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“Somos mais fortes mas não nos podemos distrair”
ABC/UMINHO JOGA ESTA NOITE, na Maia, diante do ISMAI, a partir das 21 horas, em jogo a contar para a 8.ª jornada do
campeonato Andebol 1. Carlos Resende diz que no plano teórico são mais fortes e que vitória é o único pensamento da equipa.
ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

A vitória nos Açores deu confiança redobrada ao ABC/UMinho para nova deslocação, desta
vez, à Maia, a casa do ISMAI.
Para este encontro da 8.ª jornada
do campeonato Andebol 1 há
apenas um pensamento: vencer.
“Não nos passa pela cabeça outro resultado que não a vitória e
o importante é encararmos que
do outro lado está uma equipa
que ainda há pouco tempo estava a perder por sete com o Madeira SAD e chegou ao final e
empatou e não ganhou por um
acaso. No campo teórico somos
bem mais fortes do que o
ISMAI, mas não nos podemos
distrair”, alertou Carlos Resende, lembrando que a equipa da
Maia pode tentar “causar uma
surpresa” da mesma forma “que
foram, no ano passado, vencer
ao Benfica e Sporting, algo im-

pensável”.
Apesar das cautelas, o técnico
é claro: “queremos vencer, mas
temos de entrar conscientes dessa responsabilidade por um lado
e, por outro, não esquecer que é
necessário jogar, porque as camisolas sozinhas não fazem nada”.
O jogo na Maia antecede o duplo compromisso europeu do
fim-de-semana - para a Taça
Challenge - contudo, Carlos Resende não se mostra preocupado
com o rendimento da equipa.
“Estamos habituados a jogar à
quarta e ao sábado e nesta semana temos jogo também domingo,
mas o jogo com o Horta correu
de forma muito agradável, tivemos oportunidade de dar alguns
minutos a alguns jogadores.
Nunca irei sacrificar este jogo
em nome de um encontro que
vem a seguir, será uma história
diferente e primeiro quero ganhar a história de amanhã [hoje]”, frisou.

+ jogo
ABC/UMinho defronta,
esta noite, o Maia-ISMAI,
em jogo a contar para
a 8.ª jornada do
campeonato Andebol 1.
Encontro é a partir das
21 horas, no Pavilhão
Municipal da Maia.

FLÁVIO FREITAS

Carlos Resende e João Gonçalves querem vencer hoje o ISMAI

“Não nos passa mais nada
pela cabeça a não ser
ganhar o jogo amanhã
[hoje] em casa do ISMAI
e os dois jogos no fim-de-semana para as
competições europeias.
Estamos à espera de
vencer.”

João Gonçalves
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Ílhavo AC soma
primeira vitória
Andebol
2.ª Divisão Nacional

À terceira jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Zona Sul, o Ílhavo AC alcançou
a primeira vitória (28-26) na
prova, feito obtido em casa,
frente ao Almada AC.
Para o treinador da formação
ilhavense, Hugo Serro, a equipa
entrou “muito bem, a dominar
o jogo através de um bom trabalho defensivo e eficácia na finalização”, sendo que, na sua
opinião, a equipa ilhavense teve
“bons momentos de jogo colectivo”, que lhe permitiram
chegar ao intervalo com cinco
golos de vantagem (16-11).
A segunda parte, segundo o
treinador, “foi mais disputada”.
“Tivemos de sofrer.Algum desacerto ofensivo, falhas técnicas e
falta de eficácia colocaram o Almada em condição de discutir o
resultado, mas conseguimos
através de muita entrega e vontade manter o resultado favorável”, explicou Hugo Serro, que
destacou o bom jogo “colectivo”.
Ainda assim, merecem nota de
destaque os oito e seis golos marcados por Daniel Gomes e João
Ribeiro, respectivamente. |
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Alvarium regressa
à competição com derrota
Equilíbrio O “derby” distrital entre o conjunto aveirense e o Sp. Espinho foi
muito disputado e os forasteiros apenas confirmaram o triunfo na parte final
RICARDO CARVALHAL

ALAVARIUM

28

Treinador: João Alves.
Diogo Pinho, Tiago Pereira, Daniel
Oliveira; Victor Marquez, Joao Costa
(2), Joao Antunes (1), Leonardo Costa
(6), Francisco Fernandes, Ivo Alves, Leandro Santos (1), Yannick Lopes, Sandro
Gomes (5), Joao Cabral, Pedro Freitas
(8), Gonçalo Oliveira (3) e Nuno Coelho
(2).

SP. ESPINHO

29

Treinador: Pedro Lagarto.
Tiago Sousa, Vítor Pereira, João
Ribeiro; Bruno Antunes (4), Pedro
Almeida (1), João Domingues (9), André
Machado (5), João Fonseca, André
Sousa (1), Filipe Lagarto (2), Gustavo
Silva (1), Francisco Lopes (1), Filipe
Meneses, Ricardo Soares, Carlos Massava e Tiago Ferreira (5).

Pavilhão do Alavarium, em Aveiro. Árbitros: Higino Vieira e José Baptista.
Ao intervalo: 14-16.

Andebol
3.ª Divisão - 1.ª Fasel

O passado sábado ficou marcado pelo regresso do Alavarium – Andebol Clube de Aveiro
à competição no sector sénior
masculino. A estreia ocorreu
com uma recepção ao Sporting
de Espinho, conjunto que, curiosamente, é treinado por Pe-

dro Lagarto, que foi um dos
mais marcantes treinadores do
Alavarium na primeira década
do século.
O encontro iniciou-se numa
toada de equilíbrio com ambos os conjuntos a alternarem
a liderança no marcador. Sensivelmente a meio do primeiro
tempo, a equipa de Espinho
passou a ter alguma ascen-

João Alves é o treinador da equipa sénior masculina do Alavarium

dência no jogo, beneficiando
da sua maior capacidade física.
Chegou a ter quatro golos de
vantagem, mas os aveirenses
reagiram e o intervalo chegou
com os visitantes na frente do
marcador (16-14).
O Alavarium entrou melhor
na segunda parte e com uma
excelente atitude competitiva
rapidamente virou o resultado
a seu favor, chegando mesmo
a ter três golos de vantagem. A
equipa do Espinho, algo “atordoada” pela garra do seu adversário, só conseguiu reagir
após um desconto de tempo.
Reequilibraram o rumo dos
acontecimentos e o jogo voltou
à toada de equilíbrio.
Com o aproximar do final do
encontro em Aveiro, o Espinho,
fazendo uso da sua maior experiência e aproveitando algumas falhas de concretização
dos jovens aveirenses, conseguiu voltar ao comando do
marcador e, apesar de todos os
esforços dos atletas do Alavarium, soube controlar a vantagem até ao apito final de um
jogo em que a dupla de arbitragem realizou um bom trabalho.LM
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Estarreja AC
vence Sporting
e lidera com
o Benfica
Andebol
Nacional de Juniores

A equipa do Estarreja Andebol
Clube, que subiu esta temporada ao escalão maior do nacional de juniores em andebol,
reparte de forma surpreendente a primeira posição da Zona
Sul da prova com o Benfica, depois de na jornada do fim-desemana ter vencido, em casa, o
Sporting, por 32-29, com 11 golos do inspirado Tiago Almeida.
Consequentemente, a equipa
orientada por Rui Liberato, ao
fim de três jornadas, soma por
vitórias os jogos disputados. Na
mesma série, o São Bernardo
venceu no recinto do Benavente e somou a sua primeira
vitória na prova.
Na Zona Norte está o outro
representante do distrito, a Artística de Avanca, que, nesta
ronda, perdeu em Gaia, por 3730, e soma três derrotas em outros tantos jogos, estando, por
isso, no último lugar da classificação geral.AC
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abc/UMINHO defronta hoje o ismai e tenta a terceira vitória consecutiva

Sem tempo para distrações
António Silva

Para Carlos Resende, o ABC/UMinho «não tem
muito a ganhar» no encontro ante o ISMAI.
«Só nos passa pela cabeça ganhar. Porém, do
outro lado está uma equipa que estava a perder
por sete golos com o Madeira SAD e acabou por
empatar. E só não ganhou por muito pouco. Queremos vencer e entrar cientes das nossas responsabilidades», alertou o técnico dos academistas.
O jogo entre ISMAI e ABC/UMinho tem início às 21h00 de hoje. Ricardo Pesqueira e Pedro
Seabra são baixas nos academistas, ambos por lesão: o primeiro regressa em meados de novembro à competição, o segundo só em dezembro.

Jogos com ingleses ambos em Braga
Depois do duelo com o ISMAI, o ABC/UMinho começa a preparar a segunda ronda da Taça Challenge, frente ao Ruislip Eagles. Ambas as
partidas da eliminatória serão jogadas este fim
de semana (16h00) no Pavilhão Flávio Sá Leite,
a pedido do emblema inglês.
Caso os bracarenses ultrapassem esta ronda,
como se espera dadas as diferenças de qualidade, vão jogar com o Odorhei, romenos que derrotaram o ABC/UMinho – com uma arbitragem
polémica à mistura – na final da Taça Challenge
da época passada.

João Gonçalves e Carlos Resende fizeram ontem a antevisão à partida com o ISMAI

JOsé costa lima

procura da terceira
vitória consecutiva,
desde o desaire na
casa do FC Porto, o
ABC/UMinho defronta es-

À

ta noite o antepenúltimo
classificado do campeonato da I Divisão, num duelo referente à 8.ª jornada.
«No campo teórico, somos bem mais fortes que
o adversário, mas não nos

podemos distrair e passar isso para a prática. Se
o ISMAI puder, vai querer certamente fazer uma
surpresa», anteviu ontem
Carlos Resende, técnico
dos bracarenses, garan-

tindo que a equipa está
somente focada na partida desta noite, na Maia, e
não nos jogos da segunda
ronda da Taça Challenge,
agendados para este fim
de semana.
«Vamos jogar para as
competições europeias,
mas cada jogo tem a sua
história e o que interessa
é o jogo de amanhã [hoje],
e quero ganhar essa história. Só depois disso é que
me irei preocupar com o
Ruislip Eagles», completou o técnico dos academistas, quartos classificados no campeonato, atrás
de Sporting, Benfica e FC
Porto (menos um jogo).
João Gonçalves, pivô do
ABC/UMinho, partilha da
ideia de Carlos Resende.
«Só estamos a pensar no
ISMAI e o objetivo é apenas um: vencer!», resumiu
o andebolista.
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ANDEBOL
ABC joga hoje no pavilhão
do Maia/ISMAI
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Andebol

DR

Curso para treinadores
em Celorico de Basto

Os formandos que participam na ação

romovido pelo BECA/BCB, realizou-se
em Celorico de Basto um curso de treinadores de andebol grau
II que contou com a participação de 15 formandos.
Esta jornada incidiu no
tema “Ética e Deontologia
no Desporto” dado por
Pedro Sequeira, master
coach de andebol, preletor convidado e membro
da Federação de Andebol
de Portugal.
Os formandos já rece-

P

beram várias formações sendo que a primeira fase deste curso
terminará a 21 de novembro seguindo-se um
estágio num clube com
a duração de 400 horas.
Estes treinadores quando terminarem a formação de grau 2 ficam habilitados a treinar equipas
até aos seniores (3.ª divisão — treinadores principais) e todos os escalões
de formação até juniores e podendo ainda, ser

Ação
decorre
em Celorico
de Basto e
conta com 15
formandos

adjuntos até à 2.ª divisão
nacional.
Presente na ação, o vereador do Desporto da
Câmara de Celorico de
Basto, Fernando Peixoto, enalteceu o trabalho
desenvolvido pelo BECA
no sentido de incrementar

de forma consistente o
Andebol no concelho.
A mesma opinião foi
reiterada pelo vice-presidente da Associação de
Andebol de Braga, Novais
Ferreira, que salientou a
importância do trabalho
em parceria.
O BECA continua a sua
atividade como clube federado, agora integrado
no Basquet Clube de Basto para permitir uma melhor utilização dos recursos financeiros.
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Rui Vitória recebeu ontem, no Seixal, os treinadores das cinco modalidades de pavilhão do Benfica e
do atletismo. Local de trabalho das equipas de futebol dos encarnados, aquela infraestrutura tornou-se
por momentos um espaço eclético. O treinador nascido em Alverca, há 45 anos, foi anfitrião de Carlos
Lisboa (basquetebol), Pedro Nunes (hóquei em patins), José Jardim (voleibol), Mariano Ortega
(andebol), Joel Rocha (futsal) e Ana Oliveira (atletismo). Vitória esteve reunido com os responsáveis
daquelas modalidades e deu-lhes a conhecer as instalações, em especial o Benfica Lab. Esta foi a
primeira visita que os técnicos das modalidades fizeram ao centro de estágio e, retribuindo a
gentileza, convidaram o timoneiro dos bicampeões a conhecer os pavilhões da Luz. Intercâmbio Este
intercâmbio com os colegas das modalidades é uma das novidades introduzidas por Rui Vitória, que
regressou ao Benfica este ano, depois de ter orientado os juniores em 2004/05 e 2005/06, numa
altura em que ainda nem sequer existia centro de estágio. Logo no início da pré-temporada,
surpreendeu os jogadores pela forma como comunica com eles. Além disso, criou outros hábitos,
fazendo algumas alterações no centro de estágio. Vitória criou, por exemplo, uma sala ampla, onde
pode trabalhar com todos os elementos da estrutura técnica, potenciando o trabalho em equipa. Por
outro lado, foi erguida uma torre, junto a um dos campos secundários, para que possam ser filmados
os treinos. Ontem, voltou a surpreender. * Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Autor: a.r. O guarda-redes luso-cubano do FCPorto, Alfredo Quintana, foi um dos trunfos dos
pentacampeões nacionais na vitória (31-27) do último sábado frente aos russos do Chekhovskie
Medvedi, tendo realizado a quarta melhor defesa nos jogos da 4.ª jornada da Liga dos Campeões. O
destaque da rubrica 'Top 5 Saves' da EHF deveu-se a uma intervenção do guardião aos 22.55
minutos, quando os dragões, a perderem por 10-13, começaram a encetar a reviravolta. A liderar a
lista aparece o guarda-redes espanhol Gonzalo Perez (Barcelona), à frente do dinamarquês Niklas
Jacobson (Kiel) e do espanhol Gurutz Aguinagalde (La Rioja), enquanto o macedónio Petar Angelov
(Vardar) fecha o top 5. Liderança em Fafe Embalados pela boa campanha na Europa, aos dragões
basta-lhes apresentarem-se hoje (21h00) em Fafe para regressarem ao comando, à 8.ª jornada, de
um campeonato em que são a única equipa invicta e grandes favoritos frente ao campeão da
2.ªDivisão. Já o ABC, vencedor da Taça e Supertaça de Portugal, visita o reduto do Maia ISMAI. Siganos no Facebook e no Twitter.
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Petro e 1º de Agosto preparam final da Taça de Angola
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Sapo Online - Sapo Desporto Online
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cae30dd3

14-10-2015 08:34
Na final masculina estarão o Inter e o 1º de Agosto.
Petro e 1º de Agosto medem forças esta sexta-feira
Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
As equipas femininas de andebol do Petro de Luanda e do 1º de Agosto vão esta sexta-feira disputar
a final da Taça de Angola, no pavilhão principal da Cidadela Desportiva.
O Petro de Luanda, detentor do título, despachou na meia-final a Casa do Pessoal do Porto do Lobito,
por 36-17, com os já favoraveis 18-7 ao intervalo.
Na outra meia-final, o 1ºde Agosto garantiu o passaporte apenas no prolongamento, ao vencer o
Progresso do Sambizanga, por 21-19, quando no final do tempo regulamentar as equipas estavam
empatadas a 18 golos.
Na final masculina vão jogar pelo título as formações do Inter e o 1º de Agosto, reeditando a edição
de 2014.
Os "polícias", que detêm o título, venceram o Progresso da Lunda Sul, por 27-17, quando ao intervalo
já levavam uma vantagem de 20-7.
Por sua vez, o 1º de Agosto não teve grandes dificuldades para suplantar a Marinha de Guerra, ao
vencer por 30-16.
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05:35 . Record
O treinador nascido em Alverca, há 45 anos, foi anfitrião de Carlos Lisboa (basquetebol), Pedro Nunes
(hóquei em patins), José Jardim (voleibol), Mariano Ortega (andebol), Joel Rocha (futsal) e Ana
Oliveira (atletismo)...
Por norberto santos e nuno martins - Record
Rui Vitória recebeu ontem, no Seixal, os treinadores das cinco modalidades de pavilhão do Benfica e
do atletismo. Local de trabalho das equipas de futebol dos encarnados, aquela infraestrutura tornou-se
por momentos um espaço eclético.O treinador nascido em Alverca, há 45 anos, foi anfitrião de Carlos
Lisboa (basquetebol), Pedro Nunes (hóquei em patins), José Jardim (voleibol), Mariano Ortega
(andebol), Joel Rocha (futsal) e Ana Oliveira (atletismo).Vitória esteve reunido com os responsáveis
daquelas modalidades e deu-lhes a conhecer as instalações, em especial o Benfica Lab. Esta foi a
primeira visita que os técnicos das modalidades fizeram ao centro de estágio e, retribuindo a
gentileza, convidaram o timoneiro dos bicampeões a conhecer os pavilhões da Luz.IntercâmbioEste
intercâmbio com os colegas das modalidades é uma das novidades introduzidas por Rui Vitória, que
regressou ao Benfica este ano, depois de ter orientado os juniores em 2004/05 e 2005/06, numa
altura em que ainda nem sequer existia centro de estágio.Logo no início da pré-temporada,
surpreendeu os jogadores pela forma como comunica com eles. Além disso, criou outros hábitos,
fazendo algumas alterações no centro de estágio.Vitória criou, por exemplo, uma sala ampla, onde
pode trabalhar com todos os elementos da estrutura técnica, potenciando o trabalho em equipa. Por
outro lado, foi erguida uma torre, junto a um dos campos secundários, para que possam ser filmados
os treinos. Ontem, voltou a surpreender. *
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A19

Portista Quintana alcança o top 5 nas defesas da Champions

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

14-10-2015

URL:
http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/portista_quintana_alcanca_o_top_5_nas_defesas_da_champions.ht
ml

08:03 . Record
O destaque da rubrica 'Top 5 Saves' da EHF deveu-se a uma intervenção do guardião aos 22.55
minutos, quando os dragões, a perderem por 10-13, começaram a encetar a reviravolta...
Por a.r. - Record
O guarda-redes luso-cubano do FCPorto, Alfredo Quintana, foi um dos trunfos dos pentacampeões
nacionais na vitória (31-27) do último sábado frente aos russos do Chekhovskie Medvedi, tendo
realizado a quarta melhor defesa nos jogos da 4.ª jornada da Liga dos Campeões. O destaque da
rubrica 'Top 5 Saves' da EHF deveu-se a uma intervenção do guardião aos 22.55 minutos, quando os
dragões, a perderem por 10-13, começaram a encetar a reviravolta.A liderar a lista aparece o guardaredes espanhol Gonzalo Perez (Barcelona), à frente do dinamarquês Niklas Jacobson (Kiel) e do
espanhol Gurutz Aguinagalde (La Rioja), enquanto o macedónio Petar Angelov (Vardar) fecha o top
5.Liderança em FafeEmbalados pela boa campanha na Europa, aos dragões basta-lhes apresentaremse hoje (21h00) em Fafe para regressarem ao comando, à 8.ª jornada, de um campeonato em que
são a única equipa invicta e grandes favoritos frente ao campeão da 2.ªDivisão.Já o ABC, vencedor da
Taça e Supertaça de Portugal, visita o reduto do Maia ISMAI.
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A20

Vereador do Desporto enaltece incrementação do andebol no concelho

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Tâmegasousa.pt Online

Data Publicação:

14-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c4ad6317

O vereador do Desporto da Câmara de Celorico de Basto, Fernando Peixoto, enalteceu o trabalho
desenvolvido pelo BECA no sentido de incrementar de forma consistente o andebol no concelho.
"Temos assistido a um esforço notável por parte do BECA para implementar andebol em Celorico de
Basto. Nota-se o empenho do Prof. Varejão no desenvolvimento de atividades múltiplas com o intuito
de cativar atletas e a comunidade em geral para a prática desta modalidade", disse o vereador, citado
em comunicado, destacando: "É preciso que diferentes modalidades ganhem força no concelho. Temos
espaço para todos e o Andebol tem dado passos largos para se tornar uma modalidade de referência".
No sábado, no auditório da EB 2,3/S de Celorico de Basto, com uma série de individualidades, o
BECA/BCB desenvolveu mais uma ação do curso de treinadores de andebol grau II. A iniciativa contou
com o apoio de diferentes individualidades e a participação de 15 formandos. Esta jornada incidiu no
tema "Ética e Deontologia no Desporto" dado por Pedro Sequeira, Master Coach de Andebol, preletor
convidado e membro da Federação Portuguesa de Andebol. O vice-presidente da Associação de
Andebol de Braga, Novais Ferreira, salientou a importância do trabalho em parceria. "Quando várias
instituições se unem com o mesmo objetivo os resultados só podem ser positivos e o Andebol tem
alavancado muito Celorico de Basto", referiu. Este é o segundo curso para treinadores proporcionado
Beca, agora grau II. João Varejão, um dos principais responsáveis pelo sucesso do Andebol em
Celorico de Basto, treinador do BECA e diretor do curso de treinadores, destacou o Andebol como
modalidade de eleição que exige um conhecimento aprofundado. A ação contou ainda com a presença
de um membro da Direção do Agrupamento de Escolas, Jorge Vasconcelos. O BECA continua a sua
atividade como clube federado, agora integrado no Basquet Clube de Basto para permitir uma melhor
utilização dos recursos financeiros. Este ano o BECA/BCB terá a competir duas equipas de infantis
masculinos, (1 a 3) equipas de minis masculinos e 1 equipa de iniciadas femininas.
14/10/2015
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A21

ID: 61381424

13-10-2015

Tiragem: 8000

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,13 x 11,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol
Didáxis vence
Maiastars no torneio
de abertura

A AA Didáxis iniciou da melhor
forma o torneio de abertura de
juniores de andebol.
O adversário, Maiastars, dominou até aos 15 minutos. A AA Didáxis termina a primeira parte a
vencer por seis. Na segunda a
reacção do Maiastars não surtiu
efeito e a AA Didáxis continuou
a dominar, vencendo por 26-17.
De realçar Diana Oliveira, Filipa
Gonçalves e Susana Moreira com
5 golos cada. Domingo as iniciadas começaram o campeonato
regional com a recepção ao CA
Barrosas. As de Riba de Ave assumiram a liderança. No final da
primeira parte já a equipa da casa vencia por 14-5. Na segunda
parte a Didáxis continuou a avolumar o marcadortendo terminado o jogo a vencer por 29-12.
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A22

ID: 61381536

13-10-2015

Tiragem: 11096

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,21 x 25,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A23

Ética e Deontologia no Desporto foi tema no curso de treinadores de Andebol Grau II
em Celorico de Basto

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

13-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=addf0b55

No dia 10 de outubro, no auditório da EB 2,3/S de Celorico de Basto, com uma série de
individualidades, o BECA/BCB desenvolveu mais uma ação do curso de treinadores de andebol grau II.
Uma iniciativa que conta com o apoio de diferentes individualidades e a participação de 15 formandos.
Esta jornada incidiu no tema "Ética e Deontologia no Desporto" dado por Pedro Sequeira, Master
Coach de Andebol, preletor convidado e membro da Federação Portuguesa de Andebol. Até ao
momento, os formandos já receberam várias formações sendo que a primeira fase deste curso
terminará a 21 de novembro seguindo-se um estágio num clube com a duração de 400 horas. Estes
treinadores quando terminarem a formação de grau 2 ficam habilitados a treinar equipas até aos
seniores (3ª Divisão - Treinadores Principais) e todos os escalões de formação até Juniores e podendo
ainda, ser adjuntos até à 2ª Divisão Nacional.
Presente na ação o Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Fernando
Peixoto, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo BECA no sentido de incrementar de forma consistente
o Andebol no concelho. "Temos assistido a um esforço notável por parte do BECA para implementar
andebol em Celorico de Basto. Nota-se o empenho do Prof. Varejão no desenvolvimento de atividades
múltiplas com o intuito de cativar atletas e a comunidade em geral para a prática desta modalidade. O
município está sempre recetivo a apoiar a prática desportiva sobretudo tratando-se de um desporto
que os alunos gostam", disse. O vereador destacou a importância de existirem opções de escolha na
prática desportiva. "É preciso que diferentes modalidades ganhem força no concelho. Temos espaço
para todos e o Andebol tem dado passos largos para se tornar uma modalidade de referência".
A mesma opinião foi reiterada pelo Vice-presidente da Associação de Andebol de Braga, Novais
Ferreira, que salientou a importância do trabalho em parceria. "Quando várias instituições se unem
com o mesmo objetivo os resultados só podem ser positivos e o Andebol tem alavancado muito
Celorico de Basto".
Este é o segundo curso para treinadores proporcionado Beca, agora grau II. João Varejão, um dos
principais responsáveis pelo sucesso do Andebol em Celorico de Basto, treinador do BECA e diretor do
curso de treinadores, destacou o Andebol como modalidade de eleição que exige um conhecimento
aprofundado. "A nossa missão, enquanto BECA/BCB não é apenas "dar" Andebol mas permitir um
conhecimento profundo, um gosto enraizado pela modalidade, promovendo o Desporto (Andebol) em
Celorico de Basto desde a sua base, passando pela inclusão dos pais, alunos, treinadores, dirigentes,
árbitros e demais agentes desportivos, só assim, o Andebol poderá sobreviver e crescer sem depender
apenas de uma pessoa. Estas formações são fundamentais para os clubes".
A ação contou ainda com a presença de um membro da Direção do Agrupamento de Escolas, Jorge
Vasconcelos. "Recordar que neste momento existem 6 grupos equipa do Desporto escolar na
modalidade de Andebol distribuídos pelas escolas da Mota, Gandarela, Celorico de Basto e ainda
atividades no 1º ciclo".
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O BECA continua a sua atividade como clube federado, agora integrado no Basquet Clube de Basto
para permitir uma melhor utilização dos recursos financeiros. Este ano o BECA/BCB terá a competir 2
equipas de infantis
Por - Ter Out 13, 6:00 pm
metronews
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Federação angolana multa Petro de Luanda e ASA

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

13-10-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6c29674b

13-10-2015 16:44
Os clubes foram multados por falta de comparência nos jogos dos quartos-de-final da Taça de Angola
em andebol, sexta-feira última,
Inter vs Petro
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
As equipas sénior do Petro de Luanda (masculino) e Atlético Sport Aviação (ASA), em feminino, foram
multadas em 250 mil kwanzas pela Federação Angola de Andebol, por falta de comparência nos jogos
dos quartos-de-final da Taça de Angola em andebol, sexta-feira última, soube hoje a Angop.
A informação consta de um comunicado da federação, no qual refere-se que órgão reitor da
modalidade recorre a alínea B do artigo 77 do seu regulamento geral.
Na última sexta-feira (dia 9), os "petrolíferos" falharam a partida diante do Progresso da Lunda Sul,
em Saurimo, enquanto as "aviadoras" não foram ao Lobito, onde jogariam com a Casa Pessoal do
Porto local.
As meias-finais começam a ser jogadas esta terça-feira com o emparceiramento: Petro de Luanda Casa Pessoal do Lobito, 1º de Agosto - Progresso do Sambizanga (feminino) e Interclube - Progresso
da Lunda Sul e 1º de Agosto - Marinha, em masculino.
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A26

ID: 61368438

08-10-2015

Tiragem: 4000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimensal

Área: 6,89 x 22,60 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A27

ID: 61370068

08-10-2015

Tiragem: 8960

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 6,63 x 10,51 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A28

ID: 61366139

08-10-2015

Tiragem: 12000

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,71 x 3,21 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ò Ò Andebol

SIR 1º Maio empata
A equipa de seniores femininos da SIR 1º Maio empatou (19-19) com o Ílhavo, na 1ª jornada da II Divisão.
Sábado, a formação de Picassinos recebe AC Salreu. ß
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A29

ID: 61367644

08-10-2015

Tiragem: 11458

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,76 x 7,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A30

ID: 61372503

08-10-2015

Tiragem: 3500

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 4,27 x 7,76 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Fundação
INATEL
está a recrutar
árbitros
A Fundação INATEL está a
recrutar árbitros individualmente ou já com
equipa constituída para
as modalidades de futebol 11, Futebol 7, futsal,
basquetebol, andebol e
voleibol. Mais informações em desporto@inatel.
pt.
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A31

ID: 61383334

08-10-2015

Tiragem: 4990

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,96 x 7,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Jogos desportivos
para este fim-de-semana

No próximo sábado, dia 10 de Outubro, vão-se realizar vários jogos desportivos no Pavilhão de Oliveira
de Frades. O Andebol Clube de Oliveira de Frades vai
defrontar o Académico de Viseu na categoria infantis
masculinos, às 14h00. Às 16h00 realiza-se o jogo na
categoria de infantis femininas contra o A.A. de São
Pedro do Sul e às 18h00 entra em campo a equipa
sénior, escalão feminino para defrontar o Batalha A.C.
O Grupo Desportivo de Oliveira de Frades
(GDOF) também vai entrar em campo para defrontar
o Académico Viseu, na categoria sub.13.
Os jogos vão decorrer no Pavilhão Desportivo de
Oliveira de Frades.
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A32

ID: 61365773

08-10-2015

andebol

Tiragem: 3000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,78 x 7,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

equipa de abel ferreira lidera 2.ª divisão

Femininas do Cister arrancam
com vitória em Salreu
A equipa de seniores femininos do Cister SA estreou-se na
2.ª Divisão nacional com uma
vitória (13-22) na deslocação
ao reduto do Salreu. Fruto da
diferença entre golos marcados e sofridos, as atletas alcobacenses ocupam o 1.º lugar
da competição.

Os iniciados masculinos
também começaram da melhor forma ao vencer (19-34)
o Batalha AC no torneio de
abertura do escalão. Nesta
competição, o Dom Fuas AC
perdeu (33-25) frente ao SIR
1.º Maio.
Por sua vez, a equipa de

juvenis masculinos do Cister SA ainda não ganhou em
2015/16, na zona 3 da 1.ª fase
do campeonato nacional do
escalão. Os atletas perderam
(21-29) na receção ao Samora
Correia, jogo a contar para a
2.ª jornada da competição, e
ocupam a 9.ª posição.
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A33

ID: 61365765

08-10-2015

andebol

Tiragem: 3000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,54 x 7,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ex-jogador do cister sa dá salto na carreira

Alcobacense Pedro Figueiredo
estreou-se pelo Benfica
O alcobacense Pedro Figueiredo (ex-Cister SA) estreou-se
nos juniores do Benfica, no
passado domingo, na vitória
das águias sobre o Alto do
Moinho (34-15), na 2.ª jornada do campeonato nacional.
O jogador ficou em branco na
partida.
Pedro Figueiredo é mais um

produto da formação do Cister SA a dar o salto. O jogador
chegou ao clube aos 9 anos,
em 2006/2007, e fez 1.350 golos
nos mais de 300 jogos oficiais
que efetuou com a camisola
do emblema alcobacense. Em
2011/12 foi o melhor marcador
de todos os clubes da Associação de Andebol de Leiria.
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A34

ID: 61368440

08-10-2015

Tiragem: 8500

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 14,34 x 21,38 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A35

ID: 61382763

08-10-2015

Tiragem: 5000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 5,56 x 17,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A36

ID: 61382950

07-10-2015

Tiragem: 7200

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 21,97 x 23,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 61367305

07-10-2015
// Andebol

Tiragem: 0

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimensal

Área: 9,61 x 6,99 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ginásio vence
Xico Andebol
O Ginásio Clube Santo Tirso
venceu o Xico Andebol por 32-25.
O jogo, relativo à 2.ª jornada do
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão da modalidade de Andebol,
realizou-se no sábado, 3 de outubro, no Pavilhão Desportivo Francisco de Holanda, em Guimarães.
A equipa tirsense foi para inter-

valo com uma vantagem de 18-14,
acabando por vencer a partida
com uma diferença de sete golos.
O Ginásio, que se encontra em
2.º lugar com seis pontos, recebe pelas 17 horas deste sábado,
10 de outubro, o Sanjoanense/
Mario Rui.
P.P.
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A38

ID: 61366274

07-10-2015

Tiragem: 3000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,54 x 8,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Juvenis e Iniciados vencem
em mais uma jornada de Andebol

Enquanto a equipa sénior continua sem conseguir ganhar,
os iniciados e os juvenis so-

maram vitórias no passado
fim de semana.
Os juvenis tiveram uma

deslocação difícil ao pavilhão do Gondomar, clube que
detém o primeiro lugar na
classificação. Neste jogo, a
equipa da Póvoa de Varzim
teve apenas 8 atletas disponíveis, mas isso não foi sinal
de fraqueza. Pelo contrário,
conseguiram um triunfo por
28-23.
Os iniciados venceram em
Águas Santas por uns esclarecedores 37-17, garantindo
já o acesso à próxima fase.
A diferença no resultado é,

segundo o clube poveiro, “um
sinal do trabalho positivo que
tem sido desenvolvido na formação pelas equipas técnicas”.
Já os seniores tiveram “um
início de jogo promissor” conseguindo alguma vantagem
no marcador, mas permitiram
a reviravolta, acabando a primeira parte do jogo a perder o
4. Na segunda parte a equipa
da casa, o Fermentões B, alargou a vantagem e os poveiros reagiram já perto do final,
alcançando um 31-30 final.
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A39

ID: 61371536

24-09-2015

Tiragem: 4990

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,93 x 6,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Abertas inscrições para a escola
de andebol da ASCD S. Miguel do Mato
Continuam abertas as inscrições para a escola de
andebol da Associação Social Cultural Desportiva
de São Miguel do Mato, nos seguintes escalões:
Bambis masculinos dos 5 aos 9 anos, femininos dos
5 aos 8; Minis: masculinos do 10 aos 11, femininos
dos 9 aos 10; Infantis: masculinos dos 12 aos 13,
femininos dos 11 aos 12; Iniciados masculinos dos
14 aos 15, femininos dos 13 aos 14.
Mais informações e inscrições no Gabinete de
Desporto da ASCD de S. Miguel do Mato, pelo
email desporto.saomigueldomato@gmail.com ou
através dos telemóveis 934 141 847 / 964 284 845.
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