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A equipa de Juniores da Juven-
tude do Lis sagrou-se campeã
nacional no passado fim-de-
semana ao vencer a fase final
com um total de três vitórias
em outros tantos jogos. 

A Fase Final decorreu em Al-
pendorada, entre sexta-feira e
domingo, em que a formação
leiriense venceu na primeira
jornada o CS Madeira por 19-
28 e, na segunda jornada, ven-
ceu o CA Leça por 23-28. 

Com estes resultados, as co-
mandadas de Rui Machado já
tinham garantido o título, mas
as leirienses voltaram a mos-

trar o seu poderio ao vencer o
Alpendorada por 36-26, na úl-
tima jornada.

O presidente da AA Porto,

Paulo Martins, entregou as me-
dalhas e a Taça de Campeão
Nacional à Juventude do Lis
que festejaram no campo.|

Juniores da Juventude do Lis
são campeãs nacionais

Juve fez a festa em Alpendorada com três vitórias

JV
Andebol
Alpendorada
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HOJE

Dia do Ambiente
em Gouveia

Comemora-se o Dia do
Ambiente e o Dia Eco-Esco-
las, na Praça de S. Pedro e
na Avenida 25 de Abril, em
Gouveia. As actividades irão
decorrer entre as 9h00 às
12h30 e envolvem um con-
junto de actividades peda-
gógicas e ambientais.

Dia da saúde 
do adulto

A Semana da Saúde, a de-
correr até amanhã em
Mangualde, dedica o dia de
hoje à saúde do adulto com
várias iniciativas, a partir
das 9h00, no Largo Dr.
Couto. 

AMANHÃ

Festival da 
Truta em Vila
Nova de Paiva

O Município de Vila Nova
de Paiva realiza, entre sexta-
feira e domingo, mais uma
edição do Festival da Truta,
na praia fluvial de Fráguas.

Feira Medieval 
de Lamego

O município de Lamego or-
ganiza a partir de sexta-feira
e até domingo uma Feira
Medieval que este ano é de-
dicada a D. Afonso Henri-
ques.

Vouzela com Dia 
do Encarregado
de Educação

Com o objectivo de promo-
ver o convívio de toda a co-
munidade educativa do
Agrupamento, a Escola Se-
cundária de Vouzela vai co-
memorar, uma vez mais,
sexta-feira, o Dia do Encar-
regado de Educação.

PRÓXIMOS DIAS

Cabrito brilha 
no Caramulo

A Confraria Gastronómica

do Cabrito e da Serra do Ca-
ramulo e o município de
Tondela realizam a 8.ª Se-
mana Gastronómica do Ca-
brito e da Serra do Cara-
mulo, que terá lugar a partir
do próximo sábado e até
terça-feira, no pavilhão mu-
nicipal do Caramulo.

“Andebol4Kids”
em Tondela

Numa organização con-
junta da Associação de An-
debol de Viseu e do municí-
pio de Tondela, vai realizar-
se a iniciativa “Andebol 4
Kids” que mobiliza crianças
em idade escolar dos 3.º e
4.º anos de escolas do 1.º ci-
clo dos concelhos de Nelas,
Santa Comba Dão e Ton-
dela. A concentração está
marcada para sábado, no
campo sintético da Escola
Secundária de Tondela.

Inauguração 
de exposição 
em Lamego

O Museu de Lamego inau-
gura no próximo domingo
no espaço do Arquivo Mu-
seu Diocesano de Lamego a
exposição ‘Viagem ao
Oriente no séx. XIX’, que
reúne um núcleo de foto-
grafias que promete trans-
portar os visitantes para um
mundo novo, do Cairo a Ja-
carta, do Egito das pirâmi-
des e do deserto aos prínci-
pes de Java, passando atra-
vés do Canal do Suez, Port
Said, o Mar Vermelho, o
Oceano Índico, a Índia e as
colónias portuguesas, Bom-
baim e Ceilão, Timor, Java e
as Índias Holandesas.

Piquenique da
Casa do Povo
em Tondela

A Casa do Povo de Tondela
agendou para o próximo
domingo o seu piquenique
anual, que terá lugar a partir
das 12h30. A concentração
está prevista para as 9h00,
junto à sede da Casa do
Povo de Tondela (estação),
seguindo-se uma cami-
nhada, com um circuito ci-
tadino e pela Ecopista.

Envie-nos informação para agenda@diariodeviseu.pt Página 6
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João de Barros termina 1.ª Divisão em terceiro  

Juventude do Lis  soma mais
um título nacional de juniores
�  Considerada uma das mais proe-
minentes escolas de formação de an-
debol no País, a Juventude do Lis sa-
grou-se este fim-de-semana, em Al-
pendorada, Marco de Canavezes,
campeã nacional do escalão júnior fe-
minindo, repetindo o feito alcançado
em 2010/11. Na partida inaugural, a
equipa de Leiria venceu o Sports Ma-
deira, por 28-19. No segundo dia, a vi-
tória voltou a sorrir à Juve, desta fei-
ta frente ao CA Leça, por 28-13. A
confirmação do seu domínio registou-
se no último dia, quando derrotou o
Alpendorada, por 36-26, somando a
equipa de Filipa Baptista 9 pontos em

9 possíveis. Estes dois recentes su-
cessos da Juve dão continuidade à he-
gemonia dos clubes da região neste es-
calão, já que o Colégio João de Barros
conquistou o titulo nacional de ju-
niores por quatro ocasiões. De resto,
este clube de Meirinhas concluiu a sua
prestação no Campeonato Nacional da
1.ª Divisão, em seniores femininos. A
equipa de Paulo Félix classificou-se em
3.º lugar, depois de bater o Colégio de
Gaia, por 24-25 e 32-26, voltando a es-
tar apurada para as competições eu-
ropeias. Já a Juve terminou em 6.º lu-
gar, depois de derrotada pelo JAC Al-
canena, por 28-34 e 36-15. 

DR
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A equipa de Leiria representou Portugal na Grécia

DR

Raccoons d'Areia, de Leiria, foi oitavo no Circuito Europeu de andebol de praia

Uma aventura por Salónica de 
uns portugueses muito atrevidos
Elisabete Cruz
elisabete.cruz@jornaldeleiria.pt

� Viajaram para Salónica, na Grécia,
sem qualquer pressão. Tiveram de de-
sencantar oito mil euros para cumprir
o sonho de medir forças com verda-
deiras referências da modalidade,
equipas que treinam quatro e cinco
vezes por semana, enquanto eles,
que se dedicam ao andebol de pavi-
lhão, não sabiam o que era praticar na
areia desde o início de Agosto do ano
passado, quando venceram a o Na-
cional de andebol de praia. Nunca
uma equipa portuguesa havia se-
quer vencido um parcial na fase final
do Circuito Europeu, quanto mais
um jogo, e por isso os Raccoons d'A-
reia, equipa composta por jogadores
de Leiria, tinham a noção de que en-
tre aquelas dez equipas, eram eles os
considerados os bombos da festa.
Iriam sair de lá sem esse rótulo.

Mas como os portugueses gostam
de uma boa peça de teatro, começa-
ram logo, na sexta-feira, por estar à
beira do escândalo. Meteram em sen-
tido a equipa da casa, composta por
meia-dúzia de gregos, um alemão, e

quatro brasileiros campeões do mun-
do. Tal como no futebol, são eles os
virtuosos da modalidade, mas vi-
ram-se e desejaram-se para levar de
vencida o grupo de amigos de Leiria.
Depois de golearem no primeiro par-
cial, os gregos do Acropolis perderam
o segundo para os Raccoons. Foi um
momento de enorme alegria no gru-
po, mas no desempate, os gregos fo-

ram mais felizes. No entanto, a história
já tinha sido escrita.

No segundo jogo do dia, os portu-
gueses defrontaram aquela que é a
mais cotada equipa do Mundo, o De-
tono Zagreb, quatro vezes campeã eu-
ropeia nos últimos cinco anos e, no-
vamente, esteve à beira da surpresa.
Voltou a perder o primeiro parcial, de
resto como em todas as partidas que

disputou, mas no segundo acabou
por surpreender tudo e todos e vencer
pela margem mínima. No desempate,
o “azar não permitiu outro resultado”,
lamenta João Marques, um dos ele-
mentos da equipa de Leiria.

“Ficou desde logo a noção de que
podíamos competir com todos, mas
que nos faltava acima de tudo treino
e rotinas”, refere o atleta. No sábado,
ainda assim, frente aos húngaros do
Salgótarjáni, surgiu  a primeira vitória
de uma equipas masculina portugue-
sa (2-1), seguido daquele que foi o pior
jogo dos leirienses em terras helénicas,
com os espanhóis do Ciudad de Ma-
laga (0-2). Com o 4.º lugar do grupo,
os Raccoons disputaram o sétimo lu-
gar com os alemães do BC Sand Devils
Minden,voltaram a perder nos de-
sempates e acabaram em 8.º. 

No final, todos estavam felizes com
a experiência, como realçou Filipe
Oliveira. “Viémos sem grandes ex-
pectativas, mas finalizámos esta aven-
tura com orgulho na nossa prestação.
Com a certeza de que com um pouco
mais de sorte e outros meios pode-
ríamos ter alcançado outra posição.
Ombreámos com os melhores.”
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Cabo Verde define modalidades para IX edição em Angola
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05 de junho de 2014 15:33h
 
 A caravana cabo-verdiana será constituída por 76 integrantes, dos quais 51 atletas, 13 técnicos, uma
equipa médica composta por três especialistas, oito dirigentes e um jornalista.
 
 Cabo Verde estará representado nos IX Jogos Desportivos da CPLP, que se realizam de 23 de Julho a
02 de Agosto, em Luanda, nas modalidades de andebol, atletismo, futebol, ténis de campo, voleibol de
praia e atletismo adaptado.
 
 De acordo com o novo diretor-geral dos Desportos, Gerson Melo, o lema da participação de Cabo
Verde nos próximos jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) será "Formar hoje
os futuros tubarões", enquanto futuros grandes atletas do arquipélago.
 
 Gerson Melo ressalvou que a comitiva crioula vai competir nas modalidades de andebol (feminino),
atletismo (masculino e feminino), futebol de 11, ténis de campo, voleibol de praia e atletismo
adaptado (masculino e feminino), com o objetivo de promover o desporto cabo-verdiano, preparar
uma nova geração dos atletas e propagandear o país, assim como a CPLP.
 
 A caravana cabo-verdiana será constituída por 76 integrantes, dos quais 51 atletas, 13 técnicos, uma
equipa médica composta por três especialistas, oito dirigentes e um jornalista.
 
 Gerson Melo considera que os próximos jogos da CPLP representam o início de um ciclo de
preparação para o futuro do desporto cabo-verdiano e uma "oportunidade imprescindível" para a
construção de grandes cidadãos.
 
 A organização da IX edição dos Jogos da CPLP tem uma estimativa para a capital angolana acolher
um total de 800 atletas entre as modalidades de futebol, atletismo, andebol, basquetebol, ténis de
mesa e de campo, natação, voleibol de praia, judo e atletismo para atletas adaptados
 
 O Pavilhão Multiusos de Luanda, o Estádio 11 de Novembro, o Campo dos Coqueiros, o complexo da
Cidadela Desportiva de Luanda e o Clube de Ténis da mesma cidade são os espaços escolhidos para
receber o evento.
 
 Esta é a segunda vez que Angola acolhe os Jogos Desportivos da CPLP, depois da estreia em 2005.
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Surpresa e paixão na apresentação do novo técnico de andebol
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 Mariano Ortega assinou contrato com o Benfica para as duas próximas temporadas.
 
 O novo treinador de andebol do Benfica, Mariano Ortega, mostrou-se surpreendido com a dimensão
do seu novo clube e com a paixão que envolve o emblema encarnado.
 
 Em declarações à Benfica TV, o técnico espanhol de 43 anos falou das primeiras impressões que está
a viver em Lisboa desde que assinou pelo clube da Luz.
 
 "Fiquei surpreendido com a dimensão do Benfica e com a paixão que se vive, não só a nível nacional
mas também por todo o Mundo. É um orgulho mas também uma responsabilidade defender estas
cores. Espero poder contribuir com o meu trabalho e com a minha experiência para conseguirmos os
objetivos a que nos propomos", começou por dizer Mariano Ortega.
 
 Questionado sobre esses mesmos objetivos, o antigo técnico do Caja3 Bm Aragón frisou a
importância de construir uma equipa competitiva que lute por todas as competições.
 
 "Fazer uma equipa competitiva que possa lutar por todas as competições. Vamos dar o melhor em
cada jogo com o objetivo de ganhar, para que todos tenham orgulho da camisola que defendemos",
atirou Mariano Ortega.
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S. Pedro do Sul recebe Taça de Portugal de Andebol em Cadeira de Rodas
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/

 
5 Junho, 2014 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 No próximo sábado, 7 de Junho, o Pavilhão Municipal de S. Pedro do Sul vai acolher a Taça de
Portugal de Andebol em Cadeira de Rodas.
 
 Esta iniciativa insere-se no projecto Andebol 4 All, desenvolvido pela Federação de Andebol de
Portugal, e conta com o apoio do Município de S. Pedro do Sul.
 
 São sete as equipas que vão disputar a Taça de Portugal em ACR: APD Porto, APD Braga, APD
Paredes, APD Leiria, Associação Amigos Rovisco Pais, ADM Barcelos, ACM/YMCA Vitória de Setúbal.
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A Associação de An-
debol de Vila Real 
leva a efeito, nos 

próximos dias 5 e 6 de julho, 
no areal do Parque do Codes-
sais, a 7ª edição do Torneio 
Tribol de Praia Cidade de Vila 
Real/Sernor Caixilharias.

A organização adianta que 
as inscrições decorrem até ao 
dia 27 de junho, estando limi-
tadas a um total de 16 equipas.

Em competição estarão as-
sim três modalidades, o ande-
bol, o futebol e o voleibol, to-
das disputadas no campo de 
areia do Complexo de Lazer 
do Codessais. 

As equipas, compostas por 
oito elementos e provenientes 
de vários pontos do Norte do 

país, têm que conseguir o me-
lhor resultado nas três moda-
lidades para conseguir vencer.

A competição tem conse-
guido ganhar notoriedade ao 
longo dos últimos anos, po-
dendo mesmo contar com co-
bertura televisiva.

Além dos prémios aos pri-
meiros classificados, às equipas 
participantes serão oferecidas 
lembranças, água, fisiotera-
pia a tempo inteiro e entradas 
grátis nas piscinas do Codes-
sais (mais um desconto de 50 
por cento aos acompanhan-
tes). Para a assistência, será ga-
rantida “animação constante”, 
explica a organização.

MM

Tribol

Andebol, Futebol e Voleibol
Estão abertas as inscrições 
para o Torneio Tribol de Praia

Página 16



A17

  Tiragem: 5500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 18,72 x 11,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54234491 05-06-2014

Andebol

Decorreu no dia 1 
de junho o último 
Festand da épo-

ca 2013-2014, o Festand da 
AAVR, na Avenida Carvalho 
Araújo, com uma organiza-
ção da Associação de Ande-
bol de Vila Real, com o apoio 
da Câmara Municipal de Vila 
Real. 

Esta atividade, no Dia 
Mundial da Criança, con-
tou com a participação de 10 
equipas, nos escalões de bam-
bis e minis, em representação 
de 4 clubes (A.C. Fafe, A.D. 
Amarante, G.D. Chaves e 
S.V.R. Benfica), estando em 

atividade cerca de uma cente-
na de atletas. 

Próximos eventos da As-
sociação de Andebol de Vila 
Real: 

7 e 8 de junho - XIV Tor-

neio Cidade Vila Real / Abí-
lio Botelho, no Pavilhão dos 

Desportos de Vila Real; 5 e 
6 de julho – 7º Torneio Tribol 
de Praia Cidade de Vila Real, 
no Areal do Codessais. 

Mais informações em: 
www.aavr.pt ou no facebook 
da Associação de Andebol. 

Festand A.A.V.R.
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No próximo dia 23 de 
maio, entre as 10h00 e 

as 12h00, realiza-se na Pra-
ça 5 de Outubro, a iniciati-
va de andebol de rua, An-
debol4kids, com a partici-
pação dos alunos do 3º e 
4º ano das escolas de Santa 
Maria e Visconde S. Gião,  

e com o objetivo de divul-
gar o Andebol entre os 
mais novos. Para o efeito 
serão dinamizados jogos 
e outras atividades lúdicas 
alusivas à modalidade.

Este evento, que irá 
juntar mais de 200 alunos 
naquele espaço público 

da cidade, é organizado 
pelo Município de Torres 
Novas, em parceria com a 
Federação de Andebol de 
Portugal, a Associação de 
Andebol de Santarém, o 
Organismo Autónomo de 
Andebol do Clube Des-
portivo de Torres Novas e 

os dois agrupamentos de 
escolas do concelho, Ar-
tur Gonçalves e Gil Paes, 
tendo ainda a colabora-
ção dos alunos do curso 
tecnológico de desporto 
da Escola Artur Gonçal-
ves no acompanhamento 
das atividades.

Andebol4kids, dia 23 de maio,
na praça 5 de Outubro
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A20

  Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,61 x 17,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54216501 23-05-2014

>> ANDEBOL
CAMPEONATO NACIONAL DA 

I DIVISÃO - FASE DE MANU-
TENÇÃO

JUVENTUDE DE MAR JÁ GA-
RANTIU A PERMANÊNCIA

Embora ainda faltem dispu-
tar duas jornadas, para se con-

cluir o Campeonato Nacional 
da I Divisão, Seniores Femini-
nos, a equipa que representa 
o concelho de Esposende nes-
te importante competição na-
cional, a Juventude de Mar, já 
assegurou a sua manutenção 
e, portanto, para a temporada 
2014/2015, continuará a jogar 
entre os maiores do andebol 
nacional, no escalão femini-
no. Está de parabéns o Centro 
Social de Juventude de Mar e 
a sua valorosa equipa sénior, 
incluindo os seus técnicos, no-
meadamente o Paulo Martins, 
e os demais elementos que, ao 
longo de uma cansativa e lon-
ga caminhada, acompanharam 
as briosas e excecionais atletas 
da Juv. Mar. No próximo núme-
ro daremos os últimos resulta-
dos, a classificação final, bem 
como alguns considerandos so-
bre as camadas jovens.

Juv. Mar, 26 Vela Tavira, 21
Juv. Mar, 19 CALE, 17
Próximos jogos
Juv. Mar – Assomada
Vela de Tavira – Juv. Mar
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A21

  Tiragem: 800

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 22,53 x 10,20 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 54206913 22-05-2014
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  Tiragem: 800

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,83 x 4,20 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54206913 22-05-2014
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A23

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 10,73 x 7,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54198831 22-05-2014
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A24

Opinião Pública   Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,38 x 10,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 54198964 22-05-2014
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A25

  Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,50 x 16,73 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 54236933 01-05-2014
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  Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,47 x 2,16 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 54236933 01-05-2014
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