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A1

Correio da Manhã Algarve   Tiragem: 148956

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,74 x 5,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54491124 22-06-2014

Página 1



A2

  Tiragem: 32916

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 17,45 x 11,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54491391 22-06-2014

Página 2



A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 10,56 x 9,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54482163 21-06-2014
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A4

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 5,29 x 10,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54482157 21-06-2014
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A5

  Tiragem: 32916

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 17,30 x 11,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54482974 21-06-2014
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A6

  Tiragem: 32916

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 17,45 x 18,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54482972 21-06-2014
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A7

  Tiragem: 78504

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 41

  Cores: Cor

  Área: 15,78 x 8,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54481835 21-06-2014
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A8

Ricardo Dias enriquece museu do Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69b1840a

/

 
capitão assinalou final de carreira
 
 , 21 junho de 201401:04
 
 O capitão do Sporting, Ricardo Dias, assinalou o final de carreira oferecendo a camisola e a braçadeira
ao Museu do clube.
 
 "É uma honra deixar esta camisola e a braçadeira ao museu. É uma felicidade muito grande estar
junto de outros nomes que marcaram a história do clube. A entrega destes símbolos é a forma de
agradecer o que o Sporting fez por mim durante estes 13 anos", disse Ricardo Dias, que foi recebido
pelo vice-presidente das modalidades leoninas, Vicente Moura.
 
V.V. Fernando Ferreira
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A9

  Tiragem: 11212

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,05 x 11,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54461494 20-06-2014
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A10

  Tiragem: 11212

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,95 x 7,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54462167 20-06-2014
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A11

Cabo Verde quer vencer Trophy Challenge em Bamako
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/06/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=113d51f9

/

 
20-06-2014 17:30
 
 O sorteio ainda não foi efetuado, pelo que Cabo Verde espera pelo escrutínio da organização para
poder conhecer os adversários que terá pela frente na primeira fase desta prova regional.
 
 Bola de Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 Cabo Verde vai estar representado no "Trophy Challenge" em andebol masculino e feminino, na
categoria de sub-20, a ser disputado de 7 a 14 de julho, em Bamako, Mali, competição que a
federação nacional promete conquistar o título.
 
 O presidente em exercício da Federação Cabo-verdiana de Andebol, José Eduardo dos Santos, disse
mesmo que Cabo Verde entra nesta competição com o objetivo de conquistar o torneio internacional,
prova que deverá contar com o concurso das seleções nacionais do Mali, Senegal, Mauritânia, Serra
Leoa, Guiné Bissau e Guiné Conacri, países integrantes da Zona II do Conselho Superior dos
Desportos em África.
 
 O sorteio ainda não foi efetuado, pelo que Cabo Verde espera pelo escrutínio da organização para
poder conhecer os adversários que terá pela frente na primeira fase desta prova regional.
 
 O estágio de preparação para os possíveis selecionados está calendarizado para 28 do corrente na
capital cabo-verdiana, pelo que a equipa técnica de ambas as seleções partem parte pressionada para
conquistar o torneio, de forma a repetir o êxito alcançado em 2012, também em Bamako, pela seleção
feminina, na altura treinada pelo antigo selecionador francês Pierre Malfoy.
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A12

  Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 27,02 x 13,67 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 54451574 19-06-2014

O Centro Social da Juventude de Mar, em 
Esposende, confirmou a permanência na 1ª Divisão 
Nacional de andebol feminino, ao vencer o Assoma-
da, de Carnaxide, Oeiras, por 24-21, na penúltima 
jornada. As Seniores da Juv. Mar já tinham garantido 
a permanência no escalão maior do andebol femini-
no na jornada anterior, com a vitória sobre o CALE, 
de Leça da Palmeira. No entanto, este jogo frente ao 
Assomada era a confirmação da permanência e um 
grito de raiva por parte das atletas pela falta de sorte 
que não tiveram ao longo do campeonato nacional, 
já que a qualidade das atletas em nada justificava a 
disputa da liguilha, mas há contingências que obri-
gam a um esforço redobrado, com o que se verificou 
com as meninas da beira-mar esposendense.

O jogo esteve vivo, equilibrado e foi disputado 
quase ao milímetro, tendo a supremacia da equipa 
da casa a revelar-se já na parte final do encontro. 
Aliás, a Juv. Mar já vencia ao intervalo por 15-13, 
apesar desta vantagem só ter acontecido a partir do 
minuto 26 da primeira parte, pois até aí, as meninas 
de Oeiras mantiveram sempre uma vantagem mí-
nima. No segundo tempo veio ao de cima a grande 
qualidade das seniores de Mar, e a sua capacidade 
técnica, valendo à equipa de Oeiras a prestação da 

sua guarda-redes que esteve em bom plano. Apesar 
das meninas da Assomada se apresentarem como 
mais robustas, fisicamente, não conseguiram tirar 
partido da sua altura em virtude da qualidade técni-

ca das atletas de Esposende.
Para o técnico Paulo Martins, esta permanência na 

1ª Divisão Nacional é “mais do que justa, pois in-
justo foi termos de disputar a liguilha. Até ao mo-
mento, ainda não perdemos qualquer jogo. Ao longo 
do campeonato tivemos algumas condicionantes, 
nomeadamente lesões em grande número e atletas 

a trabalhar longe. Vamos continuar a trabalhar e a 
preparar a próxima época”.

Jogo no Pavilhão Gimnodesportivo da Juventude 
de Mar (Esposende).

Juv. Mar: Sara Monteiro; Sara Miranda, Sandra 
Peixoto, Ana Couto(3), Carla Sá (1), Maria Domin-
gues (5), Andreia Barros (3) Helena Pereira (1) Ana 
Lemos (2), Rute Laranjeira, Joana Terra, Bárbara 
Moreira, Teresa santos (8), Joana Rodrigues e sara 
Faria (1).

Técnico: Paulo Martins
Delegado: Paulo Pereira

Sampaio Azevedo
Últimos resultados
Juv. Mar, 24 Assomada, 21
Vela de Tavira, 20 Juv. Mar, 21
Registe-se que a equipa do Centro Social da Ju-

ventude de Mar terminou invicta e destacada na li-
derança deste grupo de manutenção, sem derrotas 
nestes seis jogos disputados, pois venceu cinco e 
apenas empatou um jogo, logo na primeira jornada, 
em Leça da Palmeira. Outra nota de destaque é o 
facto de a equipa da Juv. Mar, no derradeiro jogo em 
Tavira, apenas se fez representar com oito jogado-
ras: sete efetivas e uma suplente!

Andebol feminino - 1ª divisão – liguilha

Juv. Mar garantiu permanência na 1ª Divisão

Página 12



  Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,56 x 3,98 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54451574 19-06-2014

Andebol da 
Juv. Mar em 
destaque, a 
nível regional e 
nacional
PÁG. 15
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A14

  Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 27,82 x 16,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54451639 19-06-2014

NOTA: Por falta de espaço, o restante noticiário desportivo será divul-
gado na próxima edição.

As atletas Infantis de andebol femi-
nino do Centro Social da Juventude de 
Mar, em Esposende, sagraram-se cam-
peãs regionais de Braga, engrandecen-
do o historial do clube. A consagração 
das campeãs regionais de Braga em an-
debol feminino, realizou-se no pas-
sado 24 de maio, com a entrega da 
taça e das medalhas às Infantis do 
Centro Social da Juventude de Mar, 
em Esposende, por parte do presi-
dente da Associação de Andebol de 
Braga, Manuel Moreira. Presentes, 
ainda, o vice-presidente da Câma-
ra, Maranhão Peixoto, e o presiden-
te da Junta da União de Freguesias 
de Belinho e Mar, Manuel Abreu. A 
cerimónia da entrega das faixas de-
correu no intervalo do jogo das seniores 
com o Assomada, da liguilha da 1ª di-
visão. Este feito “histórico” teve um sa-
bor ainda mais especial pois foi fruto de 
vitórias em todos os jogos disputados 
pelas meninas de Mar, que não conhe-
ceram o sabor da derrota.

A técnica Raquel Silva, ex-atleta da 
modalidade, referiu que a conquista do 
campeonato “é fruto do grande trabalho 
das miúdas que têm vindo a desenvol-

ver ao longo destes dois anos. A época 
correu muito bem”. 

Para a jovem Cláudia Laranjeira, ca-
pitã da equipa, o título “foi muito bom. 
Gostamos muito e estamos muito con-
tentes. Trabalhamos muito para o con-

quistar e estamos muito contentes”.
Fernando Cepa, presidente do Centro 

da Juventude de Mar, referiu que este 
título “é um prémio justo e bonito para 
quem trabalhou tanto ao longo do pro-
jeto e sempre acreditou nele. As nos-
sas meninas estão de parabéns, assim 
como os técnicos e diretores e os pais 
das crianças. É uma grande alegria que 
orgulha o Centro Social e engrandece a 
sua história”.

Para além da técnica Raquel Sil-
va e da Diretora Carla Silva, a equipa 
é constituída pelas seguintes atletas: 
Daniela ferreira, Mariana Pires, Móni-
ca Silva, carolina Casal, Inês Laranjei-
ra, Cláudia laranjeira, Paula Coutinho, 

Margarida Cardoso, Margarida Ribeiro, 
Mariana Loureiro, Mariana Costa, Ester 
Marques, Ana Rita Pedrosa, Inês Viana, 
Alexandrina Viana, carolina Moreira, 
Marta Patrão e Marta Costinha.

Sampaio Azevedo

Andebol feminino – infantis

Juventude de Mar recebe faixas de campeão regional
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A15

Ecos do Sor   Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,48 x 19,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54443962 17-06-2014
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A16

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: II

  Cores: Cor

  Área: 8,86 x 15,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54469291 13-06-2014 | Desportivo

Concentração Bambis em Alcanena

Realizou-se neste Domingo mais uma concentração 
de Bambis desta vez em Alcanena com a participação de 
seis equipas representativas do JAC, CBE e naturalmente do 
CDTN-OAA. Mais uma jornada de divulgação da modali-
dade e de convívio entre os mais jovens praticantes de An-
debol, num espírito de sã camaradagem e de aprendizagem.
Parabéns a todos os participantes e à organização do evento. 

Sorteio Ano 2014 – Resultados:

1.º Prémio (TV LCD): Número 396

2.º Prémio (Aspirador): Número 151

3.º Prémio: (Varinha Mágica):  Número 280

AGENDA

Dia 15/06/2014: Concentração Final Distrital Bambis em 
Salvaterra das 10,00 h às 12,00 h

TREINOS

Minis e Bambis (rapazes e raparigas 2005 a 2010): Sába-
dos às 10,30h no pavilhão da Escola Artur Gonçalves.

Notícias do Andebol
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A17

Gazeta da Beira   Tiragem: 1600

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 12,55 x 12,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54459102 12-06-2014

No passado dia 7 de junho, os concelhos de Vouzela e São Pedro do Sul receberam a Taça 
de Portugal em Cadeira de Rodas. Um dia em que em Lafões, o Andebol foi o desporto rei fo-
ram muitos os que, segundo a associação, não deixaram de assistir. sta que é uma inciativa da 
Federação Portuguesa de Andebol.

A Taça foi disputada por sete equipas de todo o país. À final chegara a APD Braga e a APD 
Leiria, sendo que a equipa brancarense sagrou-se vencedora. Como referiu em declarações à 
Gazeta da Beira Joaquim Escada esta evento, cuja primeira edição ocorreu no ano anterior, 
no Porto, teve um balanço “extremamente positivo”. Como salientou,  a “Taça de Portugal 
em Cadeira de Rodas é também uma forma de sensibilizar mais pessoas para a deficiência. 
Independentemente da deficiência todos têm o direito a praticar desporto e, mais importante, 
todos têm essa capacidade”. 

Vouzela e São Pedro do Sul receberam Taça de Portugal em Cadeira de Rodas

Inciativa provou que 
Desporto é para todos
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A18

  Tiragem: 40000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 4,01 x 11,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54466485 11-06-2014
anDebol

Paço de Arcos derrotado 
no jogo de consagração

Na 10ª, e última, jornada do 
campeonato regional de an-
debol, o Paço de Arcos perdeu, 
em casa, frente à Associação de 
Residentes de Telheiras (ART), 
por 20-21.

Com o título regional já assegu-
rado na jornada anterior, com a 
vitória em Mafra, os pupilos de 
Vítor Marques fizeram a festa 
em casa na última ronda, ape-
sar da derrota frente à ART.
A perder, por 8-11, ao intervalo, 
o Paço de Arcos dominou no 
segundo tempo, mas não con-
seguiu recuperar a desvanta-
gem até ao final. Destaque para 
as prestações de José Aranda, 
com seis golos, e de Diogo San-
tos, com cinco. O Paço de Arcos 
sagrou-se campeão distrital, 
com 28 pontos, fruto de nove 
vitórias em 10 encontros.
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A19

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 26,34 x 29,30 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 54450808 10-06-2014
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  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 9,39 x 6,39 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54450808 10-06-2014
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A21

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,07 x 19,57 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54451680 10-06-2014
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A22

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,83 x 36,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54429479 10-06-2014
ACADÉMICO 28
Tiago Amorim, Pedro Pedrosa, José Veloso (2), 
Alexandre Monteiro (1), Filipe Pedrosa (10), Luís 
Isidoro, Filipe Santos, Jorge Vigário, Vasco Silva, 
Aquiles Ribeiro, Jonas Barroso, Ricardo Duarte (4), 
Tiago Leite (2), Luís Santos (8), Rui Pereira e Pedro 
Silva (1)
T: JORGE DUARTE

Bruno Silva, Hélder Cunha, José Martins (2), João 
Carvalho (1), Rui Carvalho (7), Sérgio Ribeiro (2), 
Nuno Pinheiro, Carlos Fernandes (3), António Sal-
gado (4), Luís Martins (2), Ricardo Pinto (5) e José 
Vieira (2)

T: LUÍS PEREIRA
LOCAL: Pavilhão do Lima
Árbitros: André Rodrigues e Nuno Gomes

FERMENTÕES 28

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 FC Porto B 6 4 0 2 177-177 0 45
2 Marítimo  4 3 0 1 103-108 -5 41
3 S. Bernardo 7 3 2 2 196-188 8 39
4 Fermentões 6 2 2 2 157-145 12 38
5 FC Gaia 6 3 1 2 140-133 7 37
6 Académico 7 3 1 3 174-172 2 35
7 Santana 6 1 0 5 169-191 -22 34
8 Módicus 6 4 0 2 144-132 12 33
9 S. Paio Oleiros 6 4 0 2 131-131 0 33
10 Sanjoanense 6 2 1 3 146-139 7 30
11 Infesta 6 0 1 5 159-180 -21 29

Marítimo - Módicus  (adiado)
FC Porto B - S. Bernardo 31-30
Infesta - Santana 25-32
Académico - Fermentões 28-28
Sanjoanense - S. Paio Oleiros 17-18

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

7ª jornada

FC Gaia - Académico
Fermentões - Infesta
S. Paio Oleiros - FC Porto B
S. Bernardo - Marítimo
Santana - Sanjoanense

8ª jornada

FASE DE APURAMENTO

Fermentões
empatou

O Fermentões empatou a 28 golos 
na casa do Académico, num encontro 
importante para decidir as posições dos 
clubes na tabela classificativa. Tratava-
se de uma partida com muito interes-
se para o Académico, pois ainda não 
estava totalmente a salvo da hipótese 
de descida de divisão. Por sua vez, o 
Fermentões queria continuar a sua boa 
prestação.

 Foi um jogo muito vivo e disputado 
até ao último segundo, com o marcador 
final a ser determinado a cinco segun-
dos do seu terminus, altura em que o 
Fermentões vencia por um golo de dife-
rença e foi penalizado com um livre de 
7 metros, que originou o golo do empa-
te para o Académico do Porto.

Se até aos 7-7 houve muito equilí-
brio em jogo, depois os vimaranenses 
passaram para a frente no marcador e 
atingiram os 8-10. A boa exibição do 
seu guarda-redes Bruno Silva, com qua-
tro livres de 7 metros defendidos até 
então, foi penalizada aos 27 minutos 
com a sua desqualificação. Já no início 
do jogo, Nuno Pinheiro foi também des-
qualificado. O problema é que Bruno 
Silva era o único guarda-redes disponí-
vel para Luís Pereira, que teve de impro-
visar Hélder Cunha para passar a ocupar 
o posto específico de guarda-redes até 
final do jogo. Até ao intervalo, depois 
deste episódio relativo ao guarda-redes, 
o Fermentões conseguiu finalizar os 30 
minutos iniciais com vantagem de dois 
golos (11-13).

Na segunda parte, o Académico rea-
giu e teve a seu favor o facto do Fermen-
tões estar debilitado no que se refere 
ao posto específico de guarda-redes, 
assim, conseguiu passar para a frente 
do marcador (20-18). O Fermentões 
mostrou bem a seu empenho e entrea-
juda dos seus sectores em defesa da sua 
baliza, ficando muito perto de vencer o 
encontro, não fosse aquele livre de 7 
metros a cinco segundos do fim.
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COMEÇAM NO DIA 16

Inscrições 
para Férias 
Desportivas 
de Verão

Estão abertas as inscrições para as 
Férias Desportivas de Verão, programa 
destinado a jovens com idades entre os 
6 e os 14 anos que se realiza de 16 de 
Junho a 5 de Setembro.

De segunda a sexta-feira, as Férias 
Desportivas decorrem entre as 9 e as 18 
horas, incluindo o programa actividades 
desportivas (Futsal, Basquetebol, Volei-
bol, Andebol, Badmington, Gira-Vólei, 
Jogos Tradicionais, Natação, Atletismo, 
Dança, Actividades Equestres, Speed-
badmington e Bowling, entre outras) e 
pedagógicas/culturais (Oficinas de Arte, 
Informática, Projecção de Filmes e Ate-
lier de Pintura, entre outras). 

O local de concentração é o Mul-
tiusos, encarregando-se a organização 
do fornecimento de almoço e lanche e 
transporte para os diversos locais das 
actividades (Complexo de Piscinas, Pis-
ta de Atletismo Gémeos Castro, entre 
outros).

O custo de participação nas Férias 
Desportivas (incluindo actividades, al-
moço, lanche e seguro de acidentes 
pessoais) é de 35 euros/semana (ins-
crição até três semanas) e de 30 euros/
semana (inscrição para quatro ou mais 
semanas). As inscrições deverão ser 
formalizadas antecipadamente, sendo 
aplicada uma taxa suplementar de 5 
euros nas inscrições efectuadas na se-
gunda-feira da própria semana em que 
se inscreve.

Em complemento, a organização 
disponibiliza transporte de casa dos 
participantes ao local de concentração, 
e vice-versa, mediante o pagamento 
de uma taxa suplementar (Até 3 kms 
- Casa-Multiusos e Multiusos-Casa: 17 
euros; Casa-Multiusos ou Multiusos-
Casa: 9 euros / Superior a 3 kms - Casa-
Multiusos e Multiusos-Casa: 22 euros; 
Casa-Multiusos ou Multiusos-Casa: 12 
euros.

As inscrições para as Férias Despor-
tivas de Verão são limitadas e podem 
ser efectuadas na Tempo Livre (Multiu-
sos de Guimarães, Alameda Cidade de 
Lisboa, Creixomil, 4835-037 Guimarães 
- Telef: 253 520 300 / Fax: 253 520 309), 
mediante a apresentação da ficha de 
inscrição (disponível no site da Tempo 
Livre) devidamente preenchida e acom-
panhada do pagamento respectivo.
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BENAVENTE 27
João Raquel (4), António Cabaca (7), Miguel Branco 
(4), Guilherme Raquel (1), Nuno Ramos, Luís Bar-
rão (2), Tiago Pintassilgo, José Pimenta (2), Hugo 
Alves (1), João Carlota, Henrique Lourenço, João 
Feijoca (1), Ricardo Barrão (5), Gonçalo Sousa e 
João Leonardo
T: PAULO MARQUES

Ricardo Castro, Tiago Cunha, Gustavo Castro (1), 
Pedro Correia (11), João Santos, Mário Peixoto (6), 
André Caldas (9), Rui Oliveira (6), Pedro Carvalho, 
Luís Sarmento (1), Nuno Silva (2) e Daniel Santos 
(7)

T: EDUARDO RODRIGUES
LOCAL: Pavilhão da Escola Secundária de Benavente
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Caçador

XICO ANDEBOL 43

Xico Andebol
volta à 1ª
e persegue
o título

O trajecto do Xico Andebol nesta Fase Final é irrepreensível. Com mais 
uma vitória, a sétima, garantiu a subida de divisão. E no sábado, pode fes-
tejar o título se vencer o Ginásio de Santo Tirso.

O Xico Andebol regressa na 
próxima época à 1ª Divisão, 
depois de uma brilhante 

campanha na Fase Final. Ao vencer o sé-
timo jogo consecutivo - a última vítima  
foi o Benavente - a equipa de Eduardo 
Rodrigues já consumou o seu principal 
objectivo, quando ainda faltam disputar 
três jornadas. Agora, vai atacar o título 
nacional, que pode ser conquistado já 
na próxima jornada, quando receber o 
Ginásio de Santo Tirso. Para isso, basta-
rá uma vitória frente ao seu adversário 
directo neste objetivo. Recorde-se que 
na primeira volta o Xico Andebol foi ao 
terreno do adversário vencer, conforta-
velmente.

Em Bevanente, o Xico Andebol con-
sumou a sua superioridade, alcançando 
um triunfo tranquilo, por 16 golos de 
diferença.

Depois de um início equilibrado 
(5-5 aos 12 minutos), o Xico Andebol 

conseguiu pela primeira vez uma vanta-
gem de três golos, forçando o técnico 
do Benavente a solicitar o seu primeiro 
desconto de tempo. No entanto, nada 
resultou dessa paragem, já que o Xico 
Andebol disparou em definitivo no mar-
cador, primeiro para 9-14 e depois 10-
17, finalizando o primeiro tempo com 
uma vantagem de 11 golos (13-24).

A segunda parte nada de novo trou-
xe, com os vimaranenses a gerirem a 
vantagem e até a ampliaram. No final 
o marcador era disso prova ao assinalar 
27-43 a favor do Xico Andebol. Foi uma 
vitória justa e à medida da diferença en-
tre as equipas em presença. 

Face aos resultados verificados, esta 
Fase Final passa a ter um só interesse, 
ou seja, o de determinar quem vai ser 
o campeão nacional. Até ao momento, 
o Xico Andebol está melhor colocado 
para conseguir esse objectivo, receben-
do na próxima jornada o também pro-
movido à 1ª Divisão, a equipa do Giná-
sio de Santo Tirso. A equipa de Eduardo 
Rodrigues prepara-se para fazer a festa.

REPORTAGEM DE
REDACÇÃO

   J V E D  Gm-Gs  Dif. P

1 Xico Andebol 7 7 0 0 236-156 80 21
2 G. Santo Tirso 7 6 0 1 216-174 42 19
3 Benfica ‘B’ 7 3 1 3 192-182 10 14
4 A. São Mamede 7 3 0 4 175-195 -20 13
5 CDE Camões 7 1 1 5 167-205 -38 10
6 Benavente 7 0 0 7 176-250 -74 7

Benavente - Xico Andebol 27-43
G. Santo Tirso - CDE Camões 30-25
Benfica B - A. S. Mamede 28-21

ANDEBOL - 2ª DIVISÃO

7ª jornada

Xico Andebol - G. Santo Tirso
A. S. Mamede - Benavente
CDE Camões - Benfica ‘B’

8ª jornada

EDUARDO RODRIGUES CONTINUA NA PRÓXIMA ÉPOCA

“Fazer tudo para  sermos
os campeões da 2ª Divisão”

A primeira experiência de Eduar-
do Rodrigues no comando técnico da 
equipa sénior do Xico Andebol fica 
marcada pela subida à 1ª Divisão. “Foi 
cumprido o objectivo da equipa. Fe-
lizmente conseguimos colocar o Xico 
Andebol na 1ª Divisão”, destacou o 
treinador vimaranense, que acrescen-
tou: “O clube nunca devia ter saído 
da 1ª Divisão. Mas, as circunstâncias, 
no passado, levaram a que não fosse 
possível manter a equipa no principal 
escalão. Mas, tudo fizemos este ano 

para conseguir colocar o Xico Andebol na 1ª Divisão”. O segredo do sucesso da 
caminhada do Xico Andebol reside “fundamentalmente no valor dos jogadores, na 
união que revelam, no seu empenho, no interesse que mostraram ao longo da épo-
ca. O sucesso do nosso clube deve-se essencialmente aos jogadores”, sublinhou 
Eduardo Rodrigues.

Na próxima jornada, o Xico Andebol vai atacar o título. “O Ginásio de Santo 
Tirso revelou ao longo da temporada ser o nosso adversário mais directo. Na 1ª 
Fase ficámos à frente deles e agora na próxima jornada iremos discutir quem será 
o campeão da 1ª Divisão. Vamos fazer tudo para que possamos ser campeões da 
2ª Divisão, dar tudo por mais um título para o clube. Queremos que a cidade nos 
apoie mais, desejamos que os nossos apoiantes estejam ao nosso lado no jogo com 
o Ginásio de Santo Tirso, no sábado”.

Eduardo Rodrigues revelou ainda que na próxima época vai continuar no coman-
do técnico do Xico Andebol, dando sequência ao trabalho desenvolvido até agora.Página 24
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ANDEBOL

» Título pode ser 
atingido no sábado

Xico Andebol 
garante 
regresso 

à 1ª Divisão
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 ANDEBOL
CDC Oleiros vence Infesta
Numa altura da época andebolística em
que cada derrota pode ser compromete-
dora devido ao número de equipas que
podem cair nos dois últimos lugares que
dão direito a despromoção, o CDC S. Paio
de Oleiros recebeu o FC Infesta com a cer-
teza que tinha de ganhar, o que acabou
por acontecer, com o resultado a fixar-se
nos 24-20. No início de jogo foi notório
que os níveis emocionais estavam a influ-
enciar o rendimento das equipas. Aos 10
minutos de jogo o treinador da casa pediu
desconto de tempo e a equipa, que na al-
tura perdia por 3-4, fez um parcial de 6-0,
aproveitando um ligeiro baixar de inten-
sidade atacante do adversário para fazer
rápidas transições atacantes.
O treinador do FC Infesta pediu também
um desconto de tempo e a partir desse mo-
mento os seus atletas libertaram-se um
pouco e arriscaram mais nas transições e
conseguiram até ao intervalo amenizar a
diferença no marcador para 13-10. O CDC
S. Paio de Oleiros cedo conseguiu uma
vantagem de seis golos na segunda parte
e, quando o Infesta lograva reduzir a van-
tagem, os jogadores da casa inventavam
soluções para reporem a diferença man-
tendo uma margem de segurança. Apesar
de alguns erros no ataque os jogadores do
CDC S. Paio Oleiros souberam dificultar
os ataques do adversário e ajudaram o seu
guarda-redes a fazer mais uma exibição
de luxo.
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COLECTIVIDADES

Férias Desportivas da Escola Raul Proença
Vai realizar-se de 12 a 27 de Junho as 

habituais férias desportivas da Escola 
Raul Proença. Este projecto é desen-
volvido pela escola já há bastantes 
anos, e decorre após o encerramento 
das aulas do terceiro período. 

São várias as actividades propos-
tas com diversificadas modalidades 
colectivas e individuais; andebol, 
atletismo, badminton, basquetebol, 
basebol, canoagem, dança, futebol, 
natação, orientação, râguebi, ténis, 
tonificação muscular, voleibol e praia. 

Este projecto devido à diversidade 
de modalidades engloba a colabora-
ção de várias entidades da cidade. 
Assim colaboram nestas férias des-

portivas, a Câmara Municipal, o Clube 
de Ténis, o Clube de Râguebi, a Escola 
de Sargentos e o Centro de Formação 
do Desporto Escolar de S. Martinho.

As Férias Desportivas são um ser-
viço gratuito, que a escola oferece 
à sua população, havendo somente 
duas actividades que são pagas, pela 
utilização de materiais de instituições 
externas à escola.

Mais uma actividade da respon-
sabilidade da Escola Raul Proença, 
e do seu Grupo de Educação Física, 
nomeadamente os professores res-
ponsáveis, José de Vila Carvalho e 
Gonçalo Lemos.

Página 28



A29

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 10,97 x 8,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54427690 06-06-2014
ANDEBOL

Sporting joga com ABC de Braga no 25º 

aniversário do Cister Sport de Alcobaça
O Cister Sport de Alcobaça é um 

Clube vocacionado para a formação de 
jovens atletas dos 6 aos 18 anos, tendo 
como modalidade principal o Andebol. 

No próximo dia 7 de Junho, a pro-
pósito da celebração dos 25 anos de 
existência do Clube, temos confirma-
do um evento de projecção mediática 
de carácter regional, com várias 
actividades ao longo da tarde, que 
culminará com a realização de um jogo 
no escalão de seniores masculinos 
entre o Sporting Clube de Portugal e o 
ABC de Braga, que nos honram com a 
presença das suas principais equipas 
de Andebol.

15h30 Andebol Adaptado - para 
pessoas portadoras de deficiência 
intelectual Cister SA/ CEERIA - Batalha 
AC/CERCILEI

16h00 Demonstração de Aula de 
Fitness

16h30 Projecto com Arte
17h00 Apresentação das equipas do 

Cister Sport de Alcobaça
18h00 Inicio do jogo de seniores 

masculinos Sporting Clube Portugal 
- ABC/U.Minho

18h30 Assinatura do Protocolo (In-
tervalo do Jogo)

20h30 Jantar comemorativo do 25º 
Aniversário
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Há mesmo, pelo 
m e n o s ,  d u a s 
actividades que 
podem ser prati-
cadas por bebés: 

natação e ginástica.
Quanto à natação, há quatro 

associações que permitem esta 
prática: Pimpões, Clube de Na-
tação dos Bombeiros, Sporting 
Clube das Caldas e NADAR. As 
mensalidades, embora variem 
de associação para associação, 
rondam os 13 euros para uma 
aula semanal. À medida que os 
petizes vão crescendo, podem 
optar por mais aulas, com incre-
mentos também nos preços.

Na ginástica, o princípio é o 
mesmo. A ginástica para bebés 
funciona no Clube de Ginástica 
dos Bombeiros. Uma aula por 
semana custa 10 euros por mês. 
Nesta colectividade, a partir dos 
dois anos a mensalidade passa 

para 19 euros com direito a 
duas aulas semanais. Também 
é possível praticar ginástica no 
Acrotramp Clube das Caldas, 
mas só a partir dos quatro anos 
de idade. As classes de iniciação 
têm uma mensalidade de 25 
euros, inclui duas aulas semanais 
assistidas por professor e monitor.

A patinagem artística pode 
ser praticada a partir dos quatro 

anos, em dois clubes: Hóquei 
Clube das Caldas e Pimpões. Em 
ambos os clubes o preço é de 20 
euros mensais na iniciação, com 
direito a duas aulas por semana. 
O HCC também oferece o hó-
quei em patins, com as mesmas 
condições. Contudo, a criança 
tem sempre que passar pela 
iniciação em patinagem.

Modalidade com bastante 
tradição nas Caldas é o badmin-
ton. Nas Caldas a prática desta 
modalidade faz-se através do 
MVD, por norma a partir dos seis 
anos. Duas sessões semanais 
custam 15 euros por mês. A 
própria Federação de Badminton 
também promove a prática de ini-
ciação, mas apenas para atletas 
sinalizados pela olímpica Telma 
Santos através dos programas 
de férias desportivas do Centro 
de Alto Rendimento. A prática, 
neste caso, é gratuita.

No Arneirense, trabalha-se o 
atletismo, nas suas várias dis-
ciplinas, com crianças a partir 
dos oito anos.

A Ecosprint é a escola de 
ciclismo sedeada nas Caldas. 
Os treinos são aos sábados de 
manhã, na pista do Campo. A 
escola não coloca limite de idade, 
desde que a criança já consiga 
andar de bicicleta, pode ir às 
aulas e de forma gratuita.

A iniciação ao ténis pode ser 
feita aos três anos, nas escolas 
do Clube de Ténis das Caldas 
da Rainha, geridas actualmente 
pela Felner Tennis Academy. Os 
treinos semanais na iniciação 

podem variar entre uma a três 
sessões e os preços começam 
nos 26,50 euros.

A equitação é também uma 
boa actividade para as crianças, 
que podem iniciar-se numa 
prática regular por volta dos seis 
anos. Para além da actividade 
física, envolve toda a ligação que 
é preciso criar com o cavalo. Hoje 
o centro referência na região é o 
CEIA, em Vale de Maceira, onde 
se podem comprar aulas uma 
a uma, com custo de 9 euros, 
ou em pacotes, que baixam um 
pouco os preços.

Para além do CEIA, pode 
praticar-se equitação em vários 
centros, como o Luís Real, O 
Pintas, Associação Hípica O 
Cavalo D’Óbidos ou no Atelier 
do Cavalo.

Numa prática mais comple-
ta e complexa, o Empenho & 
Carisma sugere a prática de 
pentatlo moderno, que engloba 

natação, atletismo, tiro, esgrima 
e equitação, embora esta não 
esteja englobada no pacote da 
colectividade.

A prática do pentatlo moderno, 
a modalidade olímpica por ex-
celência, pode iniciar-se aos seis 
anos e obriga a que a criança já 
saiba nadar pois, de momento, 
o clube não dá iniciação nesta 
disciplina. O clube tem vários 
pacotes que permitem a prática 
do pentatlo moderno, mas para 
ter acesso a todas as disciplinas 
o custo é de 30 euros mensais, 
que não é nada caro atendendo 
ao que inclui. São duas horas 
semanais de natação, mais duas 
de corrida e uma que a cada se-
mana alterna entre tiro e esgrima.

É ainda possível praticar o tiro 
com arco, em três associações. 
Arco Clube das Caldas, MVD e 
Paradense.

O meio caldense é tão rico 
e variado que permite inclusi-

Nas Caldas há 
actividade desportiva 
para todos os gostos

A actividade desportiva traz 
benefícios de vária ordem 
para as crianças. Favorece-lhes
o desenvolvimento motor, 
combate o sedentarismo 
e a obesidade infantil, propicia 
melhor aprendizagem de regras 
e de comportamentos sociais 
e afectivos, para além de ser um 
bom complemento escolar. Há 
mesmo quem defenda que um 
aluno activo assimila melhor e 
mais rapidamente a informação. 
Nas Caldas da Rainha existe 
uma enorme variedade de 
desportos à disposição, para 
todos os gostos e feitios.
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vamente a prática de desportos 
náuticos. A Surfoz Surfschool dá 
aulas de surf e bodyboard para 
crianças a partir dos cinco anos 
de idade. As aulas são adquiri-
das em packs com mínimo de 
cinco aulas e custam 65 euros, 
incluindo o material necessário, 
transporte e seguro. Cada aula 
tem duas horas de duração.

A Escola de Vela da Lagoa 
dispõe também de várias ac-
tividades. Damos o exemplo 
da vela, que pode ser feita 
a partir dos seis anos, desde 
que a criança saiba nadar. A 
criança é acompanhada de 
monitor e os preços dependem 
das várias opções disponíveis.

É ainda possível optar pelas 

artes marciais, que misturam 
aspectos como a actividade 
física, aprendizagem de regras, 
controlo emocional, e concen-
tração. Nas Caldas existem 
vários estilos diferentes, com 
escolas próprias.

Passando às modalidades 
colectivas, o futebol é o des-
porto rei e são diversas as 
colectividades que a proporcio-
nam desde tenra idade.

Gazeta das Caldas pegou 
em dois exemplos de clubes 
na cidade. No Caldas SC as 
inscrições abrem aos cinco 
anos, a mensalidade é de 20 
euros com direito a dois trei-
nos, mais jogo ao sábado, por 
norma em forma de convívio. 

Na Escola Académica de Fu-
tebol as inscrições abrem aos 
quatro anos de idade e o preço 
é de 15 euros para o mesmo 
número de sessões.

Também a partir dos quatro 
anos de idade já se pode prati-
car basquetebol no mini-basket 
dos Pimpões. A mensalidade é 
de 16 euros, com direito a três 
treinos por semana, para além 
dos jogos. O clube dispõe 
de serviço de transporte que 
recolhe as crianças da escola 
para o pavilhão, um serviço 
que, no entanto, vai acrescer à 
mensalidade.

O voleibol pode ser praticado 
no Sporting Clube das Caldas, 
a partir dos oito anos, na varian-
te de gira-vólei. A mensalidade 
que o clube cobra é de 10 
euros e incluiu duas sessões 
de treino semanais e acesso às 
competições.

No râguebi a iniciação é aos 
cinco anos, com dois treinos 
semanais e 15 euros de men-
salidade.

Concluímos este rol de ac-
tividades e modalidades des-
portivas com o andebol, com 
a Escola de Andebol do Nada-
douro, onde a prática é gratuita.

Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com
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As infantis da Didáxis estão apuradas para a fase nacional
que se vai realizar em Leiria, nos dias 27, 28 e 29 de
Junho. Trata-se de um feito inédito depois de derrotarem
a equipa do Maiastars. Na última jornada, a equipa da
A2D – Didáxis venceu, por 13-8, acabando por conseguir,
com este resultado, o apuramento para a discussão do
título nacional.
É a primeira vez que uma equipa da Didáxis de infantis

ANDEBOL
INFANTIS

DA DIDÁXIS NA
FASE NACIONAL

femininas consegue este objectivo depois de, nas épocas
anteriores, o escalão de iniciados ter-se sagrado vice-
campeão nacional, por duas vezes, e as juvenis conseguido
o segundo lugar no campeonato do desporto escolar da
presente época.  Após cinco anos no andebol federado, a
Didáxis tem vindo a registar resultados significativos, fruto
de um trabalho formativo de qualidade que alia o desporto
à formação escolar.
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ANDEBOL
MAIS UMA

EQUIPA ACV
EM FASE
NACIONAL

Os infantis do ACV Andebol Clube garantiram a presença
no Encontro Nacional, que se realiza em Fafe, no final do
presente mês. Esta é, assim, a terceira equipa da formação
ACV a conseguir o feito de alcançar as fases finais das
competições nacionais esta época (depois das equipas
júnior e infantil femininas).
No sábado, em casa, frente aos vizelenses do Callidas
Clube, a equipa ACV perdeu pela diferença mínima, 20-
21, com a formação adversária a conseguir, com este êxito,
renovar o título de campeão regional. O domingo
reservava-se como o dia de todas as decisões e pela
manhã, frente ao Xico Andebol, a equipa ACV não facilitou,

vencendo os vimaranenses, por 18-25. Quando a este
resultado se juntou, já durante a tarde, a vitória do ABC
sobre o CCR Fermentões consumou-se a presença da
equipa vermoinense na fase final da competição nacional
desta época.

Entretanto, no passado dia 24 de Maio, decorreu na Escola
EB 2/3 de Vila Verde, a Festa do Andebol, com a
participação da AAPL, AC Vermoim e Vila Verde, que através
de vários jogos de andebol de 5 e de 7, promoveram a
modalidade. A iniciativa foi um êxito, com os jovens a
vibraram com os muitos golos e os resultados.
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 Ò andebol

Os juvenis masculinos da SIR 
1º de Maio cumpriram, no pas-
sado fim-de-semana, a 13ª e pe-
núltima jornada do campeonato 
nacional, com a deslocação a 
Torres Novas para defrontar a 
Casa do Benfica do Entronca-
mento. 

O início de jogo foi caracteri-
zado por um mau desempenho 
da equipa de Picassinos, situa-
ção que se estendeu ao longo de 
toda a primeira parte, com rema-
tes pouco certeiros e um guarda-
-redes que aparentava uma total 
ausência em relação ao jogo. 

O resultado ao intervalo ilus-
trava a fraca prestação da equi-
pa marinhense que perdia já 
por 15-10. Na segunda parte, 
a equipa entrou determinada a 
virar o resultado, demonstran-
do garra e determinação. Mais 
certeira, com um jogo mais co-
letivo e com uma boa exibição 
do guarda-redes “improvisado” 
(jogador de campo na baliza 
durante a segunda parte), a 
equipa começou a recuperar 
progressivamente até chegar 
ao empate a um minuto do fim. 
Ainda tiveram a vantagem de 

um golo, no entanto a equipa 
da casa volta a empatar a se-
gundos do apito final. Resultado 
de 26-26 com a vitória mereci-
da a escapar por apenas quatro 
segundos. No próximo sábado, 
a SIR recebe o GA Portalegre 
para disputar a última jornada 

do campeonato.
Nota para a final da “Taça 

Primavera” em seniores femini-
nos que irá pôr em confronto a 
SIR 1º de Maio e a Casa do 
Benfica de Castelo Branco, no 
dia 10 de Junho, às 18h30, na 
Batalha. ß

Juvenis Da sir eMPataM 
a uMa JOrnaDa DO final
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Campeonato Regional de Infan-
tis Femininos

Sanjoanense, 26
AC Espinho, 25 

Excelente desempenho da San-
joanense, constituída maiorita-
riamente por atletas do escalão 
inferior. Uma vitória que permitiu 
à Sanjoanense alcançar o primei-
ro lugar da série e o respetivo 
acesso à final do Campeonato 
Regional.

Campeonato Regional Zona 
Norte de Veteranos Masculinos

só vitórias
AA Avanca, 11

Sanjoanense, 24

A Sanjoanense garantiu a passa-
gem à fase final do campeonato 
nacional ao bater, em Avanca, a 

equipa da casa.  Os alvinegros so-
mam vitórias em todos os jogos 
disputados. O próximo e ultimo 
encontro desta fase servirá para 
apurar o campeão regional, uma 
vez que o adversário é o também 
invicto Xico Andebol.

AgendA
Seniores femininos
Sanjoanense-Lusitanos
Dia 6, às 21h30, Pavilhão Travessas

Seniores masculinos
Sanjoanense-Oleiros
Dia 7, às 21h00, Pavilhão Travessas

Veteranos masculinos
Sanjoanense-Xico Andebol
Dia 7, às 19h00, Pavilhão Travessas

Seniores femininos
Sanjoanense-Porto Salvo
Dia 8, às 15h00, Pavilhão Travessas

Juniores masculinos
S. Bernardo-Sanjoanense
Dia 8, às 17h00, Universidade Aveiro

cAmPeonAto nAcionAl dA 2.ª divisão de seniores mAsculinos

dois pontos arrancados a ferros
S. Bernardo, 22

Sanjoanense, 22

Sanjoanense: Eduardo Pereira, António 
Brandão; Ricardo Pinho; Bruno Pinho, 
Diogo Gomes, Ricardo Pinho, Pedro Amo-
rim, Eduardo Carneiro, Hugo Terra, Ruben 
Silva, Ricardo Gaspar, Daniel Valente, 
Hélder Santos.
Treinadores: Pedro Tavares e José Correia.

A equipa do S. Bernardo tem a 
manutenção garantida, mas fez um 
jogo em que deu tudo por tudo para 
vencer a partida, não se escusando 
a fazer provocações directas ao 
banco alvinegro.

A Sanjoanense, apesar da 
grande pressão, fez um jogo muito 
sóbrio e o grande destaque foi 
efectivamente o trabalho defensivo 
feito pelo grupo. Muita abenegação 
e espirito de sacrificio permitiram 
que a defesa fosse sempre superior 
ao ataque aveirense, que tem exce-
lentes atiradores de primeira linha.

Ao nível ofensivo cometeram-
se alguns erros, especialmente no 
contra ataque e algumas falhas em 
alturas de superioridade numérica. 
Situações que levaram a que ao 
intervalo se regista-se um parcial 
favorável ao S. Bernardo de 13-11.

Na segunda parte a ADS 
manteve a defesa em excelente 
nível e diminuiu consideravelmente 
as falhas ofensivas, tendo estado 
a vencer por duas bolas quando 
faltavam seis minutos para o final. 
Duas exclusões em simultaneo para 
a equipa da ADS e uma pressão 
fortíssima do adversario levaram a 
que o resultado desse nova volta. 
A 40 segundos do fim a ADS perdia 
por um golo e era assinalado um 
livre de sete metros a favor do S. 
Bernado.

Felizmente Hugo Terra efectuou 
uma fabulosa defesa e Bruno Pinho 
foi letal no ultimo contra ataque da 
partida, permitindo o empate.
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no sábado, dia 7 de Junho, 
-

-

-

-

vindo a dar passos muito 

incremento do desporto 

-

-

das actividades no âmbito 

-

-

-

-

em dois Torneios de grande 

-

-

Grupo 1 – Pavilhão 
Municipal de S. Pedro 
Sul -
visco Pais vs APD Pare-

-

Grupo 2 – Pavilhão 
Municipal de Vouzela – 

-

10h45, APD Porto vs APD 
Braga; 11h30, APD Braga 

Finais – Pavilhão Mu-
nicipal de S. Pedro Sul

-

Projecto Andebol 4All em S. Pedro do Sul
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A Casa do Benfi ca e Castelo 
Branco, na ponta final da 
temporada, decidiu levar o 
andebol para fora do pavi-
lhão. O objetivo foi fazer 
da atividade uma festa e, ao 
mesmo tempo, um momen-
to de captação de atletas 
para a modalidade.
Na organização esteve a 
estagiária Inês Ribeiro, tam-
bém atletas do clube, aluna 

Andebol saiu do pavilhão
do Curso Tecnológico de 
Desporto da Escola Amato 
Lusitano. A manhã (de sá-
bado) foi aberta não só às 
equipas federadas de Casa 
do Benfica e ADA, como 
à comunidade escolar do 
1.º ciclo. Juntaram-se dez 
equipas, num total de 86 
crianças com idades com-
preendidas entre os 7 e os 
10 anos.
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Andebol: Alcobacenses 
são campeãs nacionais

as alcobacenses Margarida Gouveia, Ma-
ria Vieira e adriana Raimundo, que fizeram 
a formação no Cister sa, ajudaram a juve 
Lis a conquistar, no passado sábado, em 
alpendorada, o título nacional de juniores 
femininos. a equipa de Leiria bateu Cs 
Madeira (28-19), Ca Leça (28-23) e alpen-
dorada (36-26) e fez a festa.
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Andebol: Cister SA 
festeja 25.º aniversário

o Cister sa assinala, no próximo sábado, 
as bodas de prata, tendo organizado di-
versas atividades, nomeadamente um jogo 
entre as equipas de sporting e aBC Braga (18 
horas). a tarde será abrilhantada pela reali-
zação de uma partida de andebol adaptado 
para portadores de deficiência intelectual 
entre as equipas do Cister sa/CEERia e da 
Batalha aC/CERCiLEi (15:30 horas).
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Vão realizar-se de 12 a 
27 de junho as habituais fé-
rias desportivas da Escola 
Raul Proença, das Caldas 
da Rainha. Este projeto é 
desenvolvido pela escola já 
há bastantes anos, e decor-
re após o encerramento das 
aulas do terceiro período. 

São várias as atividades 
propostas com diversificadas 
modalidades coletivas e indi-
viduais: andebol, atletismo, 
badminton, basquetebol, 
basebol, canoagem, dança, 
futebol, natação, orientação, 
râguebi, ténis, tonificação 
muscular, voleibol e praia. 

Este projeto engloba a 
colaboração de várias enti-
dades, como a Câmara Mu-
nicipal, o Clube de Ténis, o 
Clube de Râguebi, a Escola 
de Sargentos e o Centro de 
Formação do Desporto Es-
colar de S. Martinho.

As Férias Desportivas 
são um serviço gratuito que 
a escola oferece à sua po-
pulação, havendo somente 
duas atividades que são pa-
gas, pela utilização de mate-
riais de instituições externas 
à escola.

A dinamização está a car-
go do Grupo de Educação 
Física, nomeadamente dos 
professores José de Vila 
Carvalho e Gonçalo Lemos.

Férias 
Desportivas 

da Escola Raul 
Proença
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 ANDEBOL

Quatro aguedenses 
campeãs nacionais
Ana Seabra, Mónica Soares, 
Lisa Antunes e Soraia Fernan-
des jogam pelo Alavarium

Quatro andebolistas aguedenses sagra-
ram-se campeãs nacionais de andebol fe-
minino, pelo agora bicampeão Alavarium, 
depois da segunda vitória consecuti va no 
“play-off ” de apuramento do campeão. 
No segundo jogo, com o Madeira SAD, no 
pavilhão do Funchal, a formação aveiren-
se venceu por 24-23.

Neste jogo, a capitã Ana Seabra marcou 

dois golos, tendo Mónica Soares sido a 
segunda melhor marcadora da equipa 
com oito golos. Soraia Fernandes, com 
dois golos, e Lisa Antunes, com um, tam-
bém contribuíram para o êxito da equipa 
neste jogo fi nal.

Com a segunda vitória em dois jogos 
– o primeiro tinha sido realizado em 
Aveiro – o Alavarium evitou um terceiro 
jogo, o segundo consecutivo no Fun-
chal, que seria jogado no domingo. A 
comitiva não jogou mas festejou na ilha 
madeirense a conquista do campeonato 
nacional.

Ana Seabra, Mónica Soares, Lisa Antunes e Soraia Fernandes

Juvenis do Pateira
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QUATRO 
AGUEDENSES 
CAMPEÃS 
NACIONAIS

andebol |  PÁG. 22
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Festa do Andebol para Minis/Bambis
POR JOSÉ MANUEL R. ALVES 

A época desportiva 
13/14 está a chegar ao fim e 
não poderia ter terminado de 
melhor forma para os esca-
lões Minis/Bambis com a “ 
Festa do Andebol” neste sá-
bado nos campos da Nercab.

Levando o andebol 
para fora do “pavilhão” a 
Casa do Benfica em Castelo 
Branco (CBCB) promoveu 
um evento, organizado pela 
estagiária Inês Rito Ribeiro, 
aluna da AEAL do Curso 
Tecnológico de Desporto, 
aberto a equipas federadas 
e comunidade escolar (1º 
ciclo). Tendo por obetivo a 
promoção e captação para 

a modalidade, a iniciativa 
contou com a presença das 
equipas federadas da CBCB 
e ADA, juntando-se  mais 
10 equipas  num total de 86 
crianças entre os 7 e os 10 
anos de idade.

Foi uma manhã muito 

dinâmica, divertida, propor-
cionando às crianças a prá-
tica do mini andebol, jogos 
similares e competências 
associadas ao atletismo, diri-
gidas pela professora Natér-
cia Luís que se associou ao 
evento. ■
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 ANDEBOL
CDC Oleiros regressa
às vitórias fora
de casa
O CDC S. Paio de Oleiros venceu na últi-
ma semana o Ac. Porto por 27-24, num
triunfo que pode ser importante para as
aspirações dos oleirenses. Com um início
de jogo tremido derivado a diversas fa-
lhas defensivas, o CDC S.Paio de Oleiros
permitiu que o Académico do Porto aos
oito minutos de jogo estivesse a vencer
por 8-2, altura em que o técnico forasteiro
pediu um desconto de tempo para tentar
rectificar os processos defensivos. Com a
melhoria da defesa, assistiu-se até ao in-
tervalo ao empolgamento da equipa e a
reviravolta no resultado aconteceu natu-
ralmente. Os 11-14 ao intervalo espelha-
va fielmente quem estava a ser a melhor
equipa dentro do recinto. Na segunda par-
te a eficácia defensiva continuou em alta
e apesar de a eficácia atacante dos atletas
do CDC S. Paio de Oleiros ter baixado, a
diferença no marcador manteve-se cons-
tante entre os três e os quatro golos de
diferença. Com a vitória fora, o CDC S.
Paio de Oleiros compensou a derrota ca-
seira na jornada anterior mantendo acesa
a chama da crença que é possível atingir o
objectivo de não estar entre os lugares de
descida no fim do campeonato.
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 ANDEBOL
Iniciados feirenses
apuram-se para a fase
seguinte fase
Apesar da derrota por 39-32 com o Ac. La-
mego, os iniciados do Feirense consegui-
ram o apuramento para a fase seguinte.
Ao contrário do habitual, os fogaceiros
começam a primeira metade em grande
evidência. Motivados, souberam fazer o
seu jogo e contrariar um adversário que
apostava todo o seu objectivo nesta parti-
da. Equilíbrio foi a nota sonante, com
Francisco Pereira (22 golos) em destaque
pelo AC Lamego e com um enorme Paulo
Monteiro a segurar o estandarte feirense
com 15 golos apontados. Ao intervalo era
a equipa feirense quem comandava por
um golo, sendo óbvia a reacção dos da
casa para a segunda metade. E assim foi,
maior esforço caseiro na corrida pelo re-
sultado mas a revelar-se insuficiente para
demover a formação feirense, que foi res-
pondendo e mantendo o resultado dentro
dos parâmetros que serviam o seu objec-
tivo. O segundo parcial foi claramente
para o anfitrião mas a passagem à próxi-
ma fase foi merecidamente do CD Feiren-
se. No final, a satisfação feirense era enor-
me, quer por parte dos atletas, quer por
parte dos seus dirigentes e público afecto
que se deslocou a Lamego. Agora com ob-
jectivo cumprido, o CD Feirense vai de-
frontar na próxima fase as formações do
ABC Andebol SAD “A”, de Braga, e do
AM Madeira SAD. Altamente motivados
e sabendo que até podiam perder por 19
golos de diferença, os fogaceiros foram às
Terras Altas de Trás-os-Montes “agarrar”
a próxima fase do seu nacional. Numa
partida electrizante, os blues souberam
aguentar o anfitrião a quem nem os 22
golos do seu único e destacado artilheiro
valeram para a conquista do apuramento.
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Uma praça cheia de alegria: foi assim a festa do andebol

Torres Novas: município e escolas 
associam-se à federação de andebol 
na promoção da modalidade

Mais de duas centenas de alu-
nos dos 3.º e 4.º anos dos agru-
pamentos de escolas Gil Paes e 
Artur Gonçalves participaram 
na passada sexta-feira, dia 23, 
numa iniciativa de promoção 
do andebol na cidade de Torres 
Novas. A actividade, “Andebol 
For Kids”, decorreu na praça 5 
de Outubro.

O município de Torres Novas, a 
Federação de Andebol de Portugal e a 
Associação de Andebol de Santarém, 
rubricaram na semana passada um 
protocolo de colaboração que tem 
como objectivo final estabelecer um 
“plano de desenvolvimento do ande-
bol no concelho de Torres Novas”, 
comprometendo-se estas entidades 
a organizarem diversas acções que 
possibilitem a promoção e prática 
do andebol.

O objectivo final é fazer com que os 
mais jovens se alistem nos escalões 
de formação do Organismo Autóno-
mo de Andebol do CD Torres Novas, 
sendo o clube um dos parceiros 
desta parceria. 

Augusto Silva, vice-presidente da 
Federação Portuguesa de Andebol 
(FAP), falou dos benefícios da prá-
tica desportiva, defendendo que 
“os bons atletas são também bons 
estudantes” e desafiou as crianças 
que participaram naquela acção de 
rua: “Há aqui um clube que está à 
espera que apareçam nos treinos. 
Falem com os vossos pais”.

O dirigente da FAP aproveitou a 
ocasião para elogiar os parceiros deste 

protocolo, afirmando que este caso 
de cooperação entre entidades é um 
exemplo a seguir pelo país fora. “Habi-
tualmente, cada instituição fecha-se no 
seu próprio gueto e não há cooperação 
e os que estão à frente das instituições 
têm obrigação de coordenar projectos 
para os jovens. É isso que estamos a 
fazer e o que se está a passar em Torres 
Novas é um bom exemplo”. Augusto 
Silva agradeceu ainda “a militância” 
que o OOA/CDTN tem colocado ao 
serviço do andebol. Pedro Ferreira, 
presidente da câmara de Torres Novas 

(PS) também falou dos benefícios da 
prática desportiva e, sublinhou, é do 
interesse do município ter na sua área 
“bons cidadãos, saudáveis, alegres e com 
saúde”. Sobre o protocolo, referiu, “é 
um passo para se levar mais a sério o 
andebol em Torres Novas”, cidade que 
tem uma história “interessante” ligada 
à modalidade.

Esta actividade que decorreu na 
praça 5 de Outubro, contou ainda 
com a colaboração dos alunos do 
curso tecnológico de desporto da 
escola Artur Gonçalves.

“JAC tem feito em trabalho fantástico”
Augusto Silva, dirigente da FAP, 

manifestou ao JT a admiração que tem 
pelo projecto de andebol que existe 
em Alcanena, e disse, convicto, que 
o modelo de trabalho traçado pelo 
Juventude Amizade e Convívio é um 
“exemplo” e uma “referência”. 

“Quando chego a um concelho 
onde nos estamos a tentar implantar 
pela primeira vez, costumo dizer 

que Alcanena é uma grande exem-
plo. Investiu numa modalidade, na 
vertente feminina, e o JAC vai hoje 
às competições europeias. Isso quer 
dizer que quando as pessoas congre-
gam energias, conseguem-se coisas 
fantásticas. Alcanena é para nós um 
exemplo e uma referência. Hoje há 
atletas de fora de Alcanena que já 
querem jogar no JAC”, elogiou.
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