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A1 Albufeira recebe Encontro Nacional de Andebol Infantil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2017

Meio: Algarve Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7dd92c7

 
É hoje que começa o Encontro Nacional de Infantis Feminino e Masculino de Andebol, iniciativa que
decorre em Albufeira e Loulé até domingo (25 de junho). Trata-se de uma organização da Federação
de Andebol de Portugal, que conta com a colaboração dos dois municípios algarvios, da Associação de
Andebol do Algarve e clubes associados, Casa da Cultura de Loulé e Clube Desportivo Cultural de
Albufeira. O evento pretende, para além da divulgação da modalidade, ser um momento de festa,
alegria, amizade e também de fairplay.
 
De 22 a 25 de junho, Albufeira vai ser a capital do Andebol, com a realização de mais um Encontro
Nacional de Infantis Femininos e Masculinos, desta feita a decorrer em duas cidades algarvias:
Albufeira e Loulé.
No caso de Albufeira, os jogos vão decorrer no Pavilhão Desportivo Municipal, na Escola Básica e
Secundária de Albufeira (EBSA) e na Escola Secundária de Albufeira, onde se irão defrontar as 24
equipas femininas, provenientes de vários pontos do País. Loulé irá receber as 32 equipas masculinas
e a sessão de Encerramento.
A Cerimónia oficial de Abertura do Encontro está marcada para as 10h30, do dia 22, na Praça dos
Pescadores, onde são esperados milhares de jovens atletas, que desta forma têm a oportunidade de
se conhecer, conviver e receber algumas informações úteis para os vários dias da Jornada.
Os jogos propriamente ditos começam às 17h00, com o Académico de Viseu FC a defrontar o AD
Sanjoanense/Mais Óptica, no Pavilhão Municipal de Albufeira.
De acordo com o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, este Encontro
vai continuar a ser uma aposta da Federação, "é um dos momentos mais altos do andebol de
formação . uma vez que é o resultado de muitos meses de trabalho e de dedicação de atletas,
treinadores, dirigentes, árbitros, voluntários, famílias e de todos aqueles que no anonimato,
contribuem para o desenvolvimento do andebol em Portugal".
Albufeira tem forte tradições na arte de bem receber e por isso Carlos Silva e Sousa tem bons motivos
para estar entusiasmado "envolvendo-se ativamente em mais um evento desportivo que irá reunir
várias centenas de atletas, treinadores, dirigentes, pais e acompanhantes na nossa cidade". Estamos
conscientes de que "a organização está a trabalhar com entusiasmo, brio e afinco e, pela nossa parte,
estamos muito empenhados para que estes encontros se transformem numa saudável competição,
temperada pelo convívio e pelo fairplay", refere o presidente da Câmara Municipal de Albufeira na
brochura de apresentação do evento, onde aproveita para exortar os jovens à sã competição, ao
convívio e também a conhecer a cidade.
C o n s u l t a  o  c a l e n d á r i o  d e  j o g o s  e m  h t t p : / / w w w . c m -
albufeira.pt/sites/default/f i les/publ ic/anexoArt igos/po.14_calendario_albufeira-2.pdf
Ademar Dias
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A2

Albufeira e Loulé recebem Encontro Nacional de Andebol Infantil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2017

Meio: Algarve Primeiro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4a9b4735

 
De 22 a 25 de junho, tem lugar mais um Encontro Nacional de Infantis Femininos e Masculinos, a
decorrer em duas cidades algarvias: Albufeira e Loulé.
 
No caso de Albufeira, os jogos vão decorrer no Pavilhão Desportivo Municipal, na Escola Básica e
Secundária de Albufeira e na Escola Secundária de Albufeira, onde se irão defrontar as 24 equipas
femininas, provenientes de vários pontos do País. Loulé irá receber as 32 equipas masculinas e a
sessão de encerramento.
 
A cerimónia oficial de abertura do Encontro está marcada para as 10h30, desta quinta-feira, na Praça
dos Pescadores, onde são esperados milhares de jovens atletas.
 
Os jogos propriamente ditos começam às 17h00, com o Académico de Viseu FC a defrontar o AD
Sanjoanense/Mais Óptica, no Pavilhão Municipal de Albufeira.
 
De acordo com o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, este Encontro
vai continuar a ser uma aposta da Federação, "é um dos momentos mais altos do andebol de
formação, uma vez que é o resultado de muitos meses de trabalho e de dedicação de atletas,
treinadores, dirigentes, árbitros, voluntários, famílias e de todos aqueles que no anonimato,
contribuem para o desenvolvimento do andebol em Portugal".
 
O autarca Carlos Silva e Sousa referiu que "a organização está a trabalhar com entusiasmo, brio e
afinco e, pela nossa parte, estamos muito empenhados para que estes encontros se transformem
numa saudável competição, temperada pelo convívio e pelo fairplay".
 
22-06-2017
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 11,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70087539 22-06-2017

Espinha está de 
regresso à Luz 
4  Guarda-redes estava empres-
tado ao Belenenses e volta a ves-
tir a camisola do Benfica 

Miguel Espinha está de volta ao Benfica, 
depois de ter representado o Passos 
Manuel e o Belenenses, nas duas últimas 
épocas, por empréstimo dos encarnados. 
O internacional júnior português não tem 
dúvidas: «Sinto-me muito orgulhoso por 
voltar à minha casa. Espero dar o meu 
melhor e contribuir para as vitórias do 
Benfica.» Espinha e Hugo Figueira são, 
assim, a atual dupla de guarda-redes do 
clube da Luz, «Estamos a ficar com uma 
equipa muito boa, com jovens talentos e 
também jogadores com experiência. Os 
objetivos são ganhar todos os jogos e 
trazer títulos para este pavilhão», 
concluiu. H. C. 
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  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,05 x 8,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70087547 22-06-2017

Diogo Oliveira 
renova contrato 
-*Artística de Avanca assegura 
continuidade do central para a 
próxima temporada 

O central Diogo Oliveira renovou com o 
Avanca, que assim terá mais uma arma á 
disposlçào para atacar a nova temporada, 
depois de garantir, igualmente, a 
continuidade do técnico Carlos Martingo, 
do jogador Pedro Veitia e do guarda-
-redes Luis Silva. Diogo Oliveira, 
de 20 anos, chegou á Artística na época 
de 2014/15, proveniente do FC Porto, 
tendo sido formado no CALE. O central 
tem sido peça fulcral na formação 
aveirense. H. C. 
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  Tiragem: 126401

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 8,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70085870 22-06-2017

AGENDA 

HOJE 

ANDEBOL, JUVENIS 
20h30 
Almada AC - Sporting, cam-
peonato nacional, Almada. 

AMANHA 
HÓQUEI EM PATINS 
21h30 
Sanjoanense - Benfica 
(sub-20), Pavilhão 
São João da Madeira. 

VAI ACONTECER: 
Infomaeagenda@cinjornal.pt  
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  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 9,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70088296 22-06-2017

Guardião Luís Silva
renova pela Artística

Avelino Conceição

CONTINUIDADE Depois do
técnico Carlos Martingo e do jo-
gador cubano Pedro Valdes te-
rem renovado com a equipa da
Artística de Avanca, foi a vez do
guardião Luís Silva chegar acor -
do para mais uma temporada a
vestir a camisola do clube.

O guarda-redes vai assim
cumprir a sua oitava época em
Avanca, ele que tem sido peça-
chave na defesa das redes da
baliza da Artística, fazendo exi-
bições de grande nível época
atrás de época, tendo sido um

dos jogadores mais utilizados.
Luís Silva já vestiu as cores do

Benfica há algumas épocas
atrás, demonstrando muito ce -
do a sua qualidade entre os pos-
tes, mais recentemente da baliza
do clube avancanense, cuja di-
recção tem também em vista a
renovação de outros jogadores
para a próxima época.|

Andebol
1.ª Divisão Nacional

D.R.
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  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 16,34 x 16,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70087893 22-06-2017

A Associação Portuguesa de
Deficientes (APD) – delegação
de Leiria conquistou mais um
título para o seu já vasto pal-
marés ao vencer no passado
sábado a Taça de Portugal de
andebol em cadeira de rodas
(ACR6), numa prova disputada
em Alcobaça.

Na última prova da época,
disputada numa versão com
equipas de seis elementos, a
APD Leiria começou por de-
frontar, no sábado de manhã,
o Messines Sporting Clube de
Portugal, tendo vencido e ga-
rantido o acesso à final.

Na parte da tarde, a APD Lei-
ria defrontou a sua congénere
de Lisboa no jogo das grandes
decisões, apesar das ausências
de três habituais titulares -
Cândido Delgado (guarda-re-

des), João Pedro (ponta es-
querda) e Iderlindo Gomes (la-
teral direito), a APD Leiria en-
trou determinado no jogo no
sentido de conquistar o troféu,
o que veio a acontecer após
derrotar os lisboetas por claros
18-7.

Recorde-se que este foi o

quinto troféu da temporada
para a delegação de Leiria da
APD, que se junta aos campeo-
natos nacionais e às supertaças
nas variantes de quatro e de
seis jogadores. 

Fazem parte da equipa lei-
riense os atletas João Silva,
Nuno Pedrosa, Manuel Sousa,

Luís Ramos, Iderlindo Gomes,
Patrícia Traquina, Marco Fran-
cisco, Cândido Delgado, João
Pedro, Rafael Andino, João
Queiroz, Martins Martinho,
Aníbal Costa, Ana Caetano (fi-
sioterapeuta), Aires Dias (ad-
junto) e João Jerónimo (trei-
nador e atleta).|

Equipa de andebol em 
cadeiras de rodas de Leiria
não se cansa de ganhar
Palmarés Delegação leiriense da Associação Portuguesa de Deficientes conquis-
tou a Taça de Portugal de andebol em cadeira de rodas (ACR6)

Leiria venceu, na final, a sua congénere de Lisboa por 18-7

DRAndebol
Cadeira de Rodas
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  Tiragem: 10632

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 9,91 x 18,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70087953 22-06-2017

Andebol infantil 
no Encontro 
Nacional 
Quatro equipas de três clubes 
madeirenses irão representar a 
Região na edição deste ano do 
Encontro Nacional Infantil em 
andebol, no sector masculino e 
feminino. 

O Club Sports Madeira e a 
Bartolomeu Perestrelo rumam a 
Albufeira para o evento femini-
no, e onde estarão envolvidos 
um total de 24 equipas oriundas 
de todo o o país. 

Já na cidade de Loulé o Clube 
Escola da Levada e a B. Perestre-
lo irão discutir a competição 
masculina, juntamente com 
mais 26 equipas. 

A festa do andebol infantil ar-
ranca hoje e termina domingo. 
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  Tiragem: 29387

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Preto e Branco

  Área: 6,31 x 5,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70086386 22-06-2017

MIGUEL ESPUMA 
ESTÁ DE REGRESSO AO BENFICA 
Após dois anos de empréstimo ao Belenenses, 
o guarda-redes Miguel Espinha (24 anos) está 
de volta ao Benfica, sendo a quarta contrata-
ção anunciada depois de João da Silva, Pedro 
Seabra e Ricardo Pesqueira. "Sinto-me muito 
orgulhoso por voltar à minha casa. Joguei aqui 
12 anos na formação e agora espero dar o meu 
melhor", disse o jogador à BTV, que tem 
contrato até 2019. —c.a 
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  Tiragem: 66504

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 53

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,33 x 1,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70086329 22-06-2017

Andabolista Mi uai Espinha volta ao Binfica O guarda-redes Miguel Espinha, de 24 anos, foi oficiahzado 
como re1orço do Benfica por duas epocas O atleta formou-se na Luz e jogava no Belenenses 
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  Tiragem: 65301
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  Period.: Diária
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  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 11,02 x 13,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70086480 22-06-2017

Benfica confirma entrada 
de Espinha na baliza 
NI O Benfica confirmou ontem 
o guarda - redes Miguel Espinha, 
de 24 anos, como reforço para as 
próximas duas temporadas. 
"Sinto - me orgulhoso por voltar 
à minha casa. Espero contribuir 
para as vitórias do Benfica" de-
sejou Espinha (ex - Belenenses). 

Espinha dividirá a baliza com 
Hugo Figueira, sendo previsível 
a contratação de mais um guar-
da-redes, dada as saída de Niko - 
Ia Mitrevski e Gustavo Capdevil-
le, emprestado ao Madeira SAD. 
"Estamos a ficar com uma equipa 
muito boa, com jovens talentos e 
com jogadores com experiência. 
Tenho amigos aqui, devido a já 
ter jogado tanto tempo no clube e 
é bom jogar com este espírito", 
referiu, à BTV. • 

Mundial sub-19 
Entretanto, em contagem de- 
crescente para o Mundialdesub- 

19 (8 a 20 agosto, em Tbilissi, na 
Geórgia, a Seleção vai estagiar 
quatro dias (27 a 30 deste mês) 
em Almada, tendo sido convo-
cados 18 jogadores: guarda-re-
des - Diogo Valério (Benfica) e 
Bruno Gaspar (Sporting); las li-
nhas - Oleksandr Nekrushets, 
André Gomes e Francisco Silva 
(ABC), Ruben Ribeiro (Avanca), 
Gonçalo Ferreira (FC Porto), 
Francisco Pereira (Benfica), Dio- 
go Silva (Mala Diogo Vaia 
(Estarreja) e Augusto Aranda 
(Madeira SAD); 2a linhas - Bruno 
Gaspar e Nuno Reis (Sporting), 
Leonel Fernandes (Mala ISMAI), 
Jenilson Monteiro (Avanca), 
Theo Cordeiro (Tremblay, Fran-
ça), Luís Frade (Águas Santas) e 
Vatter Soares (Benfica). 

Já as juniores femininas vão 
preparar o Europeu (27 julho a 6 
agosto, na Eslovénia) em Aveiro 
(27 junho a 1 julho). o 
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Benfica contrata Miguel Espinha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2017

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9390c053

 
Encarnados anunciaram a contratação do guardião do Belenenses
 
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a contratação do guardião Miguel Espinha que chega
proveniente do Belenenses.
 
O jogador de 24 anos mostrou-se feliz pela mudança para as águias.
 
"Sinto-me orgulhoso por voltar à minha casa. Espero contribuir para as vitórias do Benfica",
comentou.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
21-06-2017 23:59  Encarnados anunciaram a contratação do guardião do Belenenses.
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