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APD - Leiria sagra-se vice-campeão
A equipa de andebol em cadeira de rodas da Associação
Portuguesa de Deficientes-Leiria deslocou-se a Viseu para
defrontar nas vertentes ACR4 e ACR7, a equipa da APD Braga, tendo sido vice-campeão nas duas vertentes.
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aNDEBOL

BrincAndebol
nos Biscoitos
A Associação de Andebol da Ilha
Terceira leva a efeito sábado, dia
17, no pavilhão da escola básica
e integrada dos Biscoitos, entre
as 10:00 e as 11:15, o V Encontro de Miniandebol – designado
BrincAndebol. Sublinhe-se que o
BrincAndebol constitui uma festa
de animação sócio desportiva para
crianças dos 7/8 aos 10/11 anos e
está integrado no projeto da direção regional do Desporto – Escolinhas do Desporto.
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fc porto pode festejar o título na visita a braga
, 15 maio de 201401:43
O FC Porto está à beira de fazer história, bastando-lhe alcançar uma vitória, nas duas jornadas em
falta do Grupo A, para conquistar um inédito hexacampeonato. A primeira oportunidade de matchpoint desenrolar-se-á em Braga (sábado), mas mesmo em caso de desaire (ou empate), ante o ABC,
existirá uma segunda chance para os dragões, que apenas dependem de si próprios, na receção (24
de maio) ao Benfica.
Se o desfecho na Cidade dos Arcebispos for a derrota para o clube da Invicta, a questão do título
ficará adiada para a última jornada, com Sporting ou Benfica a poderem sonhar, depois de disputarem
o dérbi este sábado, na Luz.
Refira-se que o recorde de cinco campeonatos conquistados consecutivamente está, até ao momento,
nas mãos do próprio FC Porto e na geração de ouro dos Sete Magníficos do Sporting, que brilharam
entre 1969 e 1973, com os andebolistas Rafael Marques, Alfredo Pinheiro, Carlos Correia, Bessone
Basto e os falecidos Adriano Mesquita, Ramiro Pinheiro e Manuel Brito.
Nos dragões, curiosamente, apenas cinco jogadores poderão carimbar o hexa, designadamente o
guarda-redes Hugo Laurentino, o ponta Ricardo Moreira, o pivô Tiago Rocha e os laterais Wilson
Davyes e Gilberto Duarte, campeão pela primeira vez no seu último ano de júnior.
Mas as dificuldades para chegar ao êxito são elevadas, porque os azuis e brancos vão encontrar um
ambiente bastante hostil em Braga, frente a um ABC que esta época tem um saldo positivo (2-1)
contra o mesmo adversário e pode, ainda, chegar ao pódio...
Isto quer dizer que, tal como nas temporadas anteriores, a competitividade do Campeonato tem sido
a nota dominante, já que os primeiros quatro classificados, que garantem presença nas provas
europeias, vão estar indefinidos até a conclusão da fase final.
Nos Açores, o jogo entre Sporting da Horta e Águas Santas é apenas para cumprir calendário, pois a
turma do Faial vai repetir o 6.º lugar da época transata, enquanto os maiatos não podem fugir ao 5.º
posto, depois do 4.º lugar em 2012/13.
No Grupo B, também falta definir os lugares entre o 7.º e o 10.º classificado, mas Madeira SAD, Maia
ISMAI, Belenenses e Passos Manuel já garantiram a permanência. Descem à 2.ª Divisão AC Fafe e
Avanca.
alexandre reis se record
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Detectados num ano
vinte e dois talentos

CENTRO DE DETECÇÃO de Talentos Desportivos de Guimarães identificou,
num ano de actividade, vinte e dois jovens com potencial a desenvolver,
enquadrados no desporto escolar e clubes do concelho.

DR

Amadeu Portilha, vereador do Desporto na Câmara Municipal de Guimarães, com joves talentos

GUIMARÃES
| Redacção |

O Centro de Detecção de Talento Desportivo (CDTD) de Guimarães, criado em 2013 no âmbito da Cidade Europeia do
Desporto, identificou num ano
de actividade 22 atletas. Efectuou 109 deslocações a escolas,
entre observações e reuniões e
71 deslocações a clubes.
O CDTD tem por objectivo a
captação e detecção precoce de
talento desportivo no concelho
de Guimarães e funciona através
de parcerias entre as escolas e os
clubes. Entre os meses de Maio
de 2013 e de 2014, foram sinalizados 55 alunos (36 masculinos
e 19 femininos), dos quais 36 já
encaminhados para observação
especializada e 22 identificados
numa distribuição por modalides
como andebol, atletismo, basquetebol, desportos de combate,
futsal, futebol, natação, râguebi,
voleibol, e rope skipping.
Estão envolvidos nove clubes
(Vitória SC, Moreirense, Xico
Andebol, Fermentões, GRUFC,
CART, Piratas de Creixomil,
JUNI e Unidos do Cano), num
universo de mais de 20 mil alunos, situados entre os 6 e os 14
anos, do 1º, 2º e 3º ciclos de ensino, de mais de 80 escolas (14
agrupamentos escolares de Guimarães).
Através do professor de Educação Física, é desencadeado o

processo, identificando, no âmbito da sua disciplina, um aluno
com potencial talento desportivo
para uma ou mais modalidades
desportivas. O CDTD deslocase à escola e realiza um conjunto
de observações técnicas, iniciais
e especializadas.
Verificando-se que o aluno
possa ser reencaminhado para o
tecido desportivo de formação e
federado, o CDTD aborda encarregados de educação para esse
fim. O Centro de Detecção de
Talento Desportivo faz o acompanhamento do atleta na fase de
integração do clube, registando e
avaliando a sua evolução e percurso desportivo. Num procedimento que envolve mais de 150
técnicos em ‘scouting’, entre
professores de Educação Física
e treinadores, a aferição das capacidades e qualidades dos alunos é realizada por técnicos especializados.

Atletas na fase de inclusão
beneficiam de um período
experimental de prática
gratuita (3 a 6 meses),
seguro desportivo exame e
acompanhamento médico.
Os atletas na fase de inclusão
nos clubes beneficiam de um período experimental de prática
gratuita (3 a 6 meses), seguro
desportivo na fase experimental,
exame e acompanhamento mé-

dico gratuito durante um ano.
O CDTD pretende “deixar uma
marca em Guimarães”.
Apesar de ser um projecto com
o propósito de ser duradouro, de
médio-longo prazo, atingiu já resultados imediatos. Dos vários
exemplos apresentados, verifica-se num curto espaço de tempo performances desportivas assinaláveis acima da média.
Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães,
Amadeu Portilha, “em Portugal,
não é dada atenção especial ao
desporto base, principalmente
nas idades com maior predisposição para a atividade física”.
Com este projecto, adianta,
“Guimarães fica de fora dessa
lacuna, sendo a única estrutura
municipal que acompanha, que
deteta e integra os jovens no
desporto”.
Numa referência a países, em
que estes processos não constituem novidade e os atletas são
apoiados, Portilha reforça que
“nenhum jovem deve abdicar da
sua atividade física” por motivos
profissionais ou escolares.
O Centro de Deteção de Talento Desportivo foi considerado
uma boa prática pela Secretaria
de Estado do Desporto e Juventude, por detectar precocemente
talentos, permitindo do ponto
vista pedagógico e formativo
uma melhor ligação aluno/atleta,
criando um amplo conjunto de
oportunidades.
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Eleições no São Bernardo
ficaram sem efeito
Assembleia-Geral Falta de listas candidatas anula acto eleitoral. Comissão
Directiva continua em funções até ao final deste mês
A não apresentação de qualquer lista de associados para a
Assembleia-Geral Eleitoral do
Centro Desportivo de São Bernardo, marcada para o próximo
sábado, inviabiliza, desde já, a
realização da mesma. Recordese que a referida apresentação
de listas teria de ser feita, de
acordo com os estatutos do
clube, até às 19 horas da passada segunda-feira.
Gilberto Ferreira, secretário da
mesa da Assembleia-Geral, por
demissão do presidente Manuel
Prior, vai agora, em conjunto
com a Comissão Directiva que
geriu os destinos do clube nos
últimos seis meses, estudar a
melhor solução com vista a superar este vazio directivo.
De acordo com elementos
próximos do processo, deverá
ser marcada uma AssembleiaGeral, em princípio para o próximo dia 30 de Maio, por forma
a que, nessa reunião magna, os
associados presentes possam
eleger, por um período de dois
anos, a actual Comissão Directiva, uma vez que, conforme o
Diário de Aveiro apurou, os
ainda dirigentes estão disponí-

ARQUIVO

O Andebol no S. Bernardo vive um período de indefinição

veis para continuarem à frente
dos destinos do Centro Desportivo de São Bernardo, evitando
assim que o clube possa vir a
cair num processo de desintegração total.
Recorde-se que na última
Assembleia-Geral, realizada
em finais de Abril, os sócios

presentes votaram e mandataram a Comissão Directiva
para que esta exigisse aos então dirigentes demissionários,
através de carta registada com
aviso de recepção, a apresentação das contas do clube reportadas, pelo menos, aos últimos três anos.

Foi ainda aprovado, nessa
reunião, conceder oito dias para
que a referida apresentação daqueles documentos fosse concretizada, prazo findo o qual a
Comissão Directiva ficaria com
plenos poderes para, em nome
dos sócios do clube, apresentar
queixa-crime contra o presidente demissionário da Direcção, Ulisses Ribeiro, bem como
contra os ex-presidentes da Assembleia-Geral e do Conselho
Fiscal, Manuel Prior e Jaime
Borges, respectivamente.
A queixa-crime a apresentar,
caso as contas não fossem entregues no prazo estipulado, seria fundamentada, entre outras
acusações, no “abuso de confiança”, no “abuso de poder” e
no “abandono de funções”, acções alegadamente praticadas
por aqueles ex-dirigentes. O
Diário de Aveiro apurou ainda
que Ulisses Ribeiro terá solicitado, recentemente, um prazo
de 60 dias para fazer a entrega
de toda a documentação respeitante às contas do clube referentes aos seus últimos mandatos que exerceu como presidente da Direcção. |
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Ausência de listas adia
acto eleitoral no Centro
Desportivo de S. Bernardo
Andebol | P29
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ID: 53889625
FUTEBOL
• Final da Liga Europa 2013/2014: BENFICASevilha (Espanha), 19h45, Estádio Dell Alpi,
em Turim, Itália (SIC e SportTV1), árbitro: Felix
Brych (Alemanha).
• O guarda-redes do Nacional, Rui Silva, integra Seleção Nacional Sub-20 que vai participar no Torneio Internacional de Toulon.
• O departamento de futebol jovem do CD
Nacional promove ação de captação destinada a jogadores nascidos em 1996, 1997 e
1998, até dia 31.

14-05-2014
• O novo treinador do Marítimo, Leonel Pontes, encontra-se na Madeira em reuniões e
preparação da próxima temporada.
• Folga do plantel do Nacional.
ANDEBOL
• A dupla madeirense Ricardo
Fonseca/Duarte Santos no “Saudi Elite
Championship", na Arábia Saudita, até domingo.
ATLETISMO
• Inscrições para a 3.ª Edição da Corrida e
Marcha da Saúde – Pontinha/Casa da Luz,
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até dia 25 (verbas vão apoiar Associação “Garouta do Funchal).
VOLEIBOL
• Os madeirenses Roberto Vieira (CS Marítimo) e Flávio Cruz (Benfica) integram estágio
da seleção nacional.
DIVERSOS
• A AD Campanário realiza a Feira do Campanário 2014, até domingo.
AUTOMOBILISMO
• Inscrições para a Rampa do Monte/CD Nacional, até amanhã.
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16 a 18 de maio
, 14 maio de 201419:52
Lisboa vai ser palco dos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar de 16 a 18 de maio. 2.500
alunos atletas( masculinos e femininos) apurados regionalmente, vão disputar os títulos nacionais em
19 modalidades: Andebol, Atividades Rítmicas e Expressivas, Atletismo, Badminton, Basquetebol,
Boccia, Canoagem, Desportos Gímnicos, Futsal, Natação, Orientação, Patinagem, Rugby, Surf, Ténis,
Ténis de Mesa, Vela, Voleibol e Xadrez.
A cerimónia de Abertura dos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar decorre no dia 16 de maio,
às 21h30, no MEO Arena - Parque das Nações, e vai contar com a presença do Secretário de Estado
do Ensino Básico e Secundário, João Grancho, e com Paulo Bento, selecionador nacional e Embaixador
do Desporto Escolar.
Sábado, no Estádio Universitário de Lisboa, Tomaz Morais, antigo selecionador nacional da râguebi e
diretor técnico nacional da Federação, animará a festa escolar do Tag Rugby. No domingo será a vez
de Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, acompanhar a respetiva competição no pavilhão
desportivo da Escola Básica Professor Delfim Santos.
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Desporto Lisboa acolhe Campeonatos Nacionais 14-05-2014 Lisboa vai ser palco dos Campeonatos
Nacionais do Desporto Escolar de 16 a 18 de maio. 2.500 alunos atletas( masculinos e femininos)
apurados regionalmente, vão disputar os títulos nacionais em 19 modalidades: Andebol, Atividades
Rítmicas e Expressivas, Atletismo, Badminton, Basquetebol, Boccia, Canoagem, Desportos Gímnicos,
Futsal, Natação, Orientação, Patinagem, Rugby, Surf, Ténis, Ténis de Mesa, Vela, Voleibol e Xadrez.
Por Record Lisboa vai ser palco dos Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar de 16 a 18 de maio.
2.500 alunos atletas( masculinos e femininos) apurados regionalmente, vão disputar os títulos
nacionais em 19 modalidades: Andebol, Atividades Rítmicas e Expressivas, Atletismo, Badminton,
Basquetebol, Boccia, Canoagem, Desportos Gímnicos, Futsal, Natação, Orientação, Patinagem, Rugby,
Surf, Ténis, Ténis de Mesa, Vela, Voleibol e Xadrez.A cerimónia de Abertura dos Campeonatos
Nacionais do Desporto Escolar decorre no dia 16 de maio, às 21h30, no MEO Arena - Parque das
Nações, e vai contar com a presença do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, João
Grancho, e com Paulo Bento, selecionador nacional e Embaixador do Desporto Escolar. Sábado, no
Estádio Universitário de Lisboa, Tomaz Morais, antigo selecionador nacional da râguebi e diretor
técnico nacional da Federação, animará a festa escolar do Tag Rugby. No domingo será a vez de Jorge
Braz, selecionador nacional de futsal, acompanhar a respetiva competição no pavilhão desportivo da
Escola Básica Professor Delfim Santos.
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14 de maio de 2014 15:31h
A jogadora poderá atuar pela equipa do Rio Seco já no campeonato provincial de Luanda, que arranca
na próxima quarta-feira.
A guarda-redes Sílvia Mulabo é o novo reforço da equipa sénior feminina de Andebol do 1º de Agosto,
depois de representar por vários anos o Petro de Luanda, soube hoje a Angop.
Sílvia Mulabo era a quarta opção da equipa técnica " tricolor" e nesta sua nova empreitada vai tentar
relançar a carreira desportiva, depois de ter jogado com pouca frequência no seu anterior clube, onde
as primeiras opções recaem para Maria Pedro, Teresa Almeida" Bá" e Neide Barbosa.
Sílvia Mulabo, campeã africana em 2012 pela seleção de cadetes, vai agora lutar pela concorrência na
baliza" militar" com as internacionais Cristina Branco e Valdemira Van-Dúnem.
A jogadora poderá atuar pela equipa do Rio Seco já no campeonato provincial de Luanda, que arranca
na próxima quarta-feira.
As militares estarão ainda engajadas no campeonato nacional, Taça de Angola e Taça dos Clubes
Campeões, que acontece em Novembro na cidade sul-africana de Joanesburgo
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Selecionador regressa hoje de Portugal com plano para Jogos da CPLP.
O selecionador cabo-verdiano de atletismo regressa hoje de Portugal, onde esteve durante uma
semana a sondar os atletas para os IX Jogos da CPLP, em Luanda (Angola) e da Juventude, em
Gaberone (Botsuana).
De acordo com o secretário técnico da Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA), Alfa Djaló, o
selecionador Júlio Nagana tem já feito o seu trabalho de prospeção, pelo que a federação nacional da
modalidade aguarda pela sua chegada para tornar público o anúncio dos potenciais candidatos da
diáspora para os jogos de Luanda, que se realizam de 26 de Julho a 02 de Agosto.
Júlio Nagana tem como grande projeto a curto prazo uma aposta séria para que o país consiga
triunfar nos próximos jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), pois considera
que pelo nível já alcançado, justificado pela conquista de várias medalhas em provas internacionais,
Cabo Verde terá de lutar para os primeiros lugares do pódio nas próximas competições.
A IX edição dos Jogos da CPLP vai ser disputada nas modalidades de andebol (feminino), atletismo
(ambos os sexos), desporto para pessoas com deficiência, basquetebol (masculino), futebol
(masculino), judo (ambos os sexos), natação (ambos os sexos), ténis (ambos os sexos), ténis de
mesa (ambos os sexos) e voleibol de praia (ambos os sexos).
O diretor-geral dos Desportos, Inácio Carvalho, já confirmou a presença da delegação cabo-verdiana
neste evento, mas ainda não definiu as modalidades com que Cabo Verde irá competir.
Em relação aos II Jogos da Juventude Africana em Gaberone (Botsuana), a seleção cabo-verdiana de
atletismo vai ser integrada por cinco atletas, dos quais três residentes e dois provenientes da
diáspora.
Os II Jogos de Gaberone realizam-se de 22 Maio a 01 de Junho próximo.
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Formação angolana vai disputar a Super Taça Babacar Fall e a 30ª edição da Taça das Taças.
A camaronesa Vanessa Pasma é o único reforço da equipa sénior feminina de andebol do Petro de
Luanda, que de 19 a 31 do corrente mês disputará, em Brazaville, a Super Taça Babacar Fall e a 30
edição da Taça das Taças.
Vanessa Pasma, de 22 anos, actua na posição de meia-distância e é proveniente do Africa Sport de
Abidjan e internacional pela selecção do seu país.
A equipa " tricolor", que viu a sua principal referência Marcelina Kiala pôr fim a sua carreira
desportiva, não vai contar nas referidas competições com Acilene Sebastião, dispensada por motivos
pessoais.
Quem está de regresso ao Petro de Luanda é a pivot Ana Patrícia Barros, que na temporada passada
não deu o seu contributo à formação do eixo -viário devido à lesão.
Sexta-feira serão conhecidas as dezoito jogadoras que vão para o Congo, enquanto que a viagem
acontece sábado no período da manhã.
As petrolíferas disputam a Super Taça Babacar Fall com a formação do Abo do Congo Brazaville.
Na Taça das Taças as angolanas estão no grupo B, com as equipas do Abo do Congo, Phoenix do
Gabão, Heritage e HC Nuru, ambas da República Democrática do Congo.
No grupo A fazem parte as equipas angolana do Progresso do Sambizanga, as congolesas do
Interclube e Asel e as camaronesas do Fap e Tkc.
A formação do Petro é a campeão em título nas duas competições.
Na presente temporada a equipa de Vivaldo Eduardo já conquistou três provas, nomeadamente a
Super Taça Francisco de Almeida, na cidade de Malanje, o torneio de abertura de Luanda e o
quadrangular amizade, que teve como palco a cidade de Benguela, no passado final de semana.
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ID: 53889877

13-05-2014

Tiragem: 6000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,95 x 20,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mini-Andebol

Formação para
promover
a modalidade
Fernando Cordeiro
A Federação Portuguesa de
Andebol promoveu, na sextafeira, em Mirandela, uma acção
de formação prática e teórica
junto dos técnicos e professores
de Educação Física do 1º Ciclo no
sentido de promover e fomentar
a prática do Mini-Andebol.
Dividida em duas partes, teórica e pratica, e distribuída pelo
Auditório do Centro Cultural e
Pavilhão do Inatel, foi uma acção bem participada em quantidade e qualidade do interesse
dos presentes.
Não são inocentes estas acções, embora compreensíveis,
em que os responsáveis pela
modalidade pretendem que o
adormecimento da modalidade
possa ser invertido com uma
grande revitalização da modalidade. E daí a grande importância da preocupação da autarquia
ao promover esta parceria.
Para os profissionais de desporto, nomeadamente do andebol, estas acções são sempre
muito bem-vindas. “É sempre
muito útil trocar experiências
e debater opiniões entre os funcionários de uma escola ou clube, ter um especialista da federação a apresentar actualizações
e novas ideias”, refere Ricardo
Gomes que já colaborou com a
Federação e que coordena a formação do S.C.Mirandela.
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A17

ID: 53872696

09-05-2014

Tiragem: 6000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,59 x 3,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 17

A18
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Tiragem: 3700
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,54 x 10,87 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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