram os seus créditos e bateram, por 22-16, o GMD
União e Progresso.
Com os resultados conseguidos a
turma da Horta teve de jogar o apuramento de 17.º a 20.º da prova, vencendo o Évora AC, por 16-21. No jogo

DR

que decidia quem ficaria em 17.º ou
em 18.º o Infantis do SCH não conseguiram ganhar ao Almada AC, com o
marcador final a mostrar 16-11.
Este Encontro Nacional de Infantis
Masculinos em andebol teve como

campeões os jovens do Sporting Clube
de Portugal, com o Associação
Atlética de Águas Santas e o Sporting
Clube de Espinho a se quedarem pelos
segundo e terceiro lugares, respetivamente.
AG
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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