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> Selecção nacional perdeu na final frente à República Checa, por 34-24.
21.º CAMPEONATO DO MUNDO UNIVERSITÁRIO, NO BRASIL

D. UNIVERSITÁRIO

ANDEBOL

Portugal vice-campeão mundial
A selecção nacional universitária de andebol masculino trouxe do brasil, do 21.º Campeonato do Mundo Universitário a medalha de prata e o título de vice-campeão. Portugal perdeu na final com a República Checa, por 34-24.
> redacção

Uma excelente participação da
selecção nacional universitária
de andebol masculino no 21.º
Campeonato do Mundo Universitário, que se realizou no Brasil
e que terminou com sabor amargo. A final frente à República
Checa terminou com a vitória
para os checos, por 34-24. Portugal consagra-se, assim, vice-campeão mundial universitário,
trazendo para casa a medalha de
prata.
A República Checa conseguiu
segurar o jogo logo desde o
princípio. Portugal só cruzou a
barreira checa já passavam 12
minutos do início da partida e o
resultado 5-1 ditava o controlo
da selecção checa, mas ainda
nada estava perdido. O tempo
continuava e as dificuldades aumentavam, com a equipa das
quinas a sentir dificuldade para

DR

Portugal traz do Brasil medalha de prata no 21.º Campeonato do Mundo Universitário de Andebol

anular a vantagem. No fim da
primeira parte, Portugal perdia
por 9-16.
Na segunda parte, apesar do es-

forço dos atletas de Gabriel
Oliveira, Portugal perdia por
16-24 e continuava distante dos
checos, sem conseguir anular a

distância. O resultado final ditou
a vitória da República Checa por
34-24.
Depois da suada vitória lusa

frente à Polónia nas meias-finais, a República Checa despedaçou assim o sonho Português, impedindo de trazer para
casa o ambicionado ouro.
O Brasil garantiu o 3.º lugar do
pódio no jogo contra a Polónia.
O domínio brasileiro finalizou o
resultado contra os polacos por
33-29, dando o bronze à equipa
da casa.
Esta foi a 21.ª edição do
Campeonato do Mundo Universitário de Andebol, prova que
Portugal já organizadou, em
2000 (Covilhã/Guarda), tendo-se sagrado nessa edição vice-campeão mundial universitário,
também no masculino.
Destaque para o facto de Portugal voltar a ser anfitrião do
Campeonato do Mundo Universitário de Andebol, recebendo a
próxima edição na cidade de
Braga, em 2014, com a expectativa de vencer a jogar em casa.
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CAMPEONATO DO MUNDO UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL

Tiago Pereira eleito melhor jogador do mundial
O bracarense Tiago Pereira venceu o prémio de Melhor Jogador do 21.º Campeonato do
Mundo Universitário de Andebol, que decorreu no Brasil e que ﬁcou marcado pela excelente
prestação de Portugal. A prova terminou com a conquista da medalha de prata para a
selecção nacional, que se sagrou vice-campeã do mundo depois da derrota na ﬁnal frente à
República Checa, por 34-24. A competição terminou com a habitual cerimónia de
encerramento onde as equipas femininas e masculinas subiram ao pódio para receber as tão
esperadas medalhas. Tiago Pereira, atleta da selecção portuguesa - ex-jogador do ABC que
esta época se transferiu para o Benﬁca - foi considerado o melhor jogador do mundial,
trazendo para Portugal o respectivo prémio.
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ANDEBOL

Selecção Universitária
vice-campeã mundial após
perder na final com a República Checa por 34-24. Portugal acaba por ser, assim,
vice-campeão mundial
universitário, trazendo
a medalha de prata.
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PROVA TERMINA AMANHÃ

Andebol está de regresso
à Praia do Pedrogão
Q O andebol de praia regressou
ontem às areias da Praia do
Pedrogão num evento já com
muita tradição na região e que irá
terminar amanhã.
A organização está a cargo,

mais uma vez, do Académico de
Leiria, em parceria com a Associação de Andebol, o município, o
IPJ e a Leirisport num torneio
onde são esperados cerca um
milhar de atletas participantes. l
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ANDEBOL

Portugal vice-campeão
mundial universitário
DM

A seleção portuguesa
universitária de andebol
masculino sagrou-se vice-campeã mundial, ao
perder a final de sábado
com a República Checa
por 34-24, em campeonato que decorreu em Blumenau, no Brasil.
A superioridade checa
fez-se sentir desde o início do jogo, chegando rapidamente aos 5-1 e, apesar de uma maior réplica
lusa, chegou ao intervalo já com uma confortável vantagem de sete golos (16-9).
Com a vantagem adquirida, a equipa checa nunca permitiu que o conjunto luso recuperasse
no marcador, terminan-

Seleção portuguesa de andebol universitário conta com vários minhotos

do a partida com uma
vantagem de 10 tentos
(34-24).
No encontro de atribuição do terceiro lugar, o

anfitrião Brasil derrotou
a Polónia por 33-29.
Portugal, que já tinha albergado uma das 21 edições deste campeonato,

quando se sagrou vice-campeão em 2000 (Covilhã/Guarda), vai organizar a próxima edição,
em 2014, em Braga.
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EQUIPA PORTUGUESA É CONSTITUÍDA POR VÁRIOS ATLETAS DA UMINHO

Portugal na final do mundial universitário de andebol
> a. m.

A selecção nacional de andebol
universitária garantiu o apuramento para a ﬁnal do Campeonato do Mundo, que se disputa
no Brasil, depois de ter deixado
pelo caminho a sua congénere
da Polónia num jogo muito equilibrado, cujo resultado foi de

27-26. Na ﬁnal, Portugal vai
medir forças com a República
Checa que deixou o Brasil fora
da prova, ao triunfar por 36-30.
Assim, os atletas comandados
por Gabriel Oliveira, estão na ﬁnal do 21º Campeonato Mundial
Universitário de Andebol que irá
ser disputada com a República
Checa, em Blumenau – Brasil.

No jogo das meias-ﬁnais, a
equipa lusa enfrentou muitas diﬁculdades, sendo a Polónia
apontada como favorita deste
mundial. Com uma defesa 3:2:1
bastante denunciada, a Polónia
entrou mal no jogo e foi perdendo ataques atrás de ataques,
muito por culpa da equipa portuguesa. Ao intervalo, Portugal

já venciam por 17–12. A segunda parte, os polacos reagiram.
Portugal tentou gerir tempo e esforço. Mas a estratégia não correu da melhor maneira, pois cerca dos 15 minutos da 2ª parte, a
Polónia passava para a frente do
marcador (21–22). Entretanto,
Portugal voltou ao comando do
jogo com 3 golos sem resposta.

O guarda-redes Ricardo Castro
faz uma série de boas defesas
(Bruno Dias após uma 1ª parte
de alto nível é substituído aos 10
minutos da 2ª parte). E foi com
uma exibição sólida que a
equipa lusa garantiu a presença
na ﬁnal.
Recorde-se que na selecção estão vários atletas da UMinho.
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MINHOTOS CARLOS FERREIRA E PAULO FIDALGO INTEGRAM ESTRUTURA

FAP oficializou
Rolando Freitas
DM

LUÍS FILIPE SILVA

A Federação de Andebol de Portugal (FAP)
oficializou ontem o técnico Rolando Freitas como
sucessor de Mats Olsson
no cargo de selecionador
nacional.
O novo treinador da seleção de Portugal terá como
adjunto Luís Monteiro com
quem vai reeditar a dupla
que trabalhou com êxito
no escalão de sub-20 há
alguns anos.
Mats Olsson realizou os
seus dois últimos jogos ao
serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013, a ser
organizado pela Espanha,
frente à Eslovénia, mas a
equipa falhou o objetivo,
ao perder os dois jogos.

Da nova estrutura da
equipa técnica da seleção
nacional pontificam nomes
como o bracarense Carlos
Ferreira que vai coordenar o trabalho dos guarda-redes masculinos e femininos, bem como o vimaranense Paulo
Fidalgo, encarRolando
regue da seFreitas vai te
r
como adjunto
leção masLuís
Monteiro
culina de jucom quem tr
niores A.
abalhou nos subJoão Flo20
rêncio será o
novo selecionador feminino e Filomena
Santos a responsável pelos
juniores A femininos.
Com os juniores B femininos trabalha a treinadora Sandra Fernandes e Ana
Seabra será a adjunta nas
seleções de formação.

Rolando Freitas confirmando novo selecionador de andebol
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• Rolando Freitas oficializado como selecionador de andebol

Página 18

A19

ID: 42575336

01-07-2012

Tiragem: 8500

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 9,47 x 34,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL
Portugal venceu Polónia
e está na final
Portugal disputou frente à Polónia a meia-final do
Campeonato Mundial Universitário de Andebol, um jogo
que já se adivinhava muito difícil mas que a Seleção
Nacional soube transpor com um boa estratégia, inteligência e muita força de vontade vencendo a equipa
polaca por 27-26. Com este resultado a equipa portuguesa conquistou o lugar na finalíssima do Mundial
2012 que decorre em Blumenau – Brasil.
A equipa Lusa foi para este jogo ciente das qualidades do adversário – sendo a Polónia apontada como
favorita deste mundial, mas otimista, pois a confiança
em si própria também era grande. Sabendo do poderio
físico dos atletas da Polónia, com média de alturas
claramente a cima dos 1,95m, Portugal delineou uma
estratégia que assentava principalmente em não deixar
as principais “armas” ofensivas da Polónia jogar.
Com uma defesa 3:2:1 bastante denunciada, a Polónia
entrou mal no jogo e foi perdendo ataques atrás de
ataques, muito por culpa da equipa portuguesa que os
incomodava muito! No ataque, com jogadas rápidas,
Portugal conseguia finalizar sempre no espaço deixado pela defesa 6:0 que os Polacos apresentaram.
Ao intervalo os portugueses já venciam por 17-12, a
prova de 30 minutos praticamente perfeitos, e do rigor
tático de Portugal.
No segundo tempo, Portugal tentou gerir tempo
e esforço. Mas a estratégia não correu da melhor
maneira, pois cerca dos 15 minutos da 2.ª parte, a
Polónia passava para a frente do marcador (21-22).
Nesta altura, é pedido um time-out pelo treinador
português e tudo mudou.
Gabriel Oliveira pediu o derradeiro esforço aos seus
jogadores «tínhamos que voltar ao ritmo da 1.ª parte e
se tivéssemos que “cair”, cairíamos a tentar» referiu o
treinador. Voltando para o terreno de jogo, os jogadores
portugueses fizeram o “volta face” no jogo. Portugal
voltou ao comando do jogo com 3 golos sem resposta.
O guarda-redes Ricardo Castro faz uma série de boas
defesas (Bruno Dias após uma 1.ª parte de alto nível
é substituído aos 10 minutos da 2.ª parte).
Com Portugal a dominar, mas com pressa que
terminasse, «o último minuto pareceu uma eternidade» afirmou Gabriel. Um minuto que onde Portugal
ainda sofreu o 26.º golo – a 30 segundos do fim.
A 20 segundos do fim, é pdido o segundo time-out de
Portugal. O treinador português disse aos seus jogadores que «Não se pode perder a bola e nos últimos
5 segundos, vamos tentar o golo… e assim foi feito!
Nos últimos 5 segundos, o lateral direito José Rolo,
embala para a baliza e remata. A bola bate no bloco
polaco… e sai pela linha de fundo, pertencendo assim
a Portugal. Com um segundo de jogo, Portugal passa
para a final do Campeonato do Mundo Universitário de
Andebol e… explode a festa no campo».
Para o treinador de Portugal «ganhou a equipa que
mais lutou… ganhou a equipa mais humilde… ganhou
Portugal».
Na meia-final entre a República Checa e o Brasil, a
equipa da casa, surpreendeu todos os que assistiram
ao jogo. Apesar do Brasil ser apontada como equipa
favorita, os checos saíram vitoriosos por 36-30.
Assim, os atletas comandados por Gabriel Oliveira,
estão na final do 21.º Campeonato Mundial Universitário de Andebol que será disputada com a República
Checa, tendo grandes possibilidades de trazerem o
título para terras lusas.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • Final do Euro’2012: Espanha-Itália 19h45, Kiev, Ucrânia
(RTP1 e SportTV1). • Plantel do Marítimo goza dia de folga. • Inscrições
para o Torneio de Horas de Futebol, em Veteranos, organizado pelo CF
União, até dia 13. • Bárbara Santos ("Xavelhas") e Fátima Pinto (APEL) no
Europeu Feminino Sub-19, na Turquia, até dia 14.
BASQUETEBOL • 15.ª Edição do Torneio Internacional do CAB-Madeira,
Pav. dos "Amigos", na Nazaré, até sábado. Hoje, chegada equipas e concentração. • JAMBOREE Regional 2012 no Porto Santo, até hoje.
ANDEBOL • 28.º Torneio "Madeira Handball", organizado pelo Académico: 10h/18h, Pav. do Funchal. Encerramento/entrega de prémios,
18h30.
JET SKI • Taça Ibérica, em Lisboa. • Campeonato Nacional, 3.ª Prova: GP
do Porto, até hoje.
FUTSAL • 3.ª Taça de Futsal do Atlântico, pela Associação "Terra Amiga",
9h, Pav. Curral das Freiras, até hoje. Final, 17h30, entrega de prémios,
19h45.

FUTEBOL DE PRAIA • 2.ª Etapa do Circuito Regional, 10h, Praia da Calheta. Final, 16h.
ATLETISMO • Circuito "Dia da Região", 10h30 / 12h15,Travessa dos
Reis. • Dany Gonçalves e Carolina Duarte (CS Marítimo) e ainda Alberto
Paulo no Europeu, em Helsínquia, até hoje.
PARAPENTE • Taça da Madeira 2012, até hoje.
AUTOMOBILISMO • Inscrições para o Rali Vinho Madeira 2012, até dia 9.
• Inscrições do Circuito de Santana/Rampa Pico das Pedras, até 4.ª feira.
CICLOTURISMO • "Os Trepadores" organiza a 2.ª Volta à Ilha 2012, em
Cicloturismo, até hoje.
TÉNIS-DE-MESA • Madeirenses no Nacional de Infantis e Iniciados, Pav.
Casal Vistoso, Lisboa.
KARATÉ • O madeirense Ricardo Gomes (Naval Funchal) na Selecção
Nacional de Shukokai.
DIVERSOS • O Clube "Moto & Serra" dá a Volta à Ilha, em Moto 4, até
hoje. • A Casa do Povo da Camacha organiza "Roteiro à Roda do Paul":

caminhada entre Rabaças e Rabaçal. • O Clube de Campismo da Madeira
realiza Acampamento do seu 67.º Aniversário, até hoje.
ORIENTAÇÃO • Inscrições para o “Ori Pela Vida 2012”, prova organizada
pela UMa, até hoje.
AVENTURA • Incrições para o Open da Aventura Tradicional de Ponta
Delgada (com jogos tradicionais, canoagem e BTT, entre outras), até dia
13.
TRAIL • Inscrições para a prova de corrida de montanha/Trail Running,
organizada pelo Ludens Clube de Machico, até sábado.
AUTOMODELISMO • 4.ª Prova do Camp. da Madeira, Pista da Cancela,
até amanhã.
CICLISMO • Tour de France 2012, até dia 15.
KARATÉ • Estágio internacional de Karaté Shotokan, Pav. do Caniço, até
hoje.
TÉNIS • Regional Absoluto (Singulares e Pares), Clube de Ténis do Funchal, até hoje. • Open de Wimbledon, em Londres, até dia 8.
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> Equipas sénior e júnior do ABC de Braga passam a denominar-se ABC/UMinho.
PROTOCOLO FOI ONTEM CELEBRADO ENTRE AS DUAS INSTITUIÇÕES

MODALIDADES

ANDEBOL

ABC/UMinho já é realidade
Cedência de instalações e jogadores e colaboração em programas e iniciativas das duas instituições, entre outros,
são dois dos objectivos do protocolo que foi ontem celebrado entre o ABC de Braga e a Universidade do Minho.
> carlos costinha sousa

ABC de Braga e Universidade
do Minho assinaram, ontem, o
protocolo que une as duas instituições na busca por um bem comum, com vários objectivos.
A reitoria da Universidade do
Minho serviu ontem de palco à
assinatura deste protocolo entre
duas das entidades mais emblemáticas da cidade de Braga
que unem esforços com diversos
objectivos.
Na apresentação do protocolo,
o vice-reitor José Mendes deu as
boas-vindas ao ABC à Universidade do Minho, considerando
que “faz parte da missão da
UMinho promover a prática desportiva. A universidade acredita
que as características que fazem
um bom atleta são as mesmas
que fazem um bom aluno. Perseverança, treino, disciplina e rigor são essenciais e entendemos
que essa dimensão e este intercâmbio na vivência dos estudantes é importante”.

ROSA SANTOS

Luís Teles, António Cunha, José Mendes e Carlos Silva ladeados por jogadores seniores do ‘novo’ ABC/UMinho

Por sua vez, o presidente do
ABC, Luís Teles, considerou
que com este protocolo se dá
“seguimento a uma parceria que
o ABC tem privilegiado com a
UMinho. Consideramos que este
protocolo vai permitir um projecto mais global para devolver

ao ABC algum mediatismo que
já teve no passado. Penso que
esta será uma parceria vencedora também a nível da formação”.
António Cunha lembrou que
este protocolo nasce apoiado nas
bases que regem a UMinho. “A
missão da UMinho refere três

dimensões: a de ensinar, investigar e interagir com a sociedade.
Este protocolo insere-se nessa
missão que para nós, universidade, ajuda ao conceito de educação integral que é a nossa
grande aposta”.
Um protocolo de cooperação

celebrado com a intenção de que
sejam cumpridos diversos compromissos como: a colaboração
no âmbito de programas e actividades académicas, científicas,
de formação e disseminação organizados em torno da temática
desportiva; organização anual
do ‘Dia do ABC na UMinho’,
que será uma jornada de contacto entre a equipa sénior do ABC
e a equipa universitária com a
comunidade académica; a integração de atletas da equipa sénior do ABC, que sejam estudantes da UMinho, no programa
de acompanhamento de atletas
de alta competição ‘Tutorium’; a
subsidiação das proprinas de frequência universitaria para atletas
de alta competição do ABC, a
utilização das instalações desportivas da UMinho; a intensificação das relações desportivas
entre as duas partes.
A face mais visível do protocolo é o facto das equipas sénior e
júnior do ABC passarem a denominar-se ABC/UMinho.
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ABC junta-se à UMinho
num projecto aliciante
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PROTOCOLO CELEBRADO ONTEM

ROSA SANTOS

ABC/UMinho
projecta andebol
e educação

ABC de Braga e Universidade do Minho assinaram, ontem,
um protocolo que une as duas instituições na busca de
vários objectivos que se centram no campo da modalidade
Andebol e também na educação dos estudantes que frequentam a instituição de Ensino Superior.
>> 28
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VITÓRIA SOBRE O ‘FINTAS A’ MANTÉM O ARSENAL IMBATÍVEL

FUTEBOL

Arsenal da Devesa invicto
na caminhada para o troféu

Torneio de futebol sete organizado pela câmara de Braga prossegue, com o Arsenal na liderança e a somar por vitórias todos os jogos realizados.
> sílvio gonçalves

Continua a decorrer, no Complexo Desportivo das Camélias,
a 8.ª edição do Torneio de Verão
em futebol sete e que é organizado pela Divisão de Desporto da
Câmara Municipal de Braga.
Para já e após três jornadas realizadas, o Arsenal da Devesa está no comando da prova, ao somar por vitórias todos os jogos
efectuados. O último dos quais
no dia de ontem, em que derrotou por 2-1 a Associação Juvenil
de Braga/Fintas A, naquele que
foi o primeiro jogo do dia.
Nas restantes partidas, destaque para o primeiro ponto conquistado pelo Gondizalves na
competição, ao empatar 3-3 com
a equipa do Fintas B. No último
encontro do dia o Merelim S.
Paio venceu o Bairro da Misericórdia por 1-0 e assim igualou

DR

Equipa de Gondizalves conquistou o seu primeiro ponto na competição, ao empatar a três golos com o Fintas B

no, quarto posto, o seu adversário, ambos somam agora três
pontos. Para segunda-feira está

reservada a quarta jornada, com
o líder Arsenal a jogar com o
Fintas B, o último classificado

Gondizalves mede forças com o
Merelim S. Paio e o Fintas A joga contra o B.º Misericórdia.
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> Cerimónia que encerra a época desportiva realiza-se no próximo dia quatro de Julho, pelas 19.15 horas.
XII GALA DO DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

DESPORTO

DR

DR

Pedro Palas liderou o Futsal da UMinho

SASUM/AAUM

Gabriel Oliveira conquistou vários troféus com o Andebol da academia minhota

DR

João Chaves é o líder do Basquetebol e Corfebol

Líderes de grande sucesso
A gloriosa época das equipas da Universidade do Minho não seria possível sem a presença constante dos homens e
mulheres que lideram os atletas. São treinadores de sucesso e nomeados para o galardão de Treinador do Ano.
> ana marques

A Gala do Desporto é já no próximo dia quatro de Julho, uma
cerimónia que surge como forma de reconhecimento intra e
extra-muros pela importância
atribuída ao desporto e pelos resultados positivos e meritórios
alcançados durante este ano.
Para a categoria de Treinador
do Ano estão este ano nomeados:
Gabriel Oliveira (Andebol).
Foi medalha de ouro no campeonato nacional; orientou a competição e recreação com 32 ele-

mentos inscritos; orientou as
equipas masculina e feminina
com dois treinos semanais. Foi
vice-campeão europeu 2006,
2007, 2009 e 2010; campeão europeu 2011; e orienta a equipa
que participa no Eusa Games
2012, em Córdoba, Espanha.
Hugo Serrão (Taekwondo), 28
medalhas conquistadas por atletas de taekwondo no campeonato nacional: 8 de ouro, 8 de prata
e 12 de bronze. Orientou o grupo
de competição e recreação de
taekwondo, que teve 32 atletas
inscritos; orientou a equipa de

32 atletas que participou no
CNU; orientou 4 sessões semanais de taekwondo marcial e 10
sessões do grupo de atletas de
alto rendimento que estudam na
UMinho. Internacionalmente foi
técnico da selecção universitária
portuguesa que participou na
Universíada 2007 e 2009; diretor técnico do campeonato europeu 2009; teve dois atletas
medalhados (Bronze) no campeonato mundial 2010; 9 medalhados (2 ouro, 2 prata e 5 bronze)
no Europeu Universitário 2011.
Pedro Palas (Futsal) venceu a

medalha de ouro campeonato
nacional . Orientou a competição e recreação com 21 elementos inscritos; orientou um treino
semanal; a nível internacional
foi vice-campeão europeu 2010;
medalha de bronze no europeu
2011; e orienta a equipa que participa no Eusa Games.
João Chaves (Basquetebol e
Corfebol) foi medalha de ouro
no nacional; medalha de bronze
no nacional feminino; medalha
de bronze do torneio nacional de
corfebol; orientou a competição
e recreação com 47 elementos

inscritos; orientou as equipas
masculina e feminina com três
treinos semanais; obteve o 16.º
lugar no europeu 2006; e orienta
a equipa que participa no Eusa
Games 2012.
Michael Ribeiro (Futebol 11
Masculino e Futvólei) foi medalha de prata no campeonato nacional de futebol 11; medalha de
prata no campeonato nacional de
futevólei 11; orienta a competição e recreação com 47 elementos inscritos com dois treinos semanais de Setembro de 2011 a
Maio de 2012

DR

DR

Hugo Serrão, técnico de Taekwondo da UMinho

Michael Ribeiro, treinador de Futebol 11 e Futevólei
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ANDEBOL

Portugal defronta a Polónia
Está encontrado o adversário de Portugal no Campeonato Mundial Universitário que se disputa no Brasil. A Polónia é
o próximo obstáculo e o que separa os jovens lusitanos da tão almejada final da competição.
> ana marques

Portugal cumpriu o último jogo
da fase de grupos do 21.º Campeonato Mundial Universitário
de Andebol contra a equipa do
Chile, uma partida que decidia
não só a passagem às finais-finais, mas também as contas do
primeiro lugar do grupo. Uma
partida dominada completamente pela selecção portuguesa que
terminou com uma vitória clara
por 47-27.
Esta partida cumpriu os objectivos em parte, pois tal como
referiu o treinador da equipa
portuguesa, Gabriel Oliveira “foi
um resultado que se demonstrou
escasso pois, o Brasil ganhou à

Turquia por oito golos e assim
passou em primeiro lugar do
grupo por… um golo de vantagem”. Assim cumpriu-se o apuramento para as meias, mas não
o primeiro lugar do grupo, com a
equipa das quinas a jogar a meia-final com a poderosa Polónia.
A meia-final contra a Polónia
será o jogo do ‘mata-mata’. Na
opinião do treinador português
“a Polónia é favorita”, mas apesar disso a equipa lusa não teme
os polacos. “Vamos entrar, como
em todos os jogos, para ganhar e
disputar até ao fim”, referiu o
treinador português.
Na outra meia-final, a selecção
do Brasil defronta a República
Checa.

DR

Selecção portuguesa está a um passo da final do mundial, mas tem que ultrapassar a ‘poderosa’ Polónia
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO>>29

Selecção portuguesa
já está nas meias-finais
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TREINADOR FOI ONTEM APRESENTADO EM GUIMARÃES

Tchikoulaev assume Xico Andebol
> p.m.

Viktor Tchikoulaev está de regresso ao Xico Andebol. O treinador foi ontem apresentado como novo timoneiro da equipa
vimaranense, ocupando o lugar
deixado vago por Nuno Santos,
técnico que vai orientar o Fafe.
O técnico assinou contrato por
uma temporada, mas o clube tem
o direito de opção para a época
seguinte, como confirmou o
presidente do clube Fernando
Alves Pinto.
Para o dirigente, este facto de
“ter mais um ano de opção é
porque este é um projecto para
dois anos. Tchikoulaev é uma
pessoa com provas dadas no andebol nacional e mesmo internacional. Temos consciência que o
Xico Andebol passa por momentos difíceis, mas a curto prazo
queremos equilibrar e autono-

DR

Viktor Tchikoulaev está de regresso ao Xico Andebol

mizar este clube".
Quanto ao novo treinador, afirmou-se feliz por voltar a Portugal e ao Xico Andebol: “não foi
preciso muito para me convencer a regressar a esta casa porque já aqui tive muitos momentos de alegria. Quero ajudar es-

tas pessoas a recuperar esta
grande instituição e agradeço a
oportunidade que me dão de fazer parte deste projecto. A minha
dedicação será total”.
O regresso ao trabalho do Xico
Andebol está marcado para o
próximo dia um de Agosto.
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“Maratona” de andebol
arrancou em Estarreja
O Torneio Internacional vai disputar-se em vários pavilhões
do concelho, que ao todo vão receber 350 jogos de 11 escalões
GARCI CUP’2012

n A terceira edição do Torneio Internacional de Andebol “Garci
Cup”, organizado pelo Estarreja
Andebol Clube e Arsenal de Canelas, em parceira com a Câmara
Municipal de Estarreja, começou
ontem à noite com a cerimónia que
decorreu no Pavilhão Municipal.
A abertura do torneio englobou
ainda um jogo de promoção do
Andebol em Cadeira de Rodas,
dando assim continuidade ao JOGOS de vários escalões animam concelho de Estarreja

D.R.

Avelino Conceição

“Andebol 4 All”, um projecto da
Federação de Andebol de Portugal,
que tem como objectivo “minimizar, pela prática desportiva, as limitações inerentes à condição da
pessoa com deficiência.
O “Garci Cup’2012” regista um
aumento significativo do número
de participantes, já que, este ano,
vão estar em competição perto de
90 equipas, num total de cerca de
1.600 atletas, que vão disputar
uma “maratona” de jogos ao longo
de cinco dias de torneio, que de-

corre em nove pavilhões do concelho de Estarreja.
De entre muitas das equipas
presentes algumas delas vêm do
estrangeiro, dando assim o “cunho” internacional ao evento, que
é já uma das grandes referências a
nível nacional. Estarreja, Avanca,
Canelas, Pardilhó, Salreu e Veiros
são as localidades que vão acolher
as partidas de andebol, desde os
escalões de Minis a Seniores, masculinos e femininos, incluindo ainda Veteranos.
Face à grande estrutura organizativa que esta edição comporta,
muitos jovens do concelho formam o voluntariado do torneio,
que tem como “padrinhos” reconhecidos treinadores nacionais,
como Carlos Resende (ABC), Jorge
Sousa (Águas Santas), Paulo Faria
(ex-Sporting), Luís Santos (Artística de Avanca).
Para além da vertente desportiva, o evento engloba uma parte lúdica e cultural, com algumas visitas
a vários locais de Estarreja a fazerem parte de um roteiro, onde não
faltarão também algumas festas

para entreter os intervenientes no
torneio, em que estarão em disputa
um grande número de prémios,
tanto colectivos, como individuais.l

NÚMEROS

9

Pavilhões onde se
disputam os jogos

11

Escalões envolvidos no
torneio

350

Partidas ao longo de cinco
dias

1.600

Atletas envolvidos na
competição
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O Torneio Internacional vai disputar-se em vários pavilhões do concelho, que ao todo vão receber 350
jogos de 11 escalões
Jornalista:
Avelino Conceição
Edição de:
Sábado, Junho 30, 2012
Autor da Imagem:
D.R.
A terceira edição do Torneio Internacional de Andebol "Garci Cup", organizado pelo Estarreja Andebol
Clube e Arsenal de Canelas, em parceira com a Câmara Municipal de Estarreja, começou ontem à
noite com a cerimónia que decorreu no Pavilhão Municipal.
A abertura do torneio englobou ainda um jogo de promoção do Andebol em Cadeira de Rodas, dando
assim continuidade ao "Andebol 4 All", um projecto da Federação de Andebol de Portugal, que tem
como objectivo "minimizar, pela prática desportiva, as limitações inerentes à condição da pessoa com
deficiência.
O "Garci Cup'2012" regista um aumento significativo do número de participantes, já que, este ano,
vão estar em competição perto de 90 equipas, num total de cerca de 1.600 atletas, que vão disputar
uma "maratona" de jogos ao longo de cinco dias de torneio, que decorre em nove pavilhões do
concelho de Estarreja.
De entre muitas das equipas presentes algumas delas vêm do estrangeiro, dando assim o "cunho"
internacional ao evento, que é já uma das grandes referências a nível nacional. Estarreja, Avanca,
Canelas, Pardilhó, Salreu e Veiros são as localidades que vão acolher as partidas de andebol, desde os
escalões de Minis a Seniores, masculinos e femininos, incluindo ainda Veteranos.
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Diário Digital Online

URL:

http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=580196
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Até aqui treinador nacional júnior, Rolando Freitas foi, este sábado, confirmado como novo
seleccionador nacional de andebol, sucedendo assim ao sueco Mats Olsson. Freitas, que enquanto
treinador comandou equipas como o CCD Macieira e o Francisco da Holanda, já trabalhava na
Federação Portuguesa de Andebol desde 2005, quando foi convidado para assumir o comando técnico
da selecção nacional júnior.
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REITOR ELOGIA CLUBE HISTÓRICO COM MUITOS TÍTULOS

ABC/UMinho é nome oficial
FRANCISCO DE ASSIS

Na sua intervenção, o reitor da UM lembrou
a história do ABC, clube «histórico e com
muitos títulos» no seu currículo, a nível
nacional e internacional.
Entretanto, a partir de agora, as equipas
sénior e júnior vão passar a chamar-se
ABC/UMinho. «Esta colaboração é abrangente. O facto de a UM ter uma aposta
forte no desporto e de o ABC ser uma
potência no andebol, pode fazer com que
esta universidade, esta região, este clube,
quer nas dimensões académicas, quer no
desporto, haja benefícios para as duas
partes», disse o reitor.
Entre outros pontos, o protocolo prevê,
a integração de atletas da equipa sénior

do ABC, que sejam estudantes da UM,
no programa de acompanhamento de
atletas de alta competição “Tutorium”;
subsidiar as propinas de frequência
universitária para atletas do ABC; e
permitir a utilização das instalações
desportivas da UM por atletas do ABC,
em condições especiais.
No acordo está previsto, igualmente, intensificar as relações desportivas, através da
cedência de jogadores-estudantes do ABC,
para as equipas e competições universitárias
num pouco como já acontecia, antes da
assinatura do documento.
José Mendes, vice-reitor da UM presenciou
o ato, mostrando-se satisfeito.

Luís Teles e António Cunha esperam frutos deste acordo
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GALA DO DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Nomeados na categoria
de «treinador do ano»
DR

Gabriel Oliveira, Hugo Serrão e João Chaves

Os nomeados para a categoria de «treinador do
ano na Gala do Desporto da Universidade do Minho são»: Gabriel Oliveira (Andebol) Medalha de
Ouro Campeonato Nacional Universitário. Foi viceCampeão europeu universitário 2006 (França); vicecampeão europeu universitário 2007 (Polónia); ViceCampeão Europeu Universitário 2009 (Eslovénia); Vice--Campeão Europeu Universitário 2010 (Chipre);
Campeão Europeu Universitário 2011 (Croácia). Vai
orientar a equipa que participa no Eusa games 2012 –

Córdoba – Espanha.
Hugo Serrão (Taekwondo), 28 Medalhas conquistadas por atletas de Taekwondo no Campeonato Nacional Universitário: 8 de ouro,
8 de prata e 12 de bronze. O
treinador orientou: o grupo
de competição e recreação
de Taekwondo, que teve 32
atletas inscritos; a equipa de
32 atletas que participou no
CNU de Taekwondo; 4 sessões semanais de Taekwondo marcial e 10 sessões semanais de treino do grupo
de atletas de alto rendimento que estudam na UMinho.
Internacionalmente, foi Técnico da Seleção Universi-

tária Portuguesa que participou na Universíada de
Banguecoque 2007; técnico da Seleção Universitária Portuguesa que participou na Universíada de Belgrado 2009; Diretor Técnico do Campeonato Europeu
Universitário de Taekwondo 2009; dois atletas medalhados (Bronze) no Campeonato Mundial Universitário
de taekwondo em 2010 –
Vigo; 9 atletas medalhados
(2 Ouro, 2 Prata e 5 bronze) no Europeu Universitário de 2011, Braga
Pedro Palas (Futsal) medalha de Ouro Campeonato Nacional Universitário. O
DR

... Michael Varela e Pedro Palas são candidatos a treinador do ano

treinador orientou a Competição e Recreação com
21 elementos inscritos e um
treino semanal, de setembro
de 2011 a maio de 2012. A
nível internacional foi ViceCampeão Europeu Universitário 2010 (Croácia); medalha de Bronze no Europeu Universitário de 2011
(Finlândia). Vai orientar a
equipa que vai participar no
Eusa games 2012 – Córdoba – Espanha.
João Chaves (Basquetebol
Masculino/Feminino e Corfebol) foi medalha de Ouro no
Campeonato Nacional Universitário Basquetebol; medalha de Bronze no Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino; medalha
de Bronze do Torneio Nacional Universitário de Corfebol. Orientou a Competição
e Recreação com 32 elementos inscritos: 36 Masculinos
e 11 femininos
Michael Ribeiro (Futebol
11 Masculino e Futvólei)
foi medalha de Prata Campeonato Nacional Universitário – Futebol 11; medalha de Prata Campeonato Nacional Universitário
– Futevólei 11. Orienta a
Competição e Recreação
com 47 elementos inscritos com dois treinos semanais de setembro de 2011
a maio de 2012.
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MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL
Portugal na meia-final
frente à Polónia
Portugal cumpriu o último jogo da fase de grupos
do 21º Campeonato Mundial Universitário de Andebol
contra a equipa do Chile, uma partida que decidia não
só a passagem às finais-finais, mas também entravam
as contas do primeiro lugar do grupo. Uma partida
dominada completamente pela seleção Portuguesa que
terminou com uma vitória clara da equipa liderada por
Gabriel Oliveira por 47 – 27.
Esta partida cumpriu os objetivos, em parte, pois tal
como referiu o treinador da equipa portuguesa, “foi
um resultado que se mostrou escasso pois, o Brasil
ganhou à Turquia por 8 golos e assim passou em 1º
lugar do grupo por… 1 golo de vantagem!”. Assim
cumpriu-se o apuramento para as meias, mas não o
primeiro lugar do grupo, indo a equipa das Quinas
jogar a meia-final com a poderosa Polónia.
Este último jogo não teve muito que contar “Só
deu Portugal do início ao fim” afirma Gabriel Oliveira.
O Chile bem tentava contrariar o poderio de Portugal
com alguns contra-ataques e marcando individualmente
o central Tiago Pereira, mas nunca conseguiu. Com
uma defesa fortíssima e contra ataques velocíssimos
Portugal foi aumentando gradualmente a diferença de
golos. Ao intervalo Portugal já ganhava 20-11.
Na segunda parte foi mais do mesmo. Deu para
rodar todos os jogadores, poupando assim os jogadores mais utilizados para o jogo das meias-finais. No
final e com o marcador a assinalar 47-2,7 a alegria da
seleção portuguesa não estava completa pois o Brasil
tinha ganho à Turquia por 8 golos e assim passou em
1º lugar do grupo.
A meia-final contra a Polónia será o jogo do “mata
mata”. Na opinião do treinador português “a Polónia é
favorita” mas apesar disso a equipa Lusa não teme os
polacos.“Vamos entrar, como em todos os jogos, para
ganhar e disputar até ao fim”. A seleção da Polónia tem
três jogadores de topo, seleção A. Para além disso é
fisicamente muito alta, tem dois jogadores acima dos
2 metros de altura “mas isso não nos assusta” afirma.
Já com a estratégia delineada, o “timoneiro” português
refere que vai tentar impôr o jogo pela velocidade,
pois os jogadores polacos são mais lentos. Para além
disso, o Gabriel menciona que não vai deixar o polacos
embalar para a baliza, a sua equipa vai defender mais
em cima e, depois de ter a bola correr em contra-ataques muito velozes “vamos subir a defesa e usar
as nossas armas… o contra-ataque!! Vai ser uma boa
meia-final!!” atesta.
Na outra meia-final, o Brasil defronta a República
Checa.
DM
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GESTO DE SIMPATIA

Reitor da
UM recebeu
camisola
e cachecol
do ABC
Durante a cerimónia
de assinatura do protocolo, o presidente
do ABC, Luís Teles,
teve um gesto de
simpatia para com o
reitor da Universidade
do Minho. António
Cunha recebeu não só
uma camisola do ABC
de Braga com o seu
nome nas costas, mas
também um cachecol
do clube.
Mas não foi só o
reitor da Universidade
do Minho que recebeu “prendas”. José
Mendes, vice-reitor da
Universidade do Minho
Palmira Maciel, vereadora da Educação da
Câmara Municipal de
Braga; e António Silva,
diretor dos Serviços
de Ação Social da UM
também receberam
cachecóis das mãos de
Luís Teles e de alguns
atletas presentes na
cerimónia.
Os responsáveis
máximos das duas
instituições entendem
que o andebol é uma
marca mobilizadora da
academia minhota e
da própria cidade de
Braga.
Esta é, aliás, uma
das justificações para
a assinatura do acordo
de colaboração, que
prevê, ainda, a organização anual do “Dia
ABC na UMinho”.
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FRANCISCO DE ASSIS

com imensa satisfação que
conseguimos dar maior consistência a esta parceria. O
ABC que já era um grande
clube, passa a ser um clube grande. Porque agora tem
uma dimensão que não tinha
até agora», disse.
Por seu turno, o reitor da
UM também enalteceu as
duas vertentes e dimensão
das duas instituições agora
protocoladas.

Três dimensões
do protocolo

Protololo, foi assinado no salão nobre da Reitoria da UM

AS DUAS INSTITUIÇÕES ASSINARAM UM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

UM e ABC de mãos dadas
FRANCISCO

DE

ASSIS

A Universidade do Minho
(UM) e o ABC de Braga estão, desde ontem, de mãos
dadas em nome da competição e da formação, mas também em nome da cidade de
Braga e da região. O protocolo foi assinado no salão
nobre da reitoria da UM, na
presença de alguns atletas
e representantes da Câmara

de Braga e dos Serviços de
Ação Social da UM.
Os dois signatários do documento, o reitor da UM, António Cunha; e o presidente
do ABC, Luís Teles, não esconderam a satisfação pela
consumação de um acordo
de colaboração que, no entender de ambos, será muito
proveitoso para as duas instituições, para a cidade de
Braga e para a região.

Luís Teles lembrou que
mação académica dos seus
o ABC e a UM têm objeatletas. Porque o desportivos comuns, tanto não é eterno e
António
to a nível foros atletas devem
Cunha e Luís
mativo como
aliar a sua atiTeles têm es
peranem termos desvidade desporça que o prot
olo posportivos. «O
tiva com uma
sa ser bom ta
mbém
ABC é conheformação acapara a cidade
cido como sendémica. E nada
do um clube formelhor do que se
mador na parte desassociar a uma instiportiva, mas seguramente
tuição de excelência como
também quer garantir a fora UM. Por isso, para nós, é

«Queria manifestar a minha grande satisfação por a
UM ter protagonizado a formalização a este protocolo que assenta em três dimensões: ensinar, criar novos conhecimentos; investigar e a sua abrangência social», começou por dizer António Cunha, que lembrou o
conceito de educação integral das jovens.
«Uma educação integral,
que se baseia na competência e na qualidade do ensino que administramos. Esse
ensino tem que ser complementado com outros conhecimentos. A universidade
orgulha-se do trabalho que
faz, orgulha-se do número
de praticantes desportivos.
Mas também se orgulha dos
resultados que obtém a nível desportivo. Essa colaboração permite-nos reforçar
e consolidar essa linha de
ação da universidade».
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PRESIDENTE QUER QUE O CLUBE REGANHE CREDIBILIDADE

Viktor Tchikoulaev
treina Xico Andebol
FRANCISCO DE ASSIS

FRANCISCO

DE

ASSIS

Está apresentado o
nome do novo treinador
do histórico Xico Andebol, clube de Guimarães.
Trata-se do russo Viktor
Tchikoulaev, que espalhou
a magia do seu andebol por
vários pavilhões nacionais
e internacionais.
Um regresso a casa muito saudado pela direção
que fez questão de estar
presente, em peso, na sessão de apresentação do
novo técnico, num gesto
de união. Depois de muitos elogios, o novo técnico do Xico Andebol, não
escondeu a emoção e até
queria começar a trabalhar de imediato. «O início
dos trabalhos está marcado para o dia 1 de Agos-

to. Mas com tantas palavras bonitas, queria começar já amanhã», começou
por referir, acrescentando: «por minha parte, estou a sentir-me muito feliz dentro da minha vida
profissional e pessoal. É
uma enorme satisfação
pessoal e profissional. É
um momento feliz também
para a minha família. Queria agradecer a esta gente. Só me resta justificar a
confiança dentro
das quatro liViktor
nhas. Espero
Tciloulaeve
que, no final
ficou emocio
nado
e queria com
do ano toeçar
a trabalhar
dos estejajá hoje
mos contentes», disse.
Xico Andebol
fica com direito de
A direção mostrou-se unida na apresentação do técnico
opção.
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• Tchicolaev é o novo técnico do Xico Andebol
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Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30/06/2012

Meio:

Expresso Online

URL:

http://expresso.sapo.pt/andebol-federacao-oficializa-rolando-freitas-como-novo-selecionador=f736689

16:19
Sábado, 30 de junho de 2012
Lisboa, 30 jun (Lusa) -- Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no
cargo de selecionador português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma
Assembleia-Geral em Lisboa.
O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à Eslovénia, mas a equipa falhou o objetivo,
ao perder os dois jogos.
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Federação oficializa Rolando Freitas como novo selecionador
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Futebol 365.com

URL:

http://futebol365.pt/noticias/artigo.asp?ID=64245&cat=Modalidades

30/06/2012

Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de selecionador
português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma Assembleia-Geral em
Lisboa. O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons
resultados na seleção de sub-20. Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção
portuguesa na eliminatória para o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à Eslovénia,
mas a equipa falhou o objetivo, ao perder os dois jogos. Siga-nos no Facebook no Twitter e no
Telemóvel
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Rolando Freitas é o novo selecionador
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Jogo Online

URL:

http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=2641072

30/06/2012

O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de selecionador
português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma Assembleia-Geral em
Lisboa.
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à Eslovénia, mas a equipa falhou o objetivo,
ao perder os dois jogos.
Os restantes nomes das equipas técnicas da FPA:
- João Florêncio (selecionador nacional feminino).
- Carlos Ferreira (coordenação do trabalho de guarda-redes masculinos e femininos).
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ANDEBOL e ROLANDO FREITAS - Andebol: Rolando Freitas é o novo selecionador
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Mais Futebol.pt

URL:

http://www.maisfutebol.iol.pt/andebol/andebol-rolando-freitas-mats-olsson-federacao-selecionador-maisfutebol/1358638-1450.html

Rolando Freitas foi confirmado neste sábado como novo selecionador nacional de andebol, sucedendo
ao sueco Mats Olsson. Antigo treinador do CCD Macieira e do Francisco de Holanda, Rolando Freitas já
trabalhava nos quadros da Federação Portuguesa de Andebol desde 2005, como treinador nacional
júnior.
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Lisboa, 30 jun (Lusa) - Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no
cargo de selecionador português, anunciou a Federaçã...
Federação de Andebol oficializa Rolando Freitas como novo selecionador
Lisboa, 30 jun (Lusa) - Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no
cargo de selecionador português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma
Assembleia-Geral em Lisboa.
O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à Eslovénia, mas a equipa falhou o objetivo,
ao perder os dois jogos.
Os restantes nomes das equipas técnicas da FPA:
- João Florêncio (selecionador nacional feminino).
- Carlos Ferreira (coordenação do trabalho de guarda-redes masculinos e femininos).
- Paulo Fidalgo (seleção juniores A masculinos).
- Filomena Santos (seleção juniores A femininos).
- Sandra Fernandes (seleção juniores B femininos).
- Ana Seabra (adjunta seleções de formação).
JFF.
Lusa/Fim
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Rolando Freitas novo seleccionador de andebol
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MSN Online

URL:

http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=250431412

30/06/2012

Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de selecionador por
...
Sportinveste Multimédia
Rolando Freitas novo seleccionador de andebol
Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de selecionador
português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma Assembleia-Geral em
Lisboa.
O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à Eslovénia, mas a equipa falhou o objetivo,
ao perder os dois jogos.
Os restantes nomes das equipas técnicas da FPA:
- João Florêncio (selecionador nacional feminino).
- Carlos Ferreira (coordenação do trabalho de guarda-redes masculinos e femininos).
- Paulo Fidalgo (seleção juniores A masculinos).
- Filomena Santos (seleção juniores A femininos).
- Sandra Fernandes (seleção juniores B femininos).
- Ana Seabra (adjunta seleções de formação).
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Record Online
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http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=765111

30/06/2012

Rolando Freitas foi este sábado indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de
selecionador português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma AssembleiaGeral em Lisboa. O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido
bons resultados na seleção de sub-20. Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da
seleção portuguesa no playoff de apuramento para o Mundial'2013, frente à Eslovénia, mas a equipa
falhou o objetivo ao perder os dois jogos. Os restantes nomes das equipas técnicas da FPA: - João
Florêncio (selecionador nacional feminino). - Carlos Ferreira (coordenação do trabalho de guarda-redes
masculinos e femininos). - Paulo Fidalgo (seleção juniores A masculinos). - Filomena Santos (seleção
juniores A femininos). - Sandra Fernandes (seleção juniores B femininos). - Ana Seabra (adjunta
seleções de formação). Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Rui Mendes
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http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=566849&tm=46&layout=158&visual=49

30/06/2012

30 Jun, 2012, 17:08
Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de Selecionador
português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma Assembleia-Geral em
Lisboa.
O novo Selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da Seleção
portuguesa na eliminatória para o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à
Eslovénia, mas a equipa falhou o objetivo, ao perder os dois jogos.
Rui Mendes
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Rolando Freitas é o novo selecionador nacional

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30/06/2012

Meio:

Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Rolando-Freitas-e-o-novo-selecionador-nacional.aspx

O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Por Record
Rolando Freitas foi este sábado indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de
selecionador português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma AssembleiaGeral em Lisboa.O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons
resultados na seleção de sub-20.Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção
portuguesa no playoff de apuramento para o Mundial'2013, frente à Eslovénia, mas a equipa falhou o
objetivo ao perder os dois jogos.Os restantes nomes das equipas técnicas da FPA:- João Florêncio
(selecionador nacional feminino).- Carlos Ferreira (coordenação do trabalho de guarda-redes
masculinos e femininos).- Paulo Fidalgo (seleção juniores A masculinos).- Filomena Santos (seleção
juniores A femininos).- Sandra Fernandes (seleção juniores B femininos).- Ana Seabra (adjunta
seleções de formação).
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Federação oficializa Rolando Freitas como novo selecionador

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30/06/2012

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2012/06/30/federa_o_oficializa_rolando_fre.html

30 de junho de 2012 16:42h
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013.
Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no cargo de selecionador
português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma Assembleia-Geral em
Lisboa.
O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à Eslovénia, mas a equipa falhou o objetivo,
ao perder os dois jogos.
Os restantes nomes das equipas técnicas da FPA:
- João Florêncio (selecionador nacional feminino).
- Carlos Ferreira (coordenação do trabalho de guarda-redes masculinos e femininos).
- Paulo Fidalgo (seleção juniores A masculinos).
- Filomena Santos (seleção juniores A femininos).
- Sandra Fernandes (seleção juniores B femininos).
- Ana Seabra (adjunta seleções de formação).
Por SAPO Desporto c/Lusa
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Andebol Federação oficializa Rolando Freitas como novo selecionador - Visao.pt

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30/06/2012

Meio:

Visão Online

URL:

http://visao.sapo.pt/andebol-federacao-oficializa-rolando-freitas-como-novo-selecionador=f672955

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico
16:19Sábado, 30 de Junho de 2012
Lisboa, 30 jun (Lusa) -- Rolando Freitas foi hoje indicado como o sucessor do sueco Mats Olsson no
cargo de selecionador português, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) durante uma
Assembleia-Geral em Lisboa.
O novo selecionador terá como adjunto Luís Monteiro, com quem já tinha obtido bons resultados na
seleção de sub-20.
Mats Olsson realizou os seus dois últimos jogos ao serviço da seleção portuguesa na eliminatória para
o Mundial de 2013, a ser organizado pela Espanha, frente à Eslovénia, mas a equipa falhou o objetivo,
ao perder os dois jogos.
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ID: 42546619

29-06-2012

Tiragem: 8000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,46 x 5,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ABC E UNIVERSIDADE DO MINHO
ASSINAM PROTOCOLO ESTA TARDE
A equipa de andebol ABC/UMinho que
vai disputar o Nacional da I Divisão nasce esta tarde, com a assinatura do protocolo que une as duas partes e que,
entre vários projectos, muda o ‘naming’
da equipa sénior do ABC. A cerimónia
de assinatura da parceria é às 16 horas,
no salão nobre da Reitoria da UMinho,
no Largo do Paço.
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ID: 42546633

29-06-2012

Tiragem: 8000

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,46 x 10,39 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CAMPEONATO DO MUNDO DE ANDEBOL UNIVERSITÁRIO 2012

Portugal empata com Brasil e adia apuramento
> a.m.

A selecção nacional universitária de andebol defrontou, na terceira partida do Campeonato
Mundial Universitário de Andebol, a equipa anﬁtriã, o Brasil.
Um jogo que já se adivinhava
difícil e que a arbitragem complicou ainda mais para Portugal,
mas, apesar de tudo, a equipa
das quinas conseguiu garantir o
empate a 32 golos e com isso
manter o apuramento, bem como o primeiro lugar do grupo
em aberto.
Portugal deixa assim para o úl-

timo jogo da fase de grupos a decisão quanto ao apuramento para
as meias-finais, como a decisão
do lugar no grupo. Contas feitas,
Brasil e Portugal têm os mesmos
pontos, mas os brasileiros levam
vantagem na diferença de golos.
Nesta partida do tudo ou nada
Portugal vai defrontar o Chile
(que ainda não venceu nenhum
jogo), precisando de vencer para
garantir o apuramento e, para
passar em primeiro lugar do
grupo, Portugal tem que ganhar
por cerca de 20 golos de diferença para passar o Brasil ou os estes perderem com a Turquia.

DR

Portugal empatou com o Brasil, mas tem ainda o apuramento em aberto
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ID: 42547615

29-06-2012

Tiragem: 9969

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,88 x 27,33 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CLUBES DE FUTEBOL DO DISTRITO

56

2. Época de 2008‐2009

1. Primeira equipa da AD Serpinense (1953)

Associação Desportiva Serpinense
A Associação Desportiva Serpinense (ADS) foi fundada a
19 de Setembro de 1953. Bernardo Santos, António Serra,
Sarmento Matos e José A. Cortês foram os pioneiros da co‐
lectividade. As primeiras décadas viram o clube dedicar‐se à
prática de futebol não federado. Só a partir de 1980 a ADS ini‐
ciou a participação nos campeonatos distritais de futebol 11,
sob a égide da Associação de Futebol de Coimbra, situação
que se prolongou até 1990/91.
A partir de 1990, com a construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins, o clube
decidiu apostar numa nova modalidade, o andebol, que acabou no ano de 2000. Em 2000,
surgiu pela primeira vez o futsal em Serpins, mantendo‐se até à actualidade.
Desde a sua criação, destacam‐se as presenças das equipas serpinenses em quatro finais
da Taça da AFC: nas épocas de 2008/09 (seniores masculinos); 2009/10 (juniores mascu‐
linos); em 2010/11 (iniciados masculinos); em 2011/12 (em seniores femininos).
O momento mais marcante da história da Associação Desportiva Serpinense acaba por
ser, justamente, o ano em curso, de 2012, com a conquista da Taça da AF Coimbra, na ca‐
tegoria de seniores femininos, em futsal. Foi verdadeiramente o ano de ouro da associa‐

ção, não apenas pelos relevantes resultados desportivos mas também pela melhoria das
infra‐estruturas do próprio clube.
Com efeito, o Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins foi bastante melhorado, com a colocação
de um piso moderno, instalação do ginásio de musculação, aremodelação do espaço do bar
de convívio, construção de um parque de apoio, para servir as populações infantil e sénior,
criação de novas salas, ampliação de zonas verdes e construção de um campo de ténis. Para
além disto, a associação criou uma “escola de futsal”, que é pioneira no concelho da Lousã.

Nome
Associação Desportiva Serpinense
Morada Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins
Localidade
Serpins
Código postal
3200‐311 Serpins

Instalações desportivas
FUTEBOL DE 11
Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins

CONTACTOS
E‐mail:
adserpinense1953@gmail.com
Página web:
http://www.adserpinense.com/default.aspx
Facebook:
https://www.facebook.com/#!/
pages/Serpinense/114714095253906
Fundação
19 de Setembro de 1953
Filiação na AFC
6 de Agosto de 1980
Número de associados
298
Actual presidente
Paulo Alexandre
Neves Simões

FUTSAL

Equipas e jogadores

Seniores
Juniores
Juvenis
Iniciados

equipas masc. fem. total
2
16
7
23
0
2
5
7
1
11
‐
11
0
4
‐
4
Total de praticantes:
45

EXTRA-COMPETIÇÃO
Escola de futsal
‐

30

Total global de praticantes:

5

35

80

1. Atrás, da esquerda para a direita: Anselmo, João, Sarmento e António.
À frente: João, Aires, Alberto, Gonçalves, Serra e João Polino.

2. Primeira equipa a disputar uma “final four”. Atrás, da esquerda para a direita: Firmino
Serra (treinador), Miguel, Xico, Joca, Cláudio Simões, Júlio e Luís. À frente: Tiago Adelino,
Mário, Cláudio Leitão, Garola, Moreira e Tiago Faisão.

3. Atrás, da esquerda para a direita: Pedro Carvalho (dirigente), Maria da Luz (delegada),
Rui Ferreira (treinador), Inês Ferreira,Cristina Colaço, Diana, Sofia, Susana, Maria João,
Tony (delegado) e Paulo Simões (presidente). À frente: Liliana Carvalho, Joana, Daniela,
Ângela, Liane, Liliana Salvador e Mário (delegado).
3. Vencedora da Taça AFC ‐ futsal feminino (2011‐2012)

(informação da responsabilidade da AF Coimbra / dados relativos à época de 2011/2012)
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ID: 42546421

29-06-2012

Tiragem: 12072

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 11,90 x 21,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 42547650

29-06-2012

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,27 x 34,57 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

GALA DO DESPORTO DA UNIV. MINHO

Nomeados na categoria
de «percurso desportivo»
DR

Elsa Lima, João Graça, João Magalhães....

A Gala do Desporto é o
culminar de mais uma época desportiva para a AAUMinho que este ano conseguiu a nível nacional um 2.º
lugar no ranking da Federação Académica de Desporto Universitário, tendo
arrecadado 79 medalhas
(17 de ouro, 30 de prata
e 32 de bronze).
A nível europeu a UMinho arrecadou 12 medalhas, três medalhas de
ouro (uma no andebol e
duas no taekwondo), duas
medalhas de prata (taekwondo) e sete medalhas
de bronze (uma no futsal,
uma no karaté e cinco no

taekwondo) o que traduz o
sucesso desportivo da academia minhota. Os atletas
nomeados para “percurso
desportivo” são:
Elsa Lima (Química)
atleta de basquetebol que
já terminou a Licenciatura. Obteve o 4.º lugar no
nacional universitário em
2004; foi vice-campeã nacional em 2005 e 2008, medalha de bronze nos nacionais universitários de 2009
e 2012. 12.º lugar no europeu universitário realizado
em Guimarães (2006); 3.º
lugar nos galaico-durienses de 2006 e 2007; vencedora nos galaico-durienses

... Jorge Mendes e Sérgio Fernandes, os candidatos ao troféu

2008, e 3.º lugar nos galaico-durienses 2009.
Jorge Mendes (Geografia e Planeamento) atleta de futsal com licenciatura concluída. Foi vice-campeão nacional universitário em 2009; campeão
nacional universitário em
2010, 2011 e 2012.
A nível internacional foi
vice-campeão universitário europeu 2010; medalha de bronze no europeu
universitário 2011, e integra a equipa que vai participar no EUSA GAMES
2012 (Córdoba).
João Magalhães (Biologia-Geologia) atleta de fut-

sal com licenciatura concluída. Foi vice-campeão
nacional universitário em
2008 e 2009; campeão nacional universitário em
2010, 2011 e 2012. A nível
internacional foi vice-campeão universitário europeu
2010, medalha de bronze no
europeu universitário 2011
e integra a equipa que vai
participar no EUSA GAMES
2012 (Córdoba).
João Graça (Engenharia
Civil) atleta de badminton
com Licenciatura concluída. Foi medalha de bronze no nacional universitário de 2006 e 2007, campeão nacional universitário em 2008; campeão nacional universitário pares
mistos e pares masculinos
em 2009, campeão nacional universitário pares mistos 2010; vice-campeão nacional universitário pares
bronze por equipas 2011;
medalha de bronze no nacional universitário em pares misto – 2011. Participou nos europeus de badminton de 2006 e 2007, no
mundial e europeu universitários 2008.
Sérgio Fernandes (Geografia e Planeamento) atleta de futebol 11 e 7 com
licenciatura concluída. Foi
vice-campeão nacional
universitário em 2012.
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ID: 42547654

29-06-2012

Tiragem: 8500

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,91 x 19,03 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MUNDIAL UNIVERSITÁRIO DE ANDEBOL
Portugal empata com Brasil
e adia apuramento
A seleção nacional universitária de andebol defrontou
na terceira partida do campeonato mundial universitário
de andebol a seleção anfitriã – o Brasil, com quem
empatou (32-32). Um jogo que já se adivinhava difícil
mas que a arbitragem complicou ainda mais para Portugal. Apesar de tudo, a equipa das Quinas conseguiu
o empate e, com ele, manter o apuramento, bem como
o primeiro lugar do grupo em aberto.
Portugal e Brasil chegaram a este jogo com duas
vitórias para cada lado. A equipa liderada por Gabriel
Oliveira entrou mal defensivamente. Embora identificado
o jogo e jogadores, chave do Brasil, notou-se alguma
passividade da equipa portuguesa que permitiu ao Brasil
dominar os primeiros 30 minutos de jogo.
Na segunda parte, Portugal entrou com outra vontade, outra disposição e decidido a alterar o rumo
das coisas… e não só por causa da equipa do Brasil
(Portugal jogou 60 minutos contra duas equipas, pois
a arbitragem foi outra adversária dos Portugueses).
Com alguma dificuldade em virar o jogo a seu favor,
Gabriel Oliveira altera o sistema defensivo da equipa
Lusa de 6:0 para 5:1. Com esta mudança de estratégia,
Portugal começou aos poucos a tomar conta do jogo.
O Brasil via-se sem soluções e tentava finalizar de fora,
mas, ou encontrava uma defesa muito sólida ou um
guarda-redes (Bruno Dias) ao seu melhor nível.
Com uma recuperação excelente, a equipa portuguesa
conseguiu o empate quase a fechar a segunda parte
(aos 29 minutos), fechando o resultado em 32-32,
com o qual terminou o encontro.
Portugal deixa assim para o último jogo da fase de
grupos a decisão quanto ao apuramento para as meias-finais Brasil e Portugal têm os mesmos pontos, mas os
brasileiros levam vantagem na diferença de golos.
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ID: 42548197

28-06-2012

Tiragem: 8500

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,97 x 16,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol
Equipa da Arepa
é vice-campeã nacional
MINIS O Encontro Nacional de
Andebol – Escalão de Minis
Femininos realizou-se em Porto Alto de 21 a 24 de junho,
com 16 equipas de todos o país.
Do distrito de Santarém participaram as equipas do Juventude Amizade e Convívio de
Alcanena, e a equipa anﬁtriã
do AREPA – Associação Recreativa do Porto Alto, tendo bri-

lhantemente atingido a ﬁnal,
somando por vitórias todos os
jogos disputados, classiﬁcando-se em 2º lugar, depois de
perder a ﬁnal frente à equipa
do Clube de Andebol de Leça
da Palmeira. De 28 de junho a
1 de julho, o Porto Alto organiza o seu VII Torneio Nacional
de Andebol Feminino Juvenis,
Iniciadas, Infantis e Minis.
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ID: 42549715

27-06-2012

Tiragem: 1500

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,71 x 22,30 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

> Portalegre - Distrito

Finalistas de Desporto da Mouzinho
com actividades pelo distrito

> No âmbito do Curso Tecnológico de Desporto, leccionado na Escola Secundária Mouzinho da Silveira, os alunos do 12º ano desenvolveram ao longo do ano lectivo 2011/2012
diversas actividades enquadradas pela Área
Tecnológica Integrada, que congrega as disciplinas de Projecto Tecnológico, Práticas de
Dinamização Desportiva e Estágio. Os alunos
são responsáveis pelas organizações e pela
dinamização das mesmas, com a supervisão
dos professores responsáveis, Maria José
Coimbra e Ricardo Graça.
Ao longo do ano os alunos promoveram
desde um “Workshop de Defesa Pessoal” com
apoio do Clube de praticantes de Karaté de
Portalegre, uma “Caça ao Tesouro”, uma
“Skate free” e uma aula de “Multifitness”
que decorreu no pavilhão da Escola e contou
com o enquadramento técnico de professores da Escola Silvina Candeias e do ginásio
Vivafit, dirigido a alunos e professores e que
reuniu cerca 150 participantes.
Também a realização de estágio permitiu
aos alunos pôr em prática os seus conhecimentos, como por exemplo com a activida-

de de “Mini-golfe” que decorreu no Jardim
do Fosso, em Arronches, e que foi dirigido
aos utentes do Centro de Bem Estar, a actividade “Nós Ensinamos-te Rugby, dirigida
aos alunos dos 3º e 4º anos das escolas da
Praceta e da Corredoura e que teve lugar no
Estádio Municipal de Portalegre, a actividade “Miniandebol” organizada com o apoio
da Associação de Andebol de Portalegre e
GAP, que contou com a presença de 95
alunos dos 2º e 3º anos do 1º CEB, da Escola
da Praceta, a actividade “mini atletas” que
decorreu em Castelo de Vide e contou com
a participação de 33 alunos do pré-escolar
do Agrupamento de Escolas Garcia d’orta, o
“Torneio de Sueca” integrado na XI Edição
dos Jogos do Norte Alentejano” da CIMAA
que decorrei na Junta de Freguesia de Seda
e contou com a participação de 43 jogadores, oriundos doe diferentes concelhos do
nosso distrito, e ainda o “MiniFutsal – 1º
CEB” que se realizou no pavilhão Municipal
de Nisa e contou 170 participantes vindos
das Escolas Básicas de Alpalhão, Tolosa e
Nisa.•
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ID: 42550404
texto. Alberto José Teixeira
albertojteixeira@expressodoave.com
- Por que decidiu assumir a
liderança do Xico Andebol?
- Por três razões. A primeira
prende-se com razões familiares e a
minha ligação a um dos fundadores
do clube, o meu saudoso primo
Lourenço Alves Pinto. Depois,
razões profissionais. A minha
ligação à Escola Secundária de
Francisco de Holanda, que liderei
durante duas décadas e onde
cumpri a minha carreira profissional docente, e que está na génese do clube. A terceira, por um
imperativo de cidadania. Nenhum
vimaranense pode assistir indiferente ao ruir de um sonho todo
voltado para a formação de crianças e jovens... Deixar que o Xico
acabe corresponde a uma demissão
colectiva, não deixa de ser um
crime que cometemos para com a
memória dos antepassados e para
com o futuro das novas gerações.

27-06-2012

Tiragem: 6000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 28,50 x 33,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

“Deixar que o Xico acabe corresponde
a uma demissão colectiva”
Fernando Alves Pinto sucede a António Xavier na presidência do Xico Andebol, numa
altura em que o clube encontra-se muito perto da falência. O novo líder defende que
não se pode recuar apesar das dificuldades sentidas. E elogia a postura dos atletas.

- Afirmou recentemente que
um dos seus objectivos passa
por reaproximar o clube da
sociedade. Como é que isso
se pode fazer?
- Recuperando a credibilidade e a
dignidade do clube. Fidelizando
os sócios e oferendo-lhes trabalho
e resultados em troca das suas quotas. Organizando actividades - de
cariz diverso - que interessem às
gentes de Guimarães, do concelho,
da região e até do país. Parados,
cristalizados, a carpir mágoas do
passado, assim é que não, não
cabe na minha e nossa maneira
de ser e de estar.
- Na sua opinião, o que
motivou esse fosso entre o
Xico e os vimaranenses?
- A demissão de muitos, a indiferença de outros com responsabilidades que não assumiram em
tempo oportuno, o oportunismo
de uns tantos que se serviram do
Xico enquanto o Xico lhes foi útil,
a incapacidade das direcções em

projectarem o clube para além do
horizonte aparente.
- Essa falta de interesse pela
modalidade e pela instituição
ameaça o futuro da mesma em
Guimarães?
- Não há desinteresse pela modalidade. O que há, hoje, é uma diversidade de ofertas que faz com que
os jovens e os adultos se dispersem
e escolham entre várias opções.
O andebol é uma delas. Temos
que envolver a modalidade num
contexto em que a torne atractiva.
Hoje, vivemos um tempo de rivalidade e de disputa de públicos. O
povo vai atrás do que mais lhe interessa. O Xico tem que impor o
andebol como modalidade alegre,
interessante, apelativa, cativante,
formativa, competitiva, mais próxima do povo, com o povo e para o

“A estimativa das responsabilidades deparadas
para 2012/2013 elevam as necessidades previsionais de tesouraria para valores acima dos
5 milhões de euros. É pois essencial que a
direcção actue o mais rapidamente possível.”

povo, sempre com a cidade no
coração e sempre consciente que
cultura, história, recreio, desporto,
formação, socialização, crescimento
são faces de uma mesma e só
moeda - veículos de progresso
pessoal e social.

- Longe do sucesso desportivo,
a visibilidade do Xico tem
vindo a decair. Como se pode
inverter essa tendência?
- O Xico, nas condições em que
tem sobrevivido, tem tido um
enorme sucesso desportivo. Qual o

u Dificuldades não retiram a ambição

clube que, sem pagar um cêntimo
aos atletas, consegue manter-se
na divisão primeira do andebol
nacional? Qual o clube que, com
infra-estruturas degradadas consegue manter oito equipas na formação e obter os resultados que
se têm alcançado? Nós temos que
ser gratos e honestos: se o Xico
não contasse com este punhado
de boas vontades (jogadores,
treinadores e acompanhantes) o
clube tinha acabado há muito. O
Xico tem sido um clube exemplar.
Com gente que dá e não recebe.
Com gente que tem do desporto a
noção de que é um espaço de formação, de socialização e de crescimento e não um espaço de negócio
e de enriquecimento. Claro que há
muitas coisas que não estão bem.
Claro que o Xico tem que mudar
de vida. Tem que ter outro carinho
e outra atenção para com os que se
entregam e trabalham. Não pode
ficar indiferente aos que dão. Tem
que ser grato. Tem que ultrapassar
os muros do pavilhão e afirmar-se
como um dos maiores baluartes
do desporto concelhio. Logo a par
do Vitória Sport Clube. Tem que
ser ambicioso na austeridade e na
autonomia. Para ter futuro. Para
ser Xico Mais, um Xico de Futuro.
- Qual o seu projecto para o
Xico Andebol?
- Tentar salvar o clube de uma
situação de pré-falência. Devolver
ao clube a estabilidade e a autonomia financeira de que necessita.
Apostar ainda mais na formação.
Dignificar a nossa equipa principal,
procurando manter os resultados
positivos alcançados. Ampliar o
número de associados. Diversificar
as fontes de fundos. Animar o
pavilhão com actividades diversificadas. Cuidar do património do
clube. Organizar e reestruturar toda
a orgânica e funcionamento internos. Enfim: é preciso fazer quase
tudo...
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- Importa também analisar a
situação financeira do clube.
Quais são os principais
desafios nessa área?
- Vencer os grandes constrangimentos presentes e a curto prazo. Inverter a tendência para o aumento
insustentável do défice (cash-flows
mensais negativos e persistentes).
Diversificar e aumentar receitas.
Equilibrar contas. Autonomizar o
clube nessa como nas demais áreas
de intervenção. Ambição não falta,
como vê.
- Tendo em conta a diminuição
do subsídio atribuído pela
câmara e a menor propensão
das empresas a investir na
publicidade, que outras
fontes de receita pode o Xico
explorar?

27-06-2012
que pode e a mais não é obrigada.
Um dos males do Xico e de outros
clubes e associações foi a sistemática e continuada dependência
financeira da câmara e dos apoios
das empresas. Isto tornou as organizações apáticas, pouco criativas,
indiferentes aos orçamentos
porque, caso surgissem buracos,
valia sempre o pronto-socorro da
mão generosa da câmara ou dos
patrocinadores. Não. O caminho é
o da consolidação de fontes de
rendimento autónomas. Só assim o
clube não ficará sujeito a conjunturas. Seremos criativos. Desenvolveremos novos serviços, novas
actividades, novas atractividades
capazes de gerar os fundos de que
o Xico precise.
- A que medidas implementadas por António Xavier
pretende dar continuidade?
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- A todas as que estiverem de
acordo com o nosso plano de
intervenção bianual. O Sr. António
Xavier, vimaranense destacado e
meu amigo pessoal, fez tudo o que
pôde para resolver a situação do
Xico e só circunstâncias do foro
particular o impediram de continuar. O clube está-lhe grato pelo que
fez, como não podia deixar de ser.
- Qual a herança do anterior
mandato?
- Não há heranças do anterior
mandato. Há heranças do passado.
Aí, sim, há uma organização e
estruturas anquilosadas, há um
património mal cuidado, há uma
enorme apatia e indiferença em
relação ao futuro do Xico. Temos
que dar a volta.=

- A câmara comparticipa com o

“Mais do que partir cedo importa chegar a tempo”
O presidente do Xico Andebol explica que o atraso na preparação da nova temporada não é preocupante e que os próximos dias trarão
novidades, nomeadamente em relação ao técnico. Alves Pinto confirma o regresso de Nuno Silva.
- A preparação da época do
Xico ficou bastante afectada
devido à troca de direcção e
está bastante atrasada. O que
está a ser feito para recuperar
desse atraso?
- A preparação da próxima época
está a ser feita com critério e sem
atropelos. Mais do que partir cedo
importa chegar a tempo. Com
calma chegaremos a tempo. Tenho
falado com os treinadores e os jogadores, informalmente e espero
que, com a ajuda dos meus colegas
da parte desportiva, durante esta
semana possamos ter tudo mais
ou menos alinhavado. Calma.
- Há jogadores que transitam
da última época ou terá de se

começar do zero?
- A maior parte dos jogadores que
serviram tão briosamente o Xico na
época finda não deixarão de dar o
seu contributo ao clube. São gente
de bem. São homens que valem
ouro porque, para lá dos interesses
pessoais, cuidam de viver e de
praticar valores fundamentais da

sociedade (honestidade, desapego,
respeito, afectividade, verdade).
Para além desses, contamos com
outros atletas de eleição, como será
o caso desse menino de ouro da
nossa terra, que todos nós tanto
estimamos - o Nuno Silva.

recreio para os tempos livres das
crianças e jovens que gostem do
Xico.

- Qual o papel da formação
nesse processo?

- A perda do técnico Nuno Santos
é uma perda, sem dúvida... Foi
um dos homens que deu muito ao
clube nos últimos anos... Qualquer
dia poderá estar de volta, quem
sabe?... Mas quando há uma perda,
nós temos que procurar compensála e transformá-la num ganho...
É o que estamos a fazer... Procuraremos e encontraremos uma
alternativa que se afirme como um
verdadeiro ganho, que esteja ao
nível do Xico e compatível com este

- A formação é cada vez mais o
suporte dos clubes que olham para
o futuro. O Xico não é excepção.
Daremos à formação tudo quanto
nos for possível canalizar para esse
sector. Pugnaremos por consolidar
as equipas existentes e por divulgar
a actividade junto do desporto
escolar e das comunidades do
concelho. E criaremos espaços de

- No entanto, o Xico perdeu já
o seu técnico dos últimos
anos. É uma perda de peso...

novo projecto de regeneração do
Xico Andebol.
- Já é conhecido o nome do
seu substituto?
- Não. Sê-lo-á a seu tempo.
- Qual o perfil do técnico que
procuram?
- Terá que ser um profissional
com capacidade de liderança, com
espírito de cooperação, capaz de
avaliar e de informar a direcção
sobre caminhos de futuro, disciplinador, trabalhador, humano,
ambicioso.=

Página 70

ID: 42550404

27-06-2012

Tiragem: 6000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,66 x 13,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

Alves Pinto
promete lutar
pelo Xico
4O novo presidente não
esconde que a situação
é grave, mas tem um
projecto para reerguer
o clube.
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Andebol // Com um arraial bastante festivo

Feirense festejou
o S. João em família
Num dia de muitos eventos e festas múltiplas, o Feirense também festejou o S.João em Santa
Maria da Feira. A secção de andebol do clube promoveu um pequeno arraial, com manjericos,
sardinhas, fêveras, chouriço, caldo verde, papas de sarrabulho e
outros mimos. Os aficionados
dos blues serviram e deram cor
ao divertimento, reunindo cerca
de 200 pessoas num espaço
preparado para o efeito. Não faltou uma marchinha feirense e a
adesão dos presentes. O divertimento e o sabor da sardinha bem
cozinhada foram condimentos
principais, bem regados pela
pinga q.b.. A dança foi contagiante e promoveu o intercâmbio entre os mais cansados e mais folgados, mais foliões e mais aca-

nhados, que no final sempre fizeram o gosto ao pé.
O espaço para o arraial foi cedido
pela direcção da Escola Secundária de Santa Maria da Feira, presidida por Lucinda Ferreira, que
também esteve presente, sendo
a organização da total responsabilidade da direcção feirense do
andebol. Os pais foram peça fundamental, bem como as colaborações especiais de todos os que
vivem o clube e em especial o
andebol. Como é da praxe, o vice
para as modalidades amadoras,
Eugénio Almeida, não faltou.
Quanto às competições ainda em
andamento, os juniores do Feirense derrotaram ACD Monte, por 2722. Já os juvenis e iniciados sofreram derrotas no passado fimde-semana.
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ANDEBOL

Col. Gaia fora
A equipa sénior feminina do
Colégio de Gaia disputou no
passado sábado, na Marinha
Grande, as meias finais da
Taça de Portugal. As gaienses
defrontaram o Madeira SAD,
acabando derrotadas por 2135.
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// Andebol //

Atividades Arsenal de Canelas
Arsenal A 38 x Pateira 16
Juvenis Femininos

Vacariça 5 x Arsenal 7
Minis Femininos

Perante adversárias algo
débeis e de capacidades
inferiores, as meninas de Canelas
entraram no jogo algo
displicentes e muito sonolentas.
Com o decorrer do jogo, foram
despertando do marasmo para
construir um resultado
volumoso a seu favor, podendo
a diferença de golos ser maior
não fosse o desperdício reinante
neste encontro. Numa exibição
não muito famosa, conseguiram
uma vitória devido à sua maior
capacidade individual e coletiva.
Arsenal: 2 – Ana Fernandes; 4
– Sara Rodrigues (2); 5 – Ana
Nunes (14); 6 – Rafaela Lima; 7
– Raquel Sousa (4); 8 – Leandra
Pinho (2); 9 – Patrícia Figueiredo
(2); 10 – Marta Pinto (4); 11 –
Cátia Rodrigues; 12 – Inês Cruz
(G.R.); 14 – Liliana Marques (7);
15 – Rosa Var um; 17- Sara
Cabilhas (3)
Treinador: Hélder Oliveira

Este fim-de-semana decorreu
na Vacariça, o segundo jogo do
Torneio de Encerramento de
Minis Femininos da Associação
de Andebol de Aveiro. Num
jogo bastante equilibrado, a ADA
Canelas apresentou uma equipa
com duas baixas significativas, ao
invés da equipa da casa que tinha
todas as atletas presentes. Mesmo
com metade das jogadoras face
à equipa da casa, as canelenses
venceram o jogo, estando a
perder ao inter valo pela
diferença mínima. A partida
terminou com uns meros cinco
a sete, poucos golos para um
jogo de andebol, mas não foi de
todo por falta de oportunidades
para a sua marcação. A ADAC
falhou muito no ataque, mas em
compensação teve uma defesa
exemplar. Em destaque, há a
referir o desempenho da guardaredes, Maria Gomes, que
defendeu cinco dos seis livres de
sete metros contabilizados, entre
outras defesas importantíssimas.
Parabéns à equipa, que, se vencer
o jogo contra Valongo, vence
também esta prova.
Treinadores: Eliana Almeida e
Renato Vieira

Arsenal B 23 x Laac 36
Juvenis Femininos
Arsenal B: 2 – Barbara Silva; 3
– Barbara Ferreira; 5 – Renata
Ramos (3); 6 – Mariana Pinho; 7
– Fabrícia Ribeiro (1); 8 – Cátia
Fonseca (11); 9 – Vânia Arrojado
(2); 10 – Beatriz Rodrigues (2);
11 – Sara Antunes (2); 14 – Inês
Ribeiro; 16 – Juliana Pinho
(G.R.); 17 – Mariana Ferreira (2)
Treinador: Pedro Correia

Arsenal de Canelas marca
presença no Encontro de
Bambis
Foi no passado dia 16 de
junho que os pequenos do
Arsenal de Canelas participaram
no sexto Encontro Regional de
Bambis, que se realizou em terras
de Santa Maria da Feira. Ao invés
de outros torneios, o Arsenal de
Canelas fez-se representar por
uma equipa, ombreando com
outras seis, num salutar convívio
entre atletas, treinadores, pais,
familiares e demais pessoas
ligadas a esta família do andebol.
Mais uma jornada de êxito para
as cores arsenalistas, que nos seus
jogos disputados apenas
consentiram um empate. Apesar
de algumas ausências, foi bom
de ver o crescimento dos atletas
e a sua evolução, assim como o
espírito de equipa, dedicação,
empenho e alegria posto em
campo por todos os atletas.
Deste modo, queremos saudar
os pequenos atletas por mais esta
excelente exibição e continuar a
apostar na sua formação.
Treinadora: Sónia Silva

Pateira 30 x Arsenal 18
Infantis Femininos
Nesta deslocação às terras da
Pateira, as pequeninas de Canelas
perderam uma das últimas
oportunidades de poderem
alcançar a sua primeira vitória.
Com esse intuito, as canelenses
atuaram com forte espiírito e
grande atitude, equilibrando o
jogo durante quase todo o
tempo. Nos últimos cinco
minutos deitaram tudo a perder,
quando sofreram um score de
oito a zero, acabando o jogo
desnivelado quando se previa
uma discussão mais acesa e
equilibrada.
Arsenal: 2 – Lúcia Valente; 4 –
Catarina Soares (3); 8 – Inês
Cruz; 10 – Ana Claro (6); 13 –
Cátia Morais (2); 14 – Maria
Castillo (7); 15 – Sara Lopes; 17Maria Gomes (G.R.)
Treinador: Hélder Oliveira
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// Garci Cup’2012 //

Torneio trás a Estarreja
mais de 1500 atletas
O Garci
Cup’2012 –
Torneio
Internacional
Cidade de
Estarreja, está de
volta. Este ano,
vai contar com
cerca de 90
equipa e um total
de cerca de 1600
atletas, que vêm a
Estarreja para,
durante cinco
dias, disputarem mais de 300 jogos na modalidade de andebol,
distribuídos por nove campos do concelho.
O torneio, que conta já com a terceira edição, é uma
organização conjunta entre o Estarreja Andebol Clube e a
Associação Arsenal de Canelas, com o apoio da câmara
municipal. A partir do dia 29 de junho, com a sessão de abertura
marcada para as 21 horas, e até 4 de julho, Estarreja vai ser o
palco de centenas de jogos de andebol, em que o primeiro, logo a
29 e seguido à cerimónia, vai marcar todo o evento: um jogo de
andebol para portadores de deficiência que se desloquem em
cadeira de rodas. “Andebol 4 All” é um projeto inovador, recente
em Portugal e promovido pela Federação de Andebol de
Portugal, que pretende minimizar as limitações de quem se move
em cadeira de rodas, pela prática ativa de desporto.
“Estas será a terceira edição do Garci Cup, mas será o primeiro
torneio do género no concelho, quer pela sua dimensão, quer pela
qualidade das equipas participantes. E esta nova dimensão
quantitativa e qualitativa, obrigará a toda uma logística humana,
material e financeira, que requer apoio extra por parte das forças
vivas da região e da modalidade”, assumem os responsáveis em
comunicado.
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«Torneio de Andebol Garci Cup com mais de 1500 atletas
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Desporto em
S. João da Pesqueira
Em S. João da Pesqueira, os jovens com idades
compreendidas entre os 8
e os 15 anos têm a possibilidade de passar as férias
de forma ativa e saudável, ao mesmo tempo que
apostam no seu desenvolvimento pessoal e fomentam a sua educação cívica

e integração social.
As Férias Desportivas
Municipais são promovidas pela autarquia e incluem a prática de modalidades como pólo aquático, futebol, canoagem,
gira volei, andebol, atividades de cordas, ténis e
tiro com arco.
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