Revista de Imprensa
04-01-2013

1. (PT) - Bola, 04/01/2013, Juniores A focados no Mundial

1

2. (PT) - Diário de Aveiro, 04/01/2013, Alavarium em grande destaque no Kakygaia

2

3. (PT) - Diário de Coimbra, 04/01/2013, Associação de Andebol promove cursos de árbitros e oficiais de
mesa

3

4. (PT) - Diário de Leiria, 04/01/2013, Juve Lis e SIR 1.oMaio participaram no Kakygaia

4

5. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 04/01/2013, Andebol conheceu "campeões" da Abertura

5

6. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 04/01/2013, Andebol regional promove torneios para veteranos

6

7. (PT) - Jogo, 04/01/2013, Europeu em Portugal

8

8. (PT) - Jogo, 04/01/2013, Seleção com Rússia em duplicado

9

9. (PT) - Jornal da Madeira, 04/01/2013, Árbitros madeirenses dirigem jogos europeus de Sub-21

10

10. (PT) - Jornal da Madeira, 04/01/2013, Equipa de Sub-21 de Andebol tenta Mundial2013

11

11. (PT) - Jornal da Madeira, 04/01/2013, Seniores estagiam em terras algarvias

12

12. (PT) - Record, 04/01/2013, Agenda

13

13. (PT) - Record, 04/01/2013, Duarte e Ricardo juízes em grupo do Mundial

14

14. (PT) - Record, 04/01/2013, Juniores lutam frente à Bélgica

15

15. (PT) - Correio do Minho, 03/01/2013, Ricardo Pesqueira (ABC)

é o único minhoto na selecção

16

16. (PT) - Diário de Viseu, 03/01/2013, ABC de Nelas continua embalado para o título

17

17. (PT) - Jornal da Madeira, 03/01/2013, Agenda diária

18

18. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 03/01/2013, Portugal enfrenta Bélgica

19

19. (PT) - Diário Insular, 01/01/2013, Qualidade (re)confirmada

20

20. (PT) - Caminhense, 28/12/2012, Valença e Tui eurocidade do desporto Milhares de atletas em 20
actividades

21

21. (PT) - Voz de Chaves, 28/12/2012, Atletas do GDC em Torneio de Seleções Regionais

23

22. (PT) - Entre Margens, 27/12/2012, Ginásio Santo Tirso joga taça com ABC/Uminho

24

A1

ID: 45489269

04-01-2013

Tiragem: 120000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,44 x 9,22 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 1

A2

ID: 45489791

04-01-2013

Tiragem: 7014

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 18,04 x 22,45 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Alavarium em grande
destaque no Kakygaia
O emblema aveirense conquistou dois primeiros lugares no mítico
torneio, que decorreu em Gaia e terminou no último domingo
ANDEBOL
Confirmando o grande momento de forma, a equipa sénior feminina do Alvarium/Love Tiles, que
lidera a 1.a Divisão Feminina, chegou à final do XXIV Torneio Internacional de Andebol Kakygaia
2012, onde teve pela frente a Selecção Nacional de Juniores B, um
encontro que suscitou grande interesse, como comprova o facto das
bancadas terem estado lotadas
(mais de 1.500 pessoas).
O jogo foi muito disputado e o
Alavarium conseguiu, ainda durante a primeira parte, ganhar
alguma vantagem sobre a jovem
equipa das “quinas”, chegando ao
intervalo a vencer por 15-12.
As aveirenses, treinadas por
Ulisses Miguel Pereira, souberam
gerir bem essa curta vantagem e
não mais permitiram que o seu
opositor conseguisse, sequer, voltar a empatar. O Alavarium foi
mesmo mais forte e, na recta final
do jogo, acabou por dilatar um
pouco mais a vantagem, acabando
por vencer, por 28-22, numa partida em que Cláudia Correia foi a
jogadora em maior evidência. Neste mítico torneio, organizado pelo
Almeida Garrett, o Alavarium
conquistou, ainda, o prémio de
“Melhor Ataque”.

D.R.

O ALAVARIUM/LOVE TILES recebeu o prémio das mãos de Ulisses Pereira, presidente da Federação
Iniciadas aveirenses
em grande nível
Antas das seniores entrarem em
campo, já o emblema aveirense
tinha tido motivos para festejar.
A formação de Iniciadas do clube, confirmando a grande superioridade evidenciada ao longo
da prova, bateu a Selecção Regional do Porto na grande final do
escalão, por 16-6. A equipa aveirense, treinada por Carlos Neiva,
ganhou, ainda, o troféu de “Melhor Ataque” do escalão.
Refira-se que o clube aveirense

esteve ainda representado pelas
equipas de Infantis. A masculina,
treinada por Hugo Lopes, ficou na

quinta posição, ao passo que a feminina, orientada por Diana Roque,
terminou a prova no quinto lugar.l

D.R.

D.R.

I

EQUIPA DE INICIADAS do clube aveirense que venceu o Torneio
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Associação
de Andebol
promove cursos
de árbitros e
oficiais de mesa
Depois de vários anos inactiva,
a Associação de Andebol de
Coimbra (AAC) ambiciona alargar o caudal de iniciativas já a
partir deste ano. Para o reinício
da actividade aAAC entende que
é de capital importância agrupar
praticantes, clubes, escolas, clubes/escola, dirigentes, treinadores, oficiais de mesa e árbitros.
Para que possa haver competição é imprescindível ter árbitros qualificados, pelo que os
novos dirigentes associativos
vão avançar com a realização
de cursos de árbitros e oficiais
de mesa para que, posteriormente, possam ser organizadas competições entre clubes,
escolas e clubes/escola.
Os referidos cursos são gratuitos, podendo os interessados inscrever-se nos dois cursos. Para isso basta preencher
o formulário disponível em
aandebolcoimbra.blogspot.pt
e enviá-lo para a Associação
de Andebol de Coimbra através do e-mail aandebolcoimbra@gmail.com até ao próximo dia 31 de Janeiro. |
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ANDEBOL FEMININO

Cid Ramos
I As equipas jovens de andebol feminino da Juve Lis e do
SIR 1.o Maio, participaram, de
27 a 30 de Dezembro, na 24.a
edição do prestigiado torneio
Kakygaia, que decorreu em
Gaia, com resultados muitos
positivos tendo em conta as
equipas participantes, numa
demonstração que o andebol
de formação do distrito de
Leiria está em alta.
A formação de infantis da
Juve Lis conseguiu chegar à
final, tendo perdido diante do
CALE de Leça da Palmeira por
21-14. As atletas da formação
leiriense rubricaram uma
excelente prestação durante
todo o torneio, demonstrando

o bom trabalho que a colectividade leiriense tem rubricado
na formação de atletas.
Na final, perante o CALE, o
conjunto leiriense não teve
argumentos perante a superioridade do conjunto adversário,
contudo, ficou o registo de uma
bela prestação e o segundo
lugar na geral.
As iniciadas rubricaram
também uma boa prestação,
alcançando o quarto lugar da
geral. A equipa da Juve Lis perdeu somente diante do Alavarium e do AREPA.
O SIR 1.o Maio, que começa a
dar cartas na formação após
uma período de menor fulgor,
participou no escalão de iniciados e juvenis. Em iniciados, o
SIR 1.o Maio alcançou o sexto

lugar, num escalão que foi
muito competitivo ao longo de
toda a competição. A derrota
diante do Alavarium na segunda fase do torneio afectou a
equipa que, até ao final não
conseguiu manter o mesmo
nível. Apesar deste pequeno
dissabor na fase final da competição, as iniciadas do SIR
venceram todos os encontros
da fase de grupos.
A equipa de juvenis, que é
uma das grandes esperanças
do clube de Picassinos, obteve
a quarta posição do torneio,
após uma boa fase de grupos.
No final, João Cordeiro, dirigente do clube da Marinha
Grande, salientou que a prestação do SIR 1.o Maio foi bastante
positiva. "Foi um bom torneio

com quadros bastante competitivos em iniciados e juvenis, o
que ajuda muito na evolução
das atletas. Para o SIR 1.o Maio
foi excelente ter a oportunidade de participar neste prestigiado torneio", afirmou.
Sandra Martins, seleccionadora nacional de juniores B,
enalteceu a qualidade das juvenis do SIR 1.o Maio. "Tem um
conjunto com bastante qualidade e com algumas atletas
com elevado valor. O clube
encontra-se a trabalhar muito
bem na formação", confessou.
O Kakygaia é o maior torneio de andebol feminino em
Portugal e a edição deste ano
contou com a participação de
1600 atletas durante os quatro
dias de competição. l

CID RAMOS

Juve Lis e SIR 1.o Maio participaram no Kakygaia

JUVE LIS E SIR I.O MAIO tiveram participações muito positivas na prova
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Árbitros madeirenses
dirigem jogos
europeus de Sub-21
A dupla de árbitros madeirense
Duarte Santos e Ricardo Vieira
está nomeada para dirigir os jogos
do Grupo 6 europeu de apuramento para o Campeonato do
Mundo Sub-21, em Andebol masculino. Esta “poule” que será disputada na Bielorrússia, entre hoje
e o próximo domingo, é composta
pelas selecções da Suíça, Polónia,
Bielorrússia e Itália. 1
Vasco Sousa

Página 10

A11

ID: 45489845

04-01-2013

Tiragem: 14900

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,20 x 16,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Equipa de Sub-21
de Andebol tenta
Mundial2013
Pedro Peneda, 1.ª Linha do
Madeira SAD, integra de hoje
até domingo, a Selecção Nacional de Sub-21, no grupo 2
de apuramento europeu para
o Campeonato do Mundo de
Andebol da categoria, que se
vai realizar na Bósnia Herzegovina. Assim, a equipa das
“quinas” vai competir em
Dabas, na Hungria, numa
“poule” onde os dois primeiros classificados garantem
acesso ao “Mundial”, a ter
lugar em Julho de 2013.
Hoje, quinta-feira, Portugal
joga com a Bélgica (14h30),
amanhã o adversário é a
Hungria (17h) e no domingo
tem pela frente a Suécia
(12h). Comanda a Selecção
Nacional de Sub-21 o madeirense Paulo Fidalgo, que revelou ao sítio da Federação
que Portugal «vai tentar garantir o apuramento. Há três
candidatos fortes, a começar
pela Suécia, que tem o maior
potencial, depois Portugal e
por fim a Hungria, como país
organizador e que tem muita
tradição no Andebol. Será um
apuramento muito difícil».
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Seniores estagiam
em terras algarvias
Em Lagos, no Algarve, encontra-se concentrada e a
estagiar a Selecção Nacional
Sénior masculina de Andebol.
Do grupo de trabalho, convocado pelo seleccionador encontram-se Dario Andrade,
João Ferraz e Pedro Spínola.
Amanhã e domingo há jogos
de preparação (particulares)
com o seleccionado da Rússia. 1
Vasco Sousa
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> Com sete convocados, Benfica é o clube mais representado.
DOIS JOGOS COM A RÚSSIA EM LAGOS

MODALIDADES

ANDEBOL

Ricardo Pesqueira (ABC)
é o único minhoto na selecção

o apuramento para o Europeu de
2014.
Durante esse estágio, Portugal
realiza dois jogos com a formação da Rússia, que está na
fase final de preparação para o
Campeonato do Mundo de 2013
que vai disputar-se na vizinha
Espanha. Colocada no grupo B
da fase preliminar, sediado em
Sevilha, e onde vai ter como adversários a Dinamarca, Macedónia, Islândia, Qatar e China, a
formação russa vai aproveitar a
proximidade geográfica bem como as condições de trabalho
proporcionadas pelo clima,
hotelaria e instalações desportivas disponíveis para realizar em
Lagos, até dia 11 de Janeiro, o
derradeiro estágio que antecede
o início do Mundial 2013.
O estágio da selecção nacional
sénior de Portugal decorre até ao
próximo domingo, e ocorre após
a vitória no Torneio do Qatar,
que decorreu em Doha.

Dos dezoito convocados para a selecção nacional de andebol, que se concentra em Lagos
para dois jogos com a Rússia, apenas um joga no Minho: Ricardo Pesqueira, do ABC.
> rui serapicos

Ricardo Pesqueira, do ABC, é o
único minhoto convocado pelo
seleccionador nacional de andebol, Rolando Freitas, para os jogos de sábado e domingo com a
Rússia, no Pavilhão Municipal
de Lagos. O Benfica é, com sete,
o clube mais representado,
seguindo-se o FC Porto com seis
e o Sporting com quatro.
“Tem um significado especial.
É sempre uma honra representar
o nosso país, seja em jogos oficiais, seja em estágios”, disse ontem o jogador, de 21 anos, contactado pelo CM.
Para Ricardo Pesqueira, esta
chamada à selecção nacional é
“um reconhecimento não só para
mim como para a equipa do
ABC”.
Questionado sobre a escassa
representação do ABC na convocatória, o defesa central/pivot
lembra que no recente estágio da
equipa nacional no Qatar também estiveram Humberto Gomes e Pedro Seabra e comparou
com convocatórias anteriores
onde o clube bracarense nem esteve representado. “Agora, estou
eu e há dias estiveram também o

DR

Ricardo Pesqueira central/pivot do ABC

Humberto e o Pedro, o que pode
ser visto como o reconhecimento do campeonato regular que o
ABC está a fazer”, adiantou Ricardo Pesqueira, frisando que
hoje é difícil o ABC competir
em poderio económico e financeiro com clubes como o Benfica e o FC Porto.

Os dezoito convocados de
Rolando Freitas concentram-se
hoje a meio da tarde realizando
ao final da tarde o primeiro dos
vários treinos agendados para o
pavilhão do Gil Eanes. Este é o
segundo período de um único
estágio que integrou a deslocação ao Qatar.

Leque em observação
O seleccionador nacional
aproveitou estes dois períodos
de trabalho para observar um
leque mais alargado de jogadores que lhe permitam maiores
possibilidades de escolha quando, em Abril próximo, Portugal
defrontar a Suíça em jogos para

Os dezoito convocados
Guarda-redes: Hugo Figueira
(Sporting) e Hugo Laurentino
(FC Porto); Segunda linha: Pedro Solha (Sporting), Bruno
Moreira (Sporting) e Bruno
Moreira (Sporting); Ricardo
Pesqueira (ABC Braga), Dario
Andrade (Benfica), David Tavares (Benfica) e José Costa
(Benfica) e Ricardo Moreira
(FC Porto); Primeira linha:
Gilberto Duarte (FC Porto), Wilson Davyes (FC Porto), João
Ferraz, FC Porto), Cláudio Pedroso (Benfica), Carlos Carneiro
(Benfica), Tiago Pereira (Benfica) e Álvaro Rodrigues (Benfica).
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AF VISEU - DISTRITAL DE JUNIORES

ABC de Nelas continua embalado para o título
Silvino Cardoso
n Ao derrotar em casa o seu
mais directo adversário, a Associação Juvenil Abel Botelho, de
Tabuaço, o ABC de Nelas aumentou a sua vantagem como
líder. Tem sido um campeonato
a todos os níveis excelente dos
nelenses. Ao fim de 12 jogos ainda não sabem o que é ceder
pontos.
O ABC de Nelas é, de facto, o
melhor participante e só uma
catástrofe irá evitar que se sagre
campeão distrital e seja o apurado para disputar a respectiva
Taça Nacional naquele escalão.
O goleador da jornada foi o
Viseu 2001 que despachou o Sezurense por nove golos sem res-

ABC DE NELAS dilatou vantagem como líder
posta. Realce para a Casa do
Benfica de Viseu que jogou como visitante contra a Associação Académica de Viseu, tendo
vencido o dérbi citano pela vantagem mínima, mas suficiente
para segurar o quarto lugar na
tabela classificativa. Também o

Centro Social de Sever (Moimenta da Beira), conseguiu vencer fora, mas concretamente, em
Santa Cruz da Trapa, mantendo
a terceira posição. O Gigantes de
Mangualde, como se esperava
venceu em Moimenta da Beira a
casa do Benfica local. I
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • 21.ª Jornada da Liga
de Honra/II Liga: Freamunde-Belenenses, 20h15, Freamunde
(SportTV1). • Treino do Marítimo,
10h, Estádio dos Barreiros. • Treino
do Nacional, 16h, Choupana (F). •
Treino do Marítimo B, 16h, Complexo de Santo António.
ANDEBOL • Dario Andrade, João
Ferraz e Pedro Spínola intergam Selecção Nacional sénior em estágio
em Lagos, no Algarve, até domingo.
• Pedro Peneda (1.ª Linha do Madeira SAD) na Qualificação de Portugal ao Mundial de Sub-21, em
Dabas, na Hungria, até domingo.
TODO-O-TERRENO • Sonangol
Africa Eco Race 2013, entre a Europa e Dakar, no Senegal, até dia 9.
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Portugal enfrenta Bélgica

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

03/01/2013

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/01/03/portugal_enfrenta_b_lgica.html

/

03 de janeiro de 2013 22:59h
A seleção sub-21 já está em Budapeste, local onde decorrerá a fase europeia de para o apuramento
para o Campeonato do Mundo da categoria.
Portugal chegou, esta quinta-feira, a Dabas, Hungria, local onde vai tentar o apuramento para o
Campeonato do Mundo de andebol sub-21, que decorre este ano na Bósnia-Herzegovina.
O primeiro obstáculo da formação das quinas será a Bélgica num jogo marcado para esta sexta-feira.
Para o selecionador, Paulo Fidalgo, Portugal terá de ter muitos cuidados nesta partida.
A Bélgica fez dois jogos de preparação com Israel, duas partidas muito equilibradas. Trata-se de uma
equipa dinâmica, que utiliza muito o sistema defensivo "3x2x1", um guarda-redes que joga na
Alemanha e em que os jogadores aplicam grande velocidade no jogo. Temos de ter muitos cuidados,
entrar fortes na partida, para mostrar que somos superiores, afirmou, em declarações à assessoria de
imprenda Federação Portuguesa de Andebol.
A seleção está inserida no grupo 2 juntamente com Bélgica, Suécia e Hungria. Os dois primeiros
classificados deste grupo ficarão apurados para a fase final.
Por SAPO Desporto
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EQUITaÇÃO, jETSKI, KICKBOXInG, TÉnIS DE MESa…

Qualidade
(re)confirmada
Títulos regionais e nacionais em modalidades
cada vez mais populares.

O desporto terceirense continua a
marcar pontos em modalidades alternativas às tradicionais por estas
paragens (futebol, basquetebol e
voleibol, por exemplo).
Andebol, automobilismo, atletismo, bowling, canoagem, ciclismo,
dança, equitação, golfe, jetski,
judo, natação, karaté, kickboxing,
ténis de mesa, ténis de campo,
todo-o-terreno e vela de cruzeiro
são modalidades que se destacaram na conquista de títulos regionais e nacionais, na concretização
de eventos de grande dimensão,
na chamada de atletas às seleções
nacionais e na presença em competições internacionais.
No ténis de mesa, a realização do
encontro internacional entre Portu-

gal e Estónia na Praia da Vitória permitiu a chamada à equipa principal
lusa das jovens promessas Patrícia
Maciel e Raquel Andrade, produtos
da formação do Grupo Desportivo
do Centro Social do Juncal.
FORMAÇÃO

Preocupação dominante tem sido
uma aposta cada vez mais sustentada nos escalões de formação e no
recurso a treinadores devidamente
habilitados, uma tendência que começa a dar os frutos pretendidos,
sobretudo em desportos como a
canoagem, dança, equitação, golfe,
jetski, kickboxing, natação, ténis de
mesa e ténis de campo.
A confirmação do ressurgimento
de modalidades como o andebol,
ciclismo, jetski e natação merecem,
igualmente, destaque. Não sendo
2012 um ano recheado de grandes
títulos coletivos, tivemos, contudo,
um ano de imenso trabalho em prol
da elevação do desporto local e açoriano.

SELEÇÃO. Patrícia Maciel e Raquel Andrade em evidência no ténis de mesa
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Caminhense (O)
A21

ID: 45456307

28-12-2012

Tiragem: 3000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 16,70 x 12,72 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Valença e Tui eurocidade do desporto
Milhares de atletas em 20 actividades
Ao longo de 2012 vinte atividades deram protagonismo ao desporto na Eurocidade Valença Tui,
envolvendo mais de 3 mil participantes da Galiza e do Norte de Portugal.
Campeonato de Pesca Desportiva, 14 Caminhadas saudáveis
entre os trilhos de Valença e Tui,
2º Torneio de Futebol Juvenil, 1º
Eurocidade em BTT, Eurocidade 10, 1º Troféu Eurocidade em
Andebol, Torneio Quadrangular
de Andebol 7 e 2ª Travessia a
Nado foram algumas das atividades que se destacaram ao
longo de 2012.
As atividades tiveram por objetivo reforçar a ligação entre as
duas cidades procurando conjugar os esforços e recursos em
provas desportivas transversais
aos dois concelhos.
Para 2013 já está preparado
um programa desportivo, distribuido ao longo do ano, que
contempla as mais diversas atividades representativas da Eu-

rocidade.
O Desporto na Eurocidade dá
cumprimento aos objetivos do
protocolo estabelecido entre Valença e Tui de reforçar a coesão
social, revitalizar as atividades
desportivas, através de infraestruturas comuns, dinamizar a
ação das entidades e desenvolver
todas as ações que resultem na
melhoria da qualidade de vida
para os seus cidadãos e o fortalecimento das suas relações.
A Eurocidade Valença Tui é
um encontro de vontades de 35
mil habitantes, num novo conceito de cooperação, de segunda
geração, no âmbito europeu.
Valença e Tui são duas cidades, que vivem frente a frente,
“unidas” fisicamente pelo Rio
Minho e pela fronteira e que

estão a institucionalizar uma
cooperação que já é efetiva e
real na vida diária das duas comunidades.
Valença e Tui tem potenciado as sinergias entre as duas
cidades, ao nível da promoção
turística, da gestão partilhada
dos equipamentos públicos e
na organização dos eventos, nas
mais diversas áreas.
Para Jorge Salgueiro Mendes,
Presidente da Câmara de Valença
e Moises Rodriguez Alcalde de
Tui “Estas atividades refletem
o empenho das pessoas e das
instituições na construção de
uma verdadeira Eurocidade, com
economia de recursos, boas praticas de gestão e grandes ganhos
de escala que em muito beneficia
as nossas comunidades”.
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Caminhense (O)
ID: 45456307

28-12-2012

Tiragem: 3000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 6,24 x 2,57 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Valença e Tui eurocidade
do desporto Milhares de
atletas em 20 actividades
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A23

ID: 45472063

28-12-2012

Tiragem: 5000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,28 x 11,24 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A24

ID: 45457590

27-12-2012

Tiragem: 4000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Bimensal

Área: 6,77 x 7,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Ginásio Santo Tirso
joga taça com
ABC/Uminho
O Ginásio Clube de Santo Tirso vai defrontar o ABC/UMinho nos oitavos-de-final da
Taça de Portugal de Andebol, ditou o sorteio realizado na sede da Federação Portuguesa de Andebol. Os jogos dos oitavos de
fnal vão disputar-se a 2 de fevereiro. |||||

Página 24

