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CCS

Tomás Albuquerque e Carlos Resende fizeram a antevisão do jogo de amanhã frente aos finlandeses do Käsipalloseura Riihimäen Cocks

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Com uma longa viagem durante
o dia de hoje em direcção à Fin-
lândia, o ABC/UMinho chega a
Riihimäki onde amanhã, pelas
16 horas locais (14 horas portu-
guesas) defronta a equipa local,
o Käsipalloseura Riihimäen
Cocks, em partida relativa à pri-
meira mão dos quartos-de-final
da Taça Challenge.

Depois das duas vitórias sobre
o Dukla Praga na eliminatória
anterior, os academistas procu-
ram agora o apuramento para as
meias-finais e acreditam, pelo
que conhecem do adversário,
que as possibilidades de seguir

em frente na prova são elevadas.
“Pelo que conseguimos obser-

var do adversário, parece ser
uma equipa muito alta, que nor-
malmente actua sempre no 6x0.
Diria que o andebol que prati-
cam não é tão rápido quanto o
nosso e parece-me mais seme-
lhante ao que se praticava há uns
anos atrás. Uma equipa algo pe-
sada e, pelo que vimos, chegá-
mos à conclusão que temos mui-
tas possibilidades e diria até que
somos os favoritos na eliminató-
ria, o que é muito bom”, consi-
derou o treinador Carlos Resen-
de, acrescentando ainda que
apesar dos finlandeses parece-
rem mais fortes fisicamente, o
ABC tem armas para contrariar

esse aspecto: “esperamos que a
componente física deles não te-
nha grande influência. Obvia-
mente que se vão tentar sobrepor
a nível físico, mas nós vamos
procurar ter uma velocidade em
campo de forma a que o aspecto
técnico-táctico seja valorizado”.

Quanto ao ambiente esperado
no pavilhão, Resende espera o
típico: “estamos à espera de um
ambiente típico do que se vê no
Norte da Europa, como tivemos
em Praga, na República Checa,
ou seja, quer estejam a perder,
ganhar ou empatar as pessoas
vão aplaudir. Se fizermos uma
jogada bonita sabemos que vão
também aplaudir e nesse aspecto
é um ambiente simpático”.

“Vamos procurar impor
o nosso jogo e vencer”
NA FINLÂNDIA, nos quartos-de-final da Taça Challenge, o ABC/UMinho pro-
cura vencer o Käsipalloseura Riihimäen Cocks nos dois jogos da eliminatória.
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«Resultado perfeito 
é... vencer»

Tomás Albuquerque e Carlos Resende fi zeram a antevisão à partida.

LUÍS FILIPE SILVA

O ABC/UMinho joga 
amanhã (14h00) na Fin-
lândia frente ao Käsipallo-
seura Riihimäen Cocks, 
a contar para a primeira 
mão dos quartos de final 
da Taça Challenge. 

E o técnico Carlos Re-
sende chama para os aca-
demistas o favoritismo na 
eliminatória, tendo em 
conta o estilo de jogo da 

equipa nórdica.
«Esta equipa finlandesa 

é muito alta, que normal-
mente atua em 6x0.

O andebol que praticam 
não é um andebol tão rá-
pido como o nosso, mas 
sim mais semelhante aque-
le que se praticava há uns 
anos e é uma equipa algo 
pesada.

Chegamos à conclusão 
de que temos muitas pos-
sibilidades e somos os fa-

voritos nesta eliminató-
ria», começou por referir.

Para este jogo, a priori-
dade é evitar que a equipa 
finlandesa imponha dentro 
das quatro linhas o seu es-
tilo de jogo. «Vamos pro-
curar que o aspeto tecni-
co-táctico seja valoriza-
do», destacou o técnico 
do ABC/UMinho.

Questionado sobre qual 
seria um bom resultado na 
Finlândia, Carlos Resende 

LUÍS FILIPE SILVA

ABC partiu 
hoje de madru-
gada rumo à Finlândia onde joga amanhã frente ao Riihimaen 

Cocks

ABC JOGA AMANHÃ NA FINLÂNDIA PARA A CHALLENGE

foi peremtório. «Perfeito 
são duas vitórias. Com 
esses resultados, qual-
quer equipa passa e esse 
é o nosso objetivo. Assim 
não precisámos de andar 
a fazer contas. Vencendo 

la e cá, passamos», 
realçou.

Para o técnico 
dos academistas, 
o plantel do ABC/
UMinho está «no 

melhor momento 
possível».

 «A direção fez um 
grande trabalho nas férias 
e conseguiu dois jogado-
res para cada posição», 
frisou. E o desgaste pro-
vocado pela sobrecarga 
de jogos e viagens é algo 
que para Carlos Resende 
tem que ser visto de um 
prisma positivo.

«Isto era o que nós que-
ríamos. Quem corre por 
gosto não cansa e é com 
este espírito que vamos 
encarar estes desafios».
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• ABC a caminho da Finlândia
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Grupo Desportivo dos Biscoitos e 
Sporting Clube da Horta defron-
tam-se este fim de semana, em jor-
nada dupla, no pavilhão dos Biscoi-
tos, em desafios do Grupo “A” do 
Campeonato Regional de Andebol, 
escalão de iniciados masculinos. 
Amanhã, sábado, o prélio arranca 
às 18:00, ao passo que, no domin-
go, as equipas medem forças a par-
tir das 10:30. O evento é uma orga-
nização da União das Associações 
de Andebol dos Açores.

aNDEBOL

Regional de iniciados 
no pavilhão dos Biscoitos

Página 6



A7

  Tiragem: 32331

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 8,72 x 7,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58346155 13-03-2015

Página 7



A8

  Tiragem: 32331

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 4,23 x 6,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58346324 13-03-2015

Página 8



A9

  Tiragem: 76303

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,22 x 14,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58346091 13-03-2015

Página 9



A10Cartão branco para promover o fair play foi apresentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Futebol/Nacional/interior.aspx?content_id=936236

 
SERÁ APLICADO EM ESCALÕES DOS 10 AOS 15 ANOS O cartão "Branco/Fair play", um cartão que tem
como objetivo valorizar as boas práticas desportivas dentro e fora de campo, foi esta quinta-feira
apresentado em Lisboa, no palácio Foz. Este cartão, que possibilita aos árbitros reconhecer e
recompensar as atitudes e comportamentos eticamente relevantes por parte de todos os agentes
desportivos e do público, é considerado pelo secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio
Guerreiro, como "um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo". "O cartão branco é a
possibilidade que se dá a um árbitro em determinado momento do jogo exibir um cartão branco, que é
um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo, pelo `fair play' demonstrado, um sinal
importante, porque reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma imagem positiva",
afirmou. Emídio Guerreiro realçou o facto deste cartão possibilitar uma igualdade, fazendo com que
"quem tem um comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem cometeu uma falta que não
devia ter feito", esperando que este projeto piloto tenha continuidade, para que na próxima época
existam "mais modalidades envolvidas, mais federações e competições". O cartão, que pode ser
mostrado tantas vezes quantas o árbitro considerar necessárias, com o intuito de favorecer o espírito
desportivo, e que será aplicado em escalões dos 10 aos 15 anos, já começou a ser usado na
Associação de Futebol de Setúbal, iniciativa que, para o seu presidente, Sousa Marques, é importante
nos escalões de formação, para que sejam envolvidas "questões de ética" no processo de
aprendizagem dos jogadores. Em representação das equipas de arbitragem de futebol, estiveram
presentes o antigo árbitro internacional Pedro Proença e o árbitro João Capela, acompanhados pelo
presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Fontelas Gomes, que
descreve o cartão branco como "um projeto que valoriza a ética, o `fair play' e o despoletar de valores
que devem estar no futebol". Para os árbitros presentes, o cartão branco será benéfico, com o antigo
árbitro internacional Pedro Proença a afirmar que o mesmo "é o cortar com o paradigma que esteve
sempre associado à exibição do cartão", enaltecendo a possibilidade de "revelar as boas práticas e
enaltecer o bom espirito do `fair-play'", assim como João Capela, que identifica este cartão como
"uma evolução positiva" para que os comportamentos positivos no futebol "sejam valorizados". Além
do futebol, as modalidades de basquetebol, andebol e hóquei em patins vão adotar este cartão, sendo
que, para o vice-presidente da federação portuguesa de patinagem, Paulo Rodrigues, a importância
destes cartões é necessária" para se ver o desporto como uma escola de valores", quer para atletas
quer para o público. "A importância destes cartões brancos, e vendo o desporto como uma escola de
valores, é tentar educar mais quem está fora da pista do que quem está lá dentro. É educar quem
está a ver o jogo", reiterou.
 
 , 13 março de 201500:01
 
Lusa Paulo Calado
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Benfica: Cláudio Pedroso pode regressar na Polónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=936271

 
ÁGUIAS NA 1.ª MÃO DOS "QUARTOS" DA CHALLENGE O lateral-direito, Cláudio Pedroso, poderá
regressar no jogo de domingo que o Benfica realiza na Polónia, em visita ao reduto do Azoty-Pulawy,
na 1.ª mão dos quartos-de-final da Challenge. O primeira linha às ordens de Mariano Ortega tem
estado afastado das convocatórias por se encontrar a recuperar de lesão, mas já se tem treinado sem
limitações, podendo ser mais uma opção para o treinador espanhol. O técnico das águias está de
sobreaviso perante o adversário polaco:"Foi o pior adversário para sair no sorteio. Tem 10 jogadores
que estiveram no Mundial, jogam numa liga muito competitiva e profissional, e têm conseguido bons
resultados nos últimos jogos. Não temos muita informação, mas a partir de agora vamos preparar a
partida", considerou Mariano Ortega, que ao eliminar (2-0) o Águas Santas do playoff Campeonato
evitou um 3.º jogo a meio da semana:"A equipa está mais confiante", sublinhou.
 
 , 13 março de 201503:31
 
A.R.
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Cartão branco para promover o fair play foi apresentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2015

Meio: Sábado Online

URL:: 

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/cartao_branco_para_promover_o_fair_play_foi_apresentado.html

 
00:01 . Record Por Lusa - Record O cartão "Branco/Fair play", um cartão que tem como objetivo
valorizar as boas práticas desportivas dentro e fora de campo, foi esta quinta-feira apresentado em
Lisboa, no palácio Foz.Este cartão, que possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e
comportamentos eticamente relevantes por parte de todos os agentes desportivos e do público, é
considerado pelo secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, como "um reforço
positivo pelo comportamento eticamente positivo"."O cartão branco é a possibilidade que se dá a um
árbitro em determinado momento do jogo exibir um cartão branco, que é um reforço positivo pelo
comportamento eticamente positivo, pelo `fair play' demonstrado, um sinal importante, porque
reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma imagem positiva", afirmou.Emídio Guerreiro
realçou o facto deste cartão possibilitar uma igualdade, fazendo com que "quem tem um
comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem cometeu uma falta que não devia ter feito",
esperando que este projeto piloto tenha continuidade, para que na próxima época existam "mais
modalidades envolvidas, mais federações e competições".O cartão, que pode ser mostrado tantas
vezes quantas o árbitro considerar necessárias, com o intuito de favorecer o espírito desportivo, e que
será aplicado em escalões dos 10 aos 15 anos, já começou a ser usado na Associação de Futebol de
Setúbal, iniciativa que, para o seu presidente, Sousa Marques, é importante nos escalões de formação,
para que sejam envolvidas "questões de ética" no processo de aprendizagem dos jogadores.Em
representação das equipas de arbitragem de futebol, estiveram presentes o antigo árbitro
internacional Pedro Proença e o árbitro João Capela, acompanhados pelo presidente da Associação
Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Fontelas Gomes, que descreve o cartão branco como
"um projeto que valoriza a ética, o `fair play' e o despoletar de valores que devem estar no
futebol".Para os árbitros presentes, o cartão branco será benéfico, com o antigo árbitro internacional
Pedro Proença a afirmar que o mesmo "é o cortar com o paradigma que esteve sempre associado à
exibição do cartão", enaltecendo a possibilidade de "revelar as boas práticas e enaltecer o bom espirito
do `fair-play'", assim como João Capela, que identifica este cartão como "uma evolução positiva" para
que os comportamentos positivos no futebol "sejam valorizados".Além do futebol, as modalidades de
basquetebol, andebol e hóquei em patins vão adotar este cartão, sendo que, para o vice-presidente da
federação portuguesa de patinagem, Paulo Rodrigues, a importância destes cartões é necessária" para
se ver o desporto como uma escola de valores", quer para atletas quer para o público."A importância
destes cartões brancos, e vendo o desporto como uma escola de valores, é tentar educar mais quem
está fora da pista do que quem está lá dentro. É educar quem está a ver o jogo", reiterou.
 
 Também tem como objetivo valorizar as boas práticas desportivas dentro e fora de campo...
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Benfica: Cláudio Pedroso pode regressar na Polónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/benfica_claudio_pedroso_pode_regressar_na_polonia.html

 
03:31 . Record Por A.R. - Record O lateral-direito, Cláudio Pedroso, poderá regressar no jogo de
domingo que o Benfica realiza na Polónia, em visita ao reduto do Azoty-Pulawy, na 1.ª mão dos
quartos-de-final da Challenge.O primeira linha às ordens de Mariano Ortega tem estado afastado das
convocatórias por se encontrar a recuperar de lesão, mas já se tem treinado sem limitações, podendo
ser mais uma opção para o treinador espanhol.O técnico das águias está de sobreaviso perante o
adversário polaco:"Foi o pior adversário para sair no sorteio. Tem 10 jogadores que estiveram no
Mundial, jogam numa liga muito competitiva e profissional, e têm conseguido bons resultados nos
últimos jogos. Não temos muita informação, mas a partir de agora vamos preparar a partida",
considerou Mariano Ortega, que ao eliminar (2-0) o Águas Santas do playoff Campeonato evitou um
3.º jogo a meio da semana:"A equipa está mais confiante", sublinhou.
 
 O lateral-direito, Cláudio Pedroso, poderá regressar no jogo de domingo que o Benfica realiza na
Polónia...
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Um "cartão branco" que premeia e que compete com um outro que castiga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2015

Meio: TSF Online

URL:: http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4450783

 
O cartão `Branco/Fair play", é um cartão que tem como objetivo valorizar as boas práticas desportivas
e foi apresentado em Lisboa esta quinta feira. Um cartão que tem um rival proposto por Platini.
 
 O cartão 'Branco/Fair play', que possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e
comportamentos eticamente relevantes por parte de todos os agentes desportivos e do público, é
considerado pelo secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, como  um reforço
positivo pelo comportamento eticamente positivo .
 
  O cartão branco é a possibilidade que se dá a um árbitro em determinado momento do jogo exibir
um cartão branco, que é um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo, pelo `fair play"
demonstrado, um sinal importante, porque reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma
imagem positiva , afirmou.
 
 Emídio Guerreiro realçou o facto deste cartão possibilitar uma igualdade, fazendo com que  quem tem
um comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem cometeu uma falta que não devia ter
feito , esperando que este projeto piloto tenha continuidade, para que na próxima época existam
mais modalidades envolvidas, mais federações e competições .
 
 O cartão, que pode ser mostrado tantas vezes quantas o árbitro considerar necessárias, com o intuito
de favorecer o espírito desportivo, e que será aplicado em escalões dos 10 aos 15 anos, já começou a
ser usado na Associação de Futebol de Setúbal, iniciativa que, para o seu presidente, Sousa Marques,
é importante nos escalões de formação, para que sejam envolvidas  questões de ética  no processo de
aprendizagem dos jogadores.
 
 Além do futebol, as modalidades de basquetebol, andebol e hóquei em patins vão adotar este cartão,
sendo que, para o vice-presidente da federação portuguesa de patinagem, Paulo Rodrigues, a
importância destes cartões é necessária  para se ver o desporto como uma escola de valores , quer
para atletas quer para o público.
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Atletismo em destaque nas Olisipíadas 18:45 - 12-03-2015
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=536292

 
12-03-2015
 
 No próximo sábado, dia 14 de março, às 15 horas, cerca de 300 crianças e jovens inscritos na
modalidade de atletismo nos jogos da Cidade de Lisboa - As Olisipíadas - vão poder praticar esta
modalidade, na pista municipal Professor Moniz Pereira, situada no Alto do Lumiar (Rua João Amaral,
Lisboa).
Esta será uma oportunidade para muitos jovens participarem numa prova de atletismo, onde as
competições serão divididas em três escalões, de acordo com as idades dos participantes.
Os padrinhos da modalidade são os atletas olímpicos Yazaldes Nascimento, que participou nos
Campeonatos da Europa de Helsínquia e Zurique, e Naide Gomes, campeã do mundo e da Europa no
salto em comprimento de pista coberta.
Esta é uma iniciativa que visa fomentar hábitos e estilos de vida saudáveis nos mais jovens, através
da prática desportiva, reforçando o sentimento de identidade e de pertença às suas freguesias.
Até final do mês do abril irão disputar-se as seguintes provas entre freguesias: voleibol, natação,
andebol, ciclismo, rugby e skate.
 Programa - Fase local de Atletismo - 14 de março
14h00 - Receção dos atletas de todas as freguesias
15h00 às 17h00 - Provas de atletismo por escalão
Escalão I: relvado central da pista de atletismo
Escalão II: relvado central da pista de atletismo
Escalão III: pista de atletismo
 Local - Pista de Atletismo Municipal Prof. Moniz Pereira
Alto do Lumiar (Rua João Amaral, Lisboa)
 Informações:
www.cm-lisboa.pt/olisipiadas
www.facebook.pt/olisipiadas
olisipiadas@cm-lisboa.pt
 
 Redação
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A16

Arbitragem Cartão branco apresentado com o objetivo de promover o «fair play»
(fotos)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Bola Online

URL:: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=536349

 
12-03-2015
 
 A-  A  A+
 
 O cartão  branco/fair play  foi esta quinta-feira apresentado no Palácio da Foz, em Lisboa. A iniciativa
visa valorizar as boas práticas desportivas dentro e fora das quatro linhas.
O secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, considera este cartão, que
possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e comportamentos eticamente
relevantes por parte de todos os agentes desportivos e do público,  um reforço positivo pelo
comportamento eticamente positivo .
 O cartão branco é a possibilidade que se dá a um árbitro em determinado momento do jogo de exibir
um cartão branco, que é assinala o comportamento eticamente positivo de um jogador, que acaba por
reforçar a imagem do árbitro, que deve ser também uma imagem positiva , afirmou o secretário de
Estado.
Em representação das equipas de arbitragem, esteve o antigo árbitro internacional Pedro Proença e o
árbitro João Capela, acompanhados pelo presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol
(APAF), José Fontelas Gomes, que descreve o cartão branco como  um projeto que valoriza a ética, o
`fair play' e o despoletar de valores que devem estar no futebol .
O cartão será aplicado, numa primeira fase, nos jogos dos escalões que vão dos 10 aos 15 anos. A
Associação de Futebol de Setúbal foi pioneira na sua utilização.
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O cartão `Branco/Fair play´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/futebol/detalhe/o_cartao_brancofair_play.html

 
12.03.2015
 
 Cartão branco para promover `fair play' e boas práticas no desporto apresentado O cartão
`Branco/Fair play', um cartão que tem como objetivo valorizar as boas práticas desportivas dentro e
fora de campo, foi esta quinta-feira apresentado em Lisboa, no palácio Foz. Este cartão, que possibilita
aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e comportamentos eticamente relevantes por parte
de todos os agentes desportivos e do público, é considerado pelo secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Emídio Guerreiro, como "um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo". "O
cartão branco é a possibilidade que se dá a um árbitro em determinado momento do jogo exibir um
cartão branco, que é um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo, pelo `fair play'
demonstrado, um sinal importante, porque reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma
imagem positiva", afirmou. Emídio Guerreiro realçou o facto deste cartão possibilitar uma igualdade,
fazendo com que "quem tem um comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem cometeu
uma falta que não devia ter feito", esperando que este projeto piloto tenha continuidade, para que na
próxima época existam "mais modalidades envolvidas, mais federações e competições". Em
representação das equipas de arbitragem de futebol, estiveram presentes o antigo árbitro
internacional Pedro Proença e o árbitro João Capela, acompanhados pelo presidente da Associação
Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Fontelas Gomes, que descreve o cartão branco como
"um projeto que valoriza a ética, o `fair play' e o despoletar de valores que devem estar no futebol".
Para os árbitros presentes, o cartão branco será benéfico, com o antigo árbitro internacional Pedro
Proença a afirmar que o mesmo "é o cortar com o paradigma que esteve sempre associado à exibição
do cartão", enaltecendo a possibilidade de "revelar as boas práticas e enaltecer o bom espirito do
`fair-play'", assim como João Capela, que identifica este cartão como "uma evolução positiva" para
que os comportamentos positivos no futebol "sejam valorizados". Além do futebol, as modalidades de
basquetebol, andebol e hóquei em patins vão adotar este cartão.
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A18

  Tiragem: 2754

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,47 x 5,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58329276 12-03-2015

Leiria volta a receber um tor-
neio Internacional, neste caso
de andebol feminino. O torneio
conta com as participações de
Portugal, Finlândia, Itália e No-
ruega, e decorre de 20 a 22 de
Março. 

Sandra Fernandes, seleccio-
nadora nacional, divulgou a
convocatória para o estágio
que começa no próximo dia
16, em Leiria. Referência para
as chamadas das  leirienses
Maria Pereira (Havre AC,
França),  Francisca Marques
(Colégio João de Barros) e
Telma Amado (IBV, Islândia).|

Torneio de andebol 
feminino em Leiria
Andebol
Pavilhão Juve Lis
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Mais um cartão para os árbitros. Agora branco, para premiar o fairplay
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Expresso Online

URL:: http://expresso.sapo.pt/mais-um-cartao-para-os-arbitros-agora-branco-para-premiar-o-fairplay=f914834

 
Iniciativa no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto, pretende sensibilizar e recompensar os
bons comportamentos de atletas, treinadores e dirigentes. Federações andebol, basquetebol e
patinagem e a Associação de Futebol de Setúbal apoiam.
 
 O Museu do Desporto em Lisboa acolhe esta tarde (17h) a conferência de imprensa que servirá para
lançamento da Campanha Cartão Branco /Fairplay. Ao contrário dos demais, este novo cartão
possibilitará aos árbitros e juízes recompensarem comportamentos eticamente relevantes por parte de
atletas e/ou outros intervenientes, pretendendo-se assim valorizar os espetáculos desportivos.
 
 Com a presença do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Emílio Guerreiro, o evento irá
servir para explicar a forma de funcionamento do projeto-piloto, assim como para apresentar as
entidades que até ao momento já manifestaram a sua adesão0 à causa - Federações Portuguesas de
Andebol, Basquetebol, Patinagem e a Associação de Futebol de Setúbal.
 
  |16:23 Quinta feira, 12 de março de 2015
 
Expresso
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Cartão branco apresentado para promoção do "fair-play"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: RTP Online

URL:: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=811725&tm=47&layout=158&visual=49

 
12 Mar, 2015, 21:36
 
 O cartão 'Branco/Fair play', um cartão que tem como objetivo valorizar as boas práticas desportivas
dentro e fora de campo, foi apresentado esta quinta-feira em Lisboa, no palácio Foz.
 
 Este cartão, que possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e comportamentos
eticamente relevantes por parte de todos os agentes desportivos e do público, é considerado pelo
secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, como "um reforço positivo pelo
comportamento eticamente positivo".
 
 "O cartão branco é a possibilidade que se dá a um árbitro em determinado momento do jogo exibir
um cartão branco, que é um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo, pelo `fair play'
demonstrado, um sinal importante, porque reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma
imagem positiva", afirmou.
 
 Emídio Guerreiro realçou o facto deste cartão possibilitar uma igualdade, fazendo com que "quem tem
um comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem cometeu uma falta que não devia ter
feito", esperando que este projeto piloto tenha continuidade, para que na próxima época existam
"mais modalidades envolvidas, mais federações e competições".
 
 O cartão, que pode ser mostrado tantas vezes quantas o árbitro considerar necessárias, com o intuito
de favorecer o espírito desportivo, e que será aplicado em escalões dos 10 aos 15 anos, já começou a
ser usado na Associação de Futebol de Setúbal, iniciativa que, para o seu presidente, Sousa Marques,
é importante nos escalões de formação, para que sejam envolvidas "questões de ética" no processo de
aprendizagem dos jogadores.
 
 Em representação das equipas de arbitragem de futebol, estiveram presentes o antigo árbitro
internacional Pedro Proença e o árbitro João Capela, acompanhados pelo presidente da Associação
Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Fontelas Gomes, que descreve o cartão branco como
"um projeto que valoriza a ética, o `fair play' e o despoletar de valores que devem estar no futebol".
 
 Para os árbitros presentes, o cartão branco será benéfico, com o antigo árbitro internacional Pedro
Proença a afirmar que o mesmo "é o cortar com o paradigma que esteve sempre associado à exibição
do cartão", enaltecendo a possibilidade de "revelar as boas práticas e enaltecer o bom espirito do
`fair-play'", assim como João Capela, que identifica este cartão como "uma evolução positiva" para
que os comportamentos positivos no futebol "sejam valorizados".
 
 Além do futebol, as modalidades de basquetebol, andebol e hóquei em patins vão adotar este cartão,
sendo que, para o vice-presidente da federação portuguesa de patinagem, Paulo Rodrigues, a
importância destes cartões é necessária" para se ver o desporto como uma escola de valores", quer
para atletas quer para o público.
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 "A importância destes cartões brancos, e vendo o desporto como uma escola de valores, é tentar
educar mais quem está fora da pista do que quem está lá dentro. É educar quem está a ver o jogo",
reiterou.
 
RTP com LUSA
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Cartão branco foi apresentado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/futebol/artigo/2015/03/12/cartao-branco-foi-apresentado

 
O cartão pode ser mostrado tantas vezes quantas o árbitro considerar necessárias
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O cartão `Branco/Fair play', um cartão que tem como objetivo valorizar as boas práticas desportivas
dentro e fora de campo, foi hoje apresentado em Lisboa, no palácio Foz.
 
 Este cartão, que possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e comportamentos
eticamente relevantes por parte de todos os agentes desportivos e do público, é considerado pelo
secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, como "um reforço positivo pelo
comportamento eticamente positivo".
 
 "O cartão branco é a possibilidade que se dá a um árbitro em determinado momento do jogo exibir
um cartão branco, que é um reforço positivo pelo comportamento eticamente positivo, pelo `fair play'
demonstrado, um sinal importante, porque reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma
imagem positiva", afirmou.
 
 Emídio Guerreiro realçou o facto deste cartão possibilitar uma igualdade, fazendo com que "quem tem
um comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem cometeu uma falta que não devia ter
feito", esperando que este projeto piloto tenha continuidade, para que na próxima época existam
"mais modalidades envolvidas, mais federações e competições".
 
 O cartão, que pode ser mostrado tantas vezes quantas o árbitro considerar necessárias, com o intuito
de favorecer o espírito desportivo, e que será aplicado em escalões dos 10 aos 15 anos, já começou a
ser usado na Associação de Futebol de Setúbal, iniciativa que, para o seu presidente, Sousa Marques,
é importante nos escalões de formação, para que sejam envolvidas "questões de ética" no processo de
aprendizagem dos jogadores.
 
 Em representação das equipas de arbitragem de futebol, estiveram presentes o antigo árbitro
internacional Pedro Proença e o árbitro João Capela, acompanhados pelo presidente da Associação
Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Fontelas Gomes, que descreve o cartão branco como
"um projeto que valoriza a ética, o `fair play' e o despoletar de valores que devem estar no futebol".
 
 Para os árbitros presentes, o cartão branco será benéfico, com o antigo árbitro internacional Pedro
Proença a afirmar que o mesmo "é o cortar com o paradigma que esteve sempre associado à exibição
do cartão", enaltecendo a possibilidade de "revelar as boas práticas e enaltecer o bom espirito do
`fair-play'", assim como João Capela, que identifica este cartão como "uma evolução positiva" para
que os comportamentos positivos no futebol "sejam valorizados".
 
 Além do futebol, as modalidades de basquetebol, andebol e hóquei em patins vão adotar este cartão,
sendo que, para o vice-presidente da federação portuguesa de patinagem, Paulo Rodrigues, a
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importância destes cartões é necessária" para se ver o desporto como uma escola de valores", quer
para atletas quer para o público.
 
 "A importância destes cartões brancos, e vendo o desporto como uma escola de valores, é tentar
educar mais quem está fora da pista do que quem está lá dentro. É educar quem está a ver o jogo",
reiterou.
 
 12-03-2015 21:36Cartão possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e
comportamentos .
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A24

Angola termina estágio na Europa com vitória
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2015/03/12/angola-termina-estagio-na-europa-com-vitoria

 
Plantel da equipa angolana de Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol encerrou com vitória a sua preparação na Europa, ao
vencer quarta-feira, na Alemanha, o Olderbur local por 37-35, em jogo de preparação para o torneio
pré-olímpico que a capital angolana vai acolher de 19 a 21 deste mês.
 
 Deste modo, as angolanas terminam a preparação com saldo de duas vitórias e uma derrota. O
regresso à capital angolana acontece no domingo.
 
 A estreia das angolanas, no torneio pré-olímpico, acontece dia 19, diante do Senegal, seguindo-se
com a RDC e encerra com a Tunísia.
 
 Trabalham para a competição as seguintes jogadoras: Maria Pedro, Teresa Almeida, Ivete Simão
(guarda-redes), Elizabeth Cailo (ponta esquerda), Wuta Dombaxi (Universal), Lourdes Monteiro
(Universal), Lizandra Salvador (Lateral), Delfina Mungongo (Central), Ríssia Oliveira (Pivot), Luísa
Kiala (Universal), Azenaide Carlos (Lateral), Marta dos Santos (Ponta esquerda), Natália Bernardo
(Central), Matilde André (Ponta direita) e Rossana Quitongo (Central).
 
 12-03-2015 23:35Angolanas venceram as alemãs do Olderbur por 37-35.
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João Florêncio garante que seleção angolana está mais compacta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/angola/artigo/2015/03/12/joao-florencio-garante-que-selecao-angolana-

esta-mais-compacta

 
12-03-2015 23:44
 
 Florêncio garante que equipa está mais compacta
 
 Por SAPO Desporto c/ Angopsapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção angolana sénior feminina de andebol está cada vez mais compacta para disputar o torneio
pré-olímpico, segundo o técnico João Florêncio, quando resumia, hoje, o estágio pré-competitivo na
Europa.
 
 Em declarações à Rádio 5, o selecionador garantiu que o empenho das jogadoras, nos treinos e jogos,
tem sido extraordinário.
 
 "Quando se ganha ficamos mais contentes". Prometemos lutar até ao fim, porque temos apenas um
objetivo que é nos qualificarmos aos Jogos Olímpicos" salientou.
 
 O combinado angolano, que trabalhou em Portugal, Holanda e Alemanha, respetivamente, começou
com derrota os seus amistosos, perdendo com a formação holandesa do Dalfesen por 36-26.
Seguiram-se triunfos sobre a seleção de esperanças da Holanda por 32-23 e frente ao Olderbur da
Alemanha por 37-35.
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O cartão `Branco/Fair play´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-03-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/o_cartao_brancofair_play.html

 
21:52 . CM Por Correio da Manhã O cartão `Branco/Fair play', um cartão que tem como objetivo
valorizar as boas práticas desportivas dentro e fora de campo, foi esta quinta-feira apresentado em
Lisboa, no palácio Foz.Este cartão, que possibilita aos árbitros reconhecer e recompensar as atitudes e
comportamentos eticamente relevantes por parte de todos os agentes desportivos e do público, é
considerado pelo secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, como "um reforço
positivo pelo comportamento eticamente positivo"."O cartão branco é a possibilidade que se dá a um
árbitro em determinado momento do jogo exibir um cartão branco, que é um reforço positivo pelo
comportamento eticamente positivo, pelo `fair play' demonstrado, um sinal importante, porque
reforça a imagem do árbitro, que deve ser também uma imagem positiva", afirmou.Emídio Guerreiro
realçou o facto deste cartão possibilitar uma igualdade, fazendo com que "quem tem um
comportamento positivo esteja ao mesmo nível de quem cometeu uma falta que não devia ter feito",
esperando que este projeto piloto tenha continuidade, para que na próxima época existam "mais
modalidades envolvidas, mais federações e competições".Em representação das equipas de
arbitragem de futebol, estiveram presentes o antigo árbitro internacional Pedro Proença e o árbitro
João Capela, acompanhados pelo presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF),
José Fontelas Gomes, que descreve o cartão branco como "um projeto que valoriza a ética, o `fair
play' e o despoletar de valores que devem estar no futebol".Para os árbitros presentes, o cartão
branco será benéfico, com o antigo árbitro internacional Pedro Proença a afirmar que o mesmo "é o
cortar com o paradigma que esteve sempre associado à exibição do cartão", enaltecendo a
possibilidade de "revelar as boas práticas e enaltecer o bom espirito do `fair-play'", assim como João
Capela, que identifica este cartão como "uma evolução positiva" para que os comportamentos
positivos no futebol "sejam valorizados". Além do futebol, as modalidades de basquetebol, andebol e
hóquei em patins vão adotar este cartão.
 
 Cartão branco para promover `fair play' e boas práticas no desporto apresentado
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A27

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,08 x 12,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58333408 11-03-2015

Andebol Club de Lamego
Campeonato Regional de Infantis

Boa exibição!
 

Melros     22 
A.C. Lamego  28

A equipa de in-
fantis deslocou-se 
a Penalva do Cas-
telo no passado 
Sábado para de-
frontar a equipa 
da casa. A equipa 
de Lamego entrou 
muito bem no jogo 
a defender de uma forma agressiva e a atacar de uma 
forma rápida e eficaz que permitiu um parcial de 7 golos. 
Durante a partida a equipa lamecense mostrou algumas 
jogadas com qualidade, que lhe deu sempre tranquilida-
de no resultado, conseguindo no final uma vitória pela di-
ferença de 6 golos. 

Jogaram pelo Ac. Lamego: Rui, João, Gil, Vitor, Vas-
co, Sérgio, Dinis, Artur, Guedes e Vouga. 

Treinador: Luís Machado
Diretor: António Manso
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,78 x 8,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58333393 11-03-2015

Os bambis do Ac. La-
mego deslocaram-se a Re-
sende para participar num 
Festand onde estiveram 
presentes outras 4 equipas 
do Distrito. 

Este tipo de encontros 
servem para criar laços de convívio, iniciar a prática da 
modalidade e dar também alguma visibilidade. 

Andebol Club Lamego: Martin, Eduardo, Guilherme, 
Sónia, Marta, Tiago, Rafael, Júlio e André 

Andebol Club Lamego

Bambis com Festand 
em Resende

Andebol Club de Lamego
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,93 x 21,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58333410 11-03-2015

Cerca de 100 crianças, alunas de escolas do 1º ciclo 
do concelho de Moimenta da Beira, participaram esta 
quarta-feira, 4 de março, na “FESTAND”, um evento 
de promoção do andebol organizado pelo município 
de Moimenta da Beira no pavilhão municipal da vila, 
com a colaboração do Agrupamento de Escolas e da 
Associação de Andebol de Viseu. O objectivo é con-
seguir atrair as crianças destas faixas etárias para a 
prática da modalidade. A iniciativa repete-se no pró-
ximo dia 11.

 
A estrutura do evento divide as crianças em dois es-

calões: as mais pequenas (que frequentam o 1º e o 2º 
ano) no 1º escalão; e as mais crescidas (3º e 4º ano) no 
2º escalão. As primeiras são envolvidas em jogos lúdicos 
e habilidades motoras. As segundas, mais velhas, dispu-
tam jogos de andebol entre si, onde o resultado contará 
para a participação de uma festa de andebol maior inter-
-concelhia, o “ANDEBOL4KIDS”, que este ano lectivo se 
realizará em Moimenta da Beira e receberá equipas dos 
concelhos de Penedono, Tabuaço e S. João da Pesquei-
ra, no dia 30 de maio.

 O “ANDEBOL4KIDS” está inserido nos Planos de De-
senvolvimento Regional da Federação de Andebol de Por-
tugal e da Associação de Andebol de Viseu e será imple-
mentado em conjunto com as Autarquias, Agrupamentos 
de Escolas e Clubes, no sentido de estimular a prática de 
actividades de Andebol, devidamente adequadas ao es-
calão etário dos alunos.

Andebol cativa 
uma centena de crianças

Moimenta da Beira
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  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,00 x 22,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58333417 11-03-2015

AC LAMEGO 25    |    BOAVISTA FC 24

O Andebol Club de Lamego, recebeu este fim-de-se-
mana, na 3ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional 
da 1ª Divisão, a equipa do Boavista FC, um adversário 
direto pela luta na permanência na divisão. A equipa 
de Lamego recebia o primeiro jogo desta fase em sua 
casa, o que permitia ser favorito para este confronto.

A equipa de Lamego, ao contrário dos jogos anteriores 
entrou melhor na partida, defendendo bem, e com contra 
ataques conseguia superiorizar-se à equipa adversária, 
que mantinha se sempre a uma distância de 2 golos. A 
meio da primeira parte, uma paragem prolongada no jogo 
(lesão de um atleta da equipa da casa), permitiu que a 
equipa visitante com o desnorte da equipa da casa, vira-
-se o jogo, chegando ao intervalo com o Andebol Club de 
Lamego a perder por 11-14.

Na segunda parte, a equipa da casa, entrou melhor, 
conseguiu aproximar-se no marcador, principalmente, 
pela eficácia no ataque, uma vez que na defesa estava a 
permitir que se finaliza-se com alguma facilidade. A cinco 
minutos do fim, após mais uma peripécia da equipa de ar-
bitragem que permitiu que o jogo parasse novamente por 
um período prolongado, a turma de Lamego passou para 
a frente não mais largando o controlo do jogo. Vitória sua-
da mas justa da equipa do Andebol Club de Lamego, que 
permitiu assegurar desde já a permanência na 1ª divisão 
para a época 2015/2016.

Andebol Club de Lamego: Diogo Lapa, João Reis (1), 
Luís Marques, Diogo Pereira, Carlos Pinto, Luís Neves (1), 
Nicolau (12), José Paiva, António Sousa, Miguel Furtado 
(2), Barradas (5), João Afonso (1), Pedro Pinto (3), Henri-
que, Daniel e João Vieira.

Treinadores: João Araújo eTiago Oliveira 

Andebol Club de Lamego - Campeonato 
Nacional de Juvenis Masculinos - 1ª Divisão 
(2ª Fase – Grupo B - Zona 2) - 3ª Jornada

Vitória suada!
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A equipa de juvenis de andebol da Casa do Povo da
Vacariça encontra-se, desde o passado dia 28 de
fevereiro, a disputar a segunda fase do Campeonato
Nacional Juvenis Masculino da 2.ª divisão. Após uma
primeira volta “recheada” de vitórias, durante a fase
preliminar deste campeonato, em que a equipa acabou
em primeiro lugar, os andebolistas da Vacariça vão,
nesta segunda fase, “discutir” a subida à 1.ª divisão.
“O nosso principal objetivo era, logo à partida,
fazermos melhor do que no ano passado. Depois,
progressivamente foram vencendo os jogos, tivemos
a ambição de ficar nos três primeiros lugares e
posteriormente no primeiro, que acabou por ficar
garantido já a três jornadas do fim”, referiu Paulo
Barreto, treinador da equipa. “Os atletas estão
motivados e havendo motivação queremos ir mais
longe”, acrescentou.
A equipa do concelho da Mealhada encontra-se inserida,
nesta segunda fase do campeonato, na Zona 2 (Centro),
juntamente com o Grupo Experimental Ponte de Sôr,
Casa do Benfica no Entroncamento, Clube de Andebol
de Salvaterra de Magos, Colégio Apostólico da
Imaculada Conceição, Clube Desportivo Pateira,
Ginásio Andebol de Portalegre e Associação Artística
de Avanca. Esta fase apura os vencedores das três
zonas (norte, centro e sul) que irão jogar na 1.ª divisão
na próxima época, sendo que, na fase final, que se
realizará em meados de junho, estas três equipas vão
lutar pelo título de campeão nacional, juntamente com
o representante das ilhas. Os segundos classificados,
também nessa data, competirão entre si para uma vaga
na 1.ª divisão.
“Agora o principal objetivo é tentar a melhor
classificação possível e, das oito equipas, não ficar

nos últimos lugares, ou seja, ficarmos nos quatro
primeiros. Caso o consigamos, temos depois de lutar
pelo apuramento, preferencialmente ficar na primeira
posição da tabela, que garante a subida à primeira
divisão”, explicou o treinador.
No entanto, apesar dos bons resultados que o clube
da Casa do Povo da Vacariça tem conseguido alcançar
ao longo dos campeonatos em que os atletas têm
participado, existem algumas dificuldades pelas quais
os andebolistas, treinadores e restante corpo técnico
atravessam. Começando pela “arena” do clube, nesta
fase nacional os atletas não podem jogar no Pavilhão
da Casa do Povo da Vacariça, sendo obrigados a jogar
no Pavilhão Municipal do Luso. O espaço desportivo
não se encontra homologado para as competições
nacionais, nomeadamente ao nível das dimensões
regulamentares, sendo apenas permitidos jogos de

Andebolistas da Vacariça disputam
subida à primeira divisão

campeonatos regionais e fases
preliminares. Também o piso do
pavilhão é outro dos problemas que,
segundo António Manuel Fernandes,
colaborador do clube, “é demasiado
duro e potencia lesões,
nomeadamente nos atletas mais
novos”. Embora exista um projeto
para a realização de obras no pavilhão,
segundo revelou António Manuel
Fernandes, “não existe suporte
financeiro suficiente para o arranque
da empreitada”.
A captação é outro dos problemas
referidos pelo treinador Paulo Barreto.
Segundo o professor, “o concelho
está muito virado para o Hóquei,
Futebol e Futsal, sendo também difícil
a deslocação dos técnicos às escolas para fazer captação
de novos jogadores”. A falta de informação sobre a
Casa do Povo da Vacariça e a sua modalidade de
andebol, nomeadamente na secção de desporto do sítio
da Câmara Municipal da Mealhada na Internet, é
também entendida pelos dirigentes como outra
“barreira” à divulgação e mobilização do clube.
Contudo, a associação tem crescido e progredido com
os bons resultados que mais de uma centena de atletas
do clube têm obtido nos seus diversos escalões: Minis,
Bambis, Infantis, Iniciados e Juvenis.

Equipa entra com o pé direito na 2.ª fase do
Campeonato Nacional

A equipa da Casa do Povo da Vacariça recebeu, no
passado dia 28 de fevereiro, no arranque da 2.ª fase do
Campeonato Nacional de Juvenis da 2.ª divisão, a
Associação Artística de Avanca, triunfando no confronto
por 22-16.
“Tirando partido do poderio físico dos seus atletas, o
Avanca começou melhor, aproveitando também alguma
ansiedade e falta de rigor defensivo dos visitados,
chegando a 1-4. Depois de algumas correções
defensivas, que limitaram os fortes rematadores do

Avanca, e pautando o seu ataque com algumas
combinações de belo efeito, o Vacariça foi reequilibrando
o jogo e, a cerca dos quinze minutos (7-7), passou
para a frente, chegando ao intervalo a ganhar por 13-
10. Esperava-se uma reação por parte da equipa
forasteira no segundo tempo, mas tal não se verificou,
graças a um maior acerto e agressividade defensiva
pelos jovens bairradinos, provocando muitas falhas
técnicas ao seu adversário e à continuação de bom

,

trabalho, quer no ataque organizado, quer no contra-
ataque. Em bom plano esteve também o guarda-redes
da Vacariça. A dez minutos do final, e com uma
desvantagem de oito golos, o Avanca decidiu-se por
marcação individual a todos os jogadores da equipa
bairradina. Após ligeiro desacerto, o Vacariça recompôs-
se, terminando o jogo em claro ascendente.
Os atletas da Casa do Povo da Vacariça mostraram uma
organização coletiva difícil de bater em termos
defensivos, e utilizou soluções atacantes adequadas para
enfrentar uma equipa que se apresentou com bons
valores e com índices físicos superiores”, relatou, ao
Jornal da Mealhada, Paulo Barreto, treinador da equipa
da Vacariça.
Na próxima jornada, que decorrerá a 7 de março, os
andebolistas do concelho da Mealhada deslocam-se a
Fermentelos para defrontar o Clube Desportivo Pateira.
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A Infancoop conta com 
novos órgãos sociais que 
têm vários projetos para a 
instituição, sendo a priorida-
de dar a perceber a todos 
encarregados de educação 
que “é possível e muito van-
tajoso as crianças entrarem 
na Infancoop no berçário e 
saírem quando terminarem o 
1º ciclo”. 

Pedro Sequeira, novo pre-
sidente da direção, disse ao 
JORNAL DAS CALDAS que 
pretende que a Infancoop 
esteja preparada para os no-
vos desafios, nomeadamente 
“os ligados à crise econó-
mica e social que assolou 
nos últimos anos na nossa 
região”. “Nos dias de hoje, 
se as instituições não apre-
sentarem projetos adaptados 
à nova realidade e ao futuro 
que se avizinha, dificilmente 
sobreviverão”, afirmou, pre-
tendendo que a Infancoop se 
mantenha uma referência na 
região. Para isso os novos 
órgãos sociais vão “continu-
ar a aposta na atual equipa 
pedagógica que tem sido o 
grande alicerce da Infancoop, 
mesmo nos anos de crise”. 
Para que isto se mantenha, 
o presidente da direção diz 
que terão que dotar a institui-
ção “das melhores condições 
possíveis, para que desta 
forma pais e crianças sintam 
conforto e segurança”. 

Todo o processo ensino-
aprendizagem desta institui-
ção é potenciada de forma a 
preparar as crianças para o 
futuro. “Continuamos a achar 
que o Movimento da Escola 
Moderna continua a ser uma 
aposta importante da Infanco-
op e que marca, claramente 
a diferença, pela qualidade, 
de todo o processo pedagó-
gico”, sublinhou o responsá-
vel, alegando que também 
é importante que o ATL seja 
um complemento do proces-
so de ensino-aprendizagem 
das crianças e para isso terá, 
cada vez mais, que estar em 
perfeita sintonia com todas 
as atividades curriculares. 

O dirigente apontou que 
as crianças que têm saído 
no 4º ano têm conseguido 
muitos bons resultados no 2º 
ciclo. “E não falamos apenas 
nas notas, mas também na 
sua integração nas novas es-
colas e a forma como se re-
lacionam positivamente com 
elas”, adiantou. 

Novos órgãos sociais 
querem manter estabilidade 

financeira da Infancoop

 Elementos dos novos órgãos sociais

| Marlene Sousa |

Consciente que, nos dias 
de hoje, ter uma criança a es-
tudar na Infancoop, significa 
um investimento financeiro, 
sublinhou que “o retorno é 
muito superior ao investimen-
to, pelo que vale a pena”. 

Outra prioridade que esta 
equipa tem é preparar e es-
truturar toda a área adminis-
trativa da Infancoop às novas 
realidades das instituições 
deste género. “Também aqui 
temos alguns desafios im-
portantes, não podendo de 
deixar de destacar a necessi-
dade de manter a instituição, 
do ponto de vista financeiro, 
num estado de saúde perma-
nente”, referiu.

As eleições para os órgãos 
sociais da Infancoop para o 
biénio 2015-2016 decorreram 
no dia 26 de janeiro. Houve 
duas listas que concorreram. 
A lista A conseguiu 97 votos 
tendo a lista B liderada, por 
Pedro Sequeira, vencido com 
119 votos.

Há dois anos, Pedro Se-
queira fez parte de uma lista 
(na altura candidato a vice-
presidente da Assembleia 
Geral) que não venceu.  

Este ano decidiu voltar 
a candidatar-se porque nos 
últimos meses que antece-
deram a estas eleições foi 
abordado por alguns traba-
lhadores e pais que o con-
venceram. Acabou por acei-
tar o desafio até porque “não 
concordava com algumas 
coisas que se iam passando 
na instituição”. Achou que ti-
nha chegado a hora de com 
as suas ideias tentar que “a 
instituição percorra um cami-
nho alternativo”. “Devo dizer 
que também só avancei com 
a lista porque as dez pesso-

as que me acompanham têm 
os mesmos princípios que eu 
defendo e funcionamos como 
uma equipa”, assegurou o 
responsável. 

Pedro Sequeira atualmen-
te exerce o cargo de Diretor 
da Unidade de Investigação 
do Instituto Politécnico de 
Santarém e continua a lecio-
nar algumas aulas na Escola 
Superior de Desporto de Rio 
Maior. Para além da sua pro-
fissão, exerce outros cargos 
em diversas entidades des-
portivas como a Confedera-
ção de Treinadores de Portu-
gal, a Federação de Andebol 
de Portugal, a Federação Eu-
ropeia de Andebol, a Socie-
dade Científica de Pedagogia 
do Desporto e a European 
Network of Sport Science, 
Education and Employment.

Órgãos Sociais 
da Infancoop 

para o biénio 2015-2016 
 
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: Cláudia Almeida
Vice-Presidente: Maria João 
Ferreira
Secretário: Rui Jesus
 
Direção 
Presidente: Pedro Sequeira
Vice-Presidente: Pedro Cus-
tódio
Tesoureiro: Miguel Santos
Secretário: Vanda Ribas
Vogal: Susana Oliveira
 
Conselho Fiscal 
Presidente: Hugo Amaral
Secretário: Célia Barros
Relator: Fernanda Duarte

Página 34



A35

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 9,01 x 18,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 58294878 27-02-2015

O Município de Ourém celebrou no dia 11 de feverei-
ro, um protocolo para a implementação de um plano 

de desenvolvimento da modalidade desportiva andebol 
junto da população jovem do concelho. Este protocolo 
foi assinado no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Ourém e pretende conciliar sinergias entre a 
autarquia, a Federação de Andebol de Portugal, a União 
Desportiva de Ourém, os Agrupamentos de Escolas 
e Colégios do concelho de Ourém e a Insignare, para 
promoção deste desporto na comunidade estudantil.

Considerando que o elevado valor educativo do 
andebol (modalidade desportiva de grande implantação 
distrital e nacional) pode assumir um papel fundamental 
na formação dos jovens, a Câmara Municipal e os res-
tantes parceiros comprometem-se em promover e apoiar 
ações de divulgação da atividade, ações de formação 
de agentes desportivos, apoiar a filiação e inscrição de 
clubes do concelho, apoiar a criação de condições para a 
estruturação de escolas de andebol e equipar as escolas 
com material para a prática de andebol. Existe ainda a 
intenção de realizar “Festas de Andebol” para divulga-
ção da modalidade, promover a realização de sessões 
de informação nos estabelecimentos escolares e a dina-
mização da modalidade nas aulas de Educação Física.

Ourém celebra protocolo
para dinamização do andebol
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Andebol do CDTN / O.A.A.
A equipa de minis do 

CDTN Organismo Autó-
nomo de Andebol, participou 
no passado domingo dia 22, 
na primeira concentração de 
Bambis – Andebol de 4 que 
decorreu em Samora Correia 
numa organização do NASC.

Estiveram presentes 11 
equipas representando 6 clu-
bes diferentes, tendo os jo-

vens torrejanos realizado 4 
jogos onde o desportivismo e 
a alegria foram a nota domi-
nante. Numa manhã bem pas-
sada, especial realce para o 
elevado número de Pais pre-
sentes nas bancadas que, com 
o seu apoio deram mais cor e 
alegria ao entusiasmo eviden-
ciado dentro de campo por 
todos os atletas presentes.

As próximas concentra-
ções irão realizar-se a 15 de 
março em Ponte de Sor, 12 de 
abril em Salvaterra de Magos, 
9 de maio em Alcanena e a 24 
de maio no Palácio dos Des-
portos em Torres Novas.
 

* * *

Os treinos de captação 

continuam a decorrer aos sá-
bados, das 10h00 às 11h30, 
no pavilhão da escola secun-
dária Artur Gonçalves. Apare-
ce e trAZ um amigo ou amiga 
e vem experimentar o Ande-
bol.

 
Contactos:
José Luís 924475828;
Vítor Alhais 967564845 
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Andebol
do C.D.T.N. | O.A.A.

Pág. V
Bambis torrejanos em Samora Correia
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