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ANDEBOL

Quatro reforços
para Florêncio
»O AC Sismaria garantiu quatro
reforços a pensar na prova de acesso
ao Andebol 1. André Cotrim (ex-Juve
Lis), António Cabaça (ex-Boa Hora) e
Pedro Soares (ex-Belenenses) e o
pivot Vasco Santos (ex-SIR t° Maio)
as ordens de João Florêncio. H. C.
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Projecto de andebol ganha
asas em Celorico de Basto
PROJECTO DO BECA ANDEBOL nasceu há quatro anos, em Celorico de
Basto, e conta actualmente com mais de cem atletas a praticar a
modalidade.

DR

Momento com alguns dos homenageados na I Gala Beca Andebol

ANDEBOL

| Redacção |

O Centro Cultural Prof. Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa foi
palco a I Gala Beca Andebol. A
iniciativa contou com a presença
de mais de 250 pessoas para homenagear todos aqueles que fazem parte do universo do BECA.
“Foi um momento memorável
e cheio de significado. Assistimos à consagração de quatro
anos de trabalho, de dedicação,
de empenho a uma modalidade
que conta com mais de 100 atletas” disse o vereador do Desporto do Município de Celorico de
Basto, Fernando Peixoto. “A valorização é fundamental para
que o trabalho desenvolvido seja
feito brio e os resultados apareçam. Nós, enquanto executivo
municipal, apoiamos o desporto
nas diferentes modalidades e temos a certeza que, mais cedo ou
mais tarde, teremos grandes resultados.
O Beca tem conseguido resul-

tados brilhantes e temos a certeza que continuarão a trabalhar
para chegar ainda mais longe”
Concluiu.
Várias individualidades marcaram presença nesta cerimónia e
todos enalteceram o trabalho feito pelo Beca.
O Coordenador do projecto
Beca, João Varejão, emocionado, agradeceu o apoio das várias
entidades representadas, cruciais
para que o clube chegasse a bom
porto. “O nosso clube é hoje
uma realidade fruto também do
apoio das várias entidades que
nos estiveram ao nosso lado ao
longo destes quatro anos. Estamos imensamente gratos e vamos continuar a trabalhar para
que estes atletas consigam resultados ainda mais positivos e cheguem a patamares mais elevados” disse o coordenador do
Clube. João Varejão realçou ainda que a “gala é uma boa forma
de valorizar o empenho, o esforço dos atletas, equipa técnica,
direcção, entidades que tornaram o projecto realidade e no

fundo dar a conhecer à comunidade que existimos e que estamos aqui para fazer o melhor pela modalidade” disse.
A I Gala Beca Andebol entregou o troféu de jogador do ano
Bambis Masculino a Rui Bastos,
o troféu jogador do ano Minis
Masculinos foi para Rúben Carvalho, o troféu para jogador do
ano Infantis B Masculinos foi
entregue a Daniel Vasconcelos,
Nelson Alves recebeu o trofeu
jogador do ano Infantis A Masculinos, o troféu jogador do ano
Infantis Femininos foi para Maria João Silva, o troféu jogador
do ano Iniciados Feminino foi
para Daniela Silva, o trofeu de
guarda-redes do Ano foi entregue a Francisco Fontes, o troféu
Beca Gold foi para José Pedro
Magalhães.
O troféu treinador do Ano foi
para Mário Guedes, o evento do
ano foi o curso de treinadores
Grau 2, o encarregado de Educação do ano foi Dora Silva, e o diretor do Ano foi José Manuel
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UMinho defende título
de andebol no Eusa Games

SELECÇÃO DE ANDEBOL estreou-se com um empate no Eusa Games, mas continua a defender
o título conquistado na Holanda em 2014.
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção |

A Universidade do Minho (UMinho) estreou-se nos EUSA Games 2016, que estão a decorrer na Croácia, com uma
vitória, uma derrota e um empate, O Basquetebol masculino sofreu uma derrota, o
Andebol masculino empatou e o Futebol
de 11 masculino venceu.
Divididos entre as cidades croatas de
Zagreb e Rijeka, os EUSA Games são
uma das maiores competições multidesportivas organizadas durante o corrente
ano. Milhares de estudantes/ atletas
oriundos dos diversos cantos da Europa
lutam por um lugar ao sol entre a galeria
dos melhores do velho continente. A
UMinho, que em 2013 foi a melhor universidade europeia no ranking da EUSA
(European University Sports Association), participa nestes jogos com ambições de lutar pelos lugares do pódio quando a contagem final das medalhas estiver
concluída.

DR

Equipa de andebol da UMinho, na Croácia, a disputar o Campeonato Europeu Universitário

Com o andebol futebol de 11 masculinos a terem ambições aos lugares cimeiros, fruto dos resultados de 2015, o Basquetebol luta jogo a jogo pelo melhor
resultado possível. No primeiro embate
desta prova, frente aos romenos da Universidade de Pitesti, os minhotos sofreram uma derrota por 65-56. Lesões e a
ausência de um jogador chave acabaram
por falar mais alto.
No andebol, a renovação de uma geração acaba sempre por ter alguns altos e
baixos. Frente à equipa da casa, da Universidade de Rijeka, a UMinho entrou
bem, chegou ao intervalo a vencer por sete golos, mas viria a deixar-se empatar
num 27-27 final. Quando foi preciso rodar a equipa para manter os níveis físicos,
a falta de experiência e de capacidade física de alguns elementos acabaram por
ditar este resultado. O futebol, por sua vez
“entrou com o pé direito”, aliás, foi de um
pé direito e na sequência de um livre directo magistralmente executado, que os
minhotos inauguraram o marcador frente
à equipa da Universidade de Lausanne.
Os suíços foram sempre uns adversários
resilientes e até mesmo agressivos, mas
no final, a maior experiência dos “tugas”
prevaleceu e a vitória por 2-0 assenta como uma luva à UMinho. Hoje, as três formações da UMinho entram em acção. O
Futebol 11 vai medir forças com os russos
da Universidade Estatal de Kuban, o Andebol vai procurar a vitória frente à Universidade de Ljubljana – Eslovénia, e o
Basquetebol joga contra a Universidade
de Nis – Sérvia.
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Praia do Pedrógão recebe
etapa do campeonato
regional de andebol
Andebol Praia
22 a 24 Julho

O Atlético Clube da Sismaria,
com o objectivo de promovera
modalidade na região, organizará nos próximos dias 22, 23
e 24 de Julho, o XXII Torneio
de Andebol de Praia da Praia
do Pedrógão, prova incluída no

Campeonato Regional de Andebol de Praia de Leiria e que
decorrerá no Arena do Desporto da Praia do Pedrógão.
Numa competição que visa
apurar as equipas classificadas
para a fase final nacional de
andebol de praia, a prova contará com a presença de equipas de Norte a Sul do País. |
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Alavarium faz regressar
Neiva de olho no título
Andebol Um ano após a dispensa do técnico aveirense, que saiu como campeão
nacional, o clube “devolve-lhe” a equipa e quer voltar à disputa do campeonato
ARQUIVO

Adérito Esteves
Carlos Neiva vai voltar a orientar a equipa sénior feminina do
Alavarium na época 2016/2017.
Depois de ter deixado o banco
da formação aveirense “com o
sentimento de dever cumprido”, após a conquista do tricampeonato - foi adjunto nos
dois primeiros anos e assumiu
a liderança no terceiro -, Carlos
Neiva regressa, agora, com um
objectivo bem claro: “Lutar

Carlos Neiva (em pé, à esquerda) regressa ao Alavarium

para reconquistar o título”, perdido esta época para o Madeira
SAD.
Em declarações ao Diário de
Aveiro, o técnico de 36 anos
assume que aceitou o convite
agora endereçado pela Direcção do Alavarium, recebendoo (também) com “o sentimento
de reconhecimento” que não
sentiu quando deixou a liderança da equipa, após vários
anos ao serviço do clube. No
entanto, Carlos Neiva declara

que “foi agradável”ter sido convidado a regressar ao comando
da equipa, notando que aceitar
o convite foi “a decisão certa”.
Mariana Lopes é a única
saída e há reforços a chegar
Confirmada a saída de uma
das jogadoras mais importantes da equipa - Mariana Lopes,
que rumou ao Boden, do campeonato sueco -, o clube está a
fazer um esforço para manter
as restantes atletas que formaram o “núcleo duro” do conjunto que somou três títulos
consecutivos.
Além disso, e depois de confirmada a chegada da 1.ª linha
Patrícia Fernandes (ex-Madeira SAD), o Alavarium trabalha para garantir mais duas ou
três jogadoras que possam representar claras mais-valias
para uma equipa que quer voltar a conquistar o título. |
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Angola leva comitiva de 116 pessoas aos jogos da CPLP em Cabo Verde
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Diário Digital Online
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13-07-2016

URL:http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=833666

HOJE às 18:22
Angola participa na X edição dos Jogos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a
decorrer em Cabo Verde, de 17 a 24 deste mês, com uma delegação composta por 116 pessoas, foi
hoje divulgado em Luanda.
A delegação distribui-se por 20 elementos no futebol, 12 no basquetebol, 12 no andebol, dois do
taekwondo e quatro desportistas cada para as modalidades de atletismo, natação, voleibol de praia e
atletismo adaptado.
O grupo, que integra também treinadores e oficiais, deverá partir para Cabo Verde na sexta-feira,
estando reservado um dia antes uma cerimónia de despedida de membros do Ministério da Juventude
e Desportos e demais entidades do setor, revelou a agência noticiosa angolana, Angop.
O país vai disputar quatro das oito modalidades na classe feminina e masculina, nos X Jogos da CPLP
reservados a atletas sub-16, à exceção da categoria de paralímpico, que será de sub-20.
Nas modalidades de futebol, andebol e taekwondo, Angola vai disputar apenas na classe masculina,
enquanto no basquetebol apenas no feminino.
Com uma participação esperada de 1.044 pessoas de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, o evento contará ainda com a Guiné
Equatorial, país que é estado-membro da organização há dois anos e que se fará representar por uma
delegação ministerial, tendo desistido de participar na modalidade de futebol.
Diário Digital com Lusa
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ANDEBOl

Governo destaca
Sp. Horta e Marienses
O Governo dos Açores congratulouse com a atribuição dos prémios
‘Fair-Play - Cartão Branco’, do Plano Nacional da Ética no Desporto
(PNED), às equipas masculinas do
Sp. Horta, no Encontro Nacional
de Minis de Andebol, realizado na
Régua, e do Marienses, no Encontro
Nacional de Infantis de Andebol,
que decorreu em Braga.
O projeto ‘Cartão Branco/Fair Play’
foi lançado em 2015 pelo PNED,
tendo em vista premiar e valorizar
as boas práticas desportivas e recompensar atitudes e valores eticamente relevantes demonstrados pelos diferentes agentes desportivos.
A atribuição destes prémios às
equipas açorianas demonstra a importância da aposta na promoção
dos valores da ética na prática do
desporto, materializada através da
associação dos Açores ao Plano Nacional da Ética no Desporto.
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I Gala Beca Andebol foi um sucesso em Celorico de Basto
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fffcd2f4

O Centro Cultural Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, no dia 9 de julho, a I Gala BECA
Andebol. Uma iniciativa que contou com a presença de mais de 250 pessoas para homenagear todos
aqueles que fazem parte do universo do BECA.
"Foi um momento memorável e cheio de significado. Hoje, nesta terra de gente ilustre, assistimos à
consagração de 4 anos de trabalho, de dedicação, de empenho a uma modalidade que conta com mais
de 100 atletas" disse o vereador do Desporto do Município de Celorico de Basto, Fernando Peixoto. "A
valorização é fundamental para que o trabalho desenvolvido seja feito brio e os resultados apareçam.
Nós, enquanto executivo municipal, apoiamos o desporto nas diferentes modalidades e temos a
certeza que, mais cedo ou mais tarde, teremos grandes resultados. O Beca tem conseguido resultados
brilhantes e temos a certeza que continuarão a trabalhar para chegar ainda mais longe" Concluiu.
Várias individualidades marcaram presença nesta cerimónia e todos enalteceram o trabalho feito pelo
BECA. O Coordenador do projeto BECA, João Varejão, emocionado, agradeceu o apoio das várias
entidades representadas, cruciais para que o clube chegasse a bom porto. "O nosso clube é hoje uma
realidade fruto também do apoio das várias entidades que nos estiveram ao nosso lado ao longo
destes quatro anos. Estamos imensamente gratos e vamos continuar a trabalhar para que estes
atletas consigam resultados ainda mais positivos e cheguem a patamares mais elevados" disse o
coordenador do Clube. João Varejão realçou ainda que a "gala é uma boa forma de valorizar o
empenho, o esforço dos atletas, equipa técnica, direção, entidades que tornaram o projeto realidade e
no fundo dar a conhecer à comunidade que existimos e que estamos aqui para fazer o melhor pela
modalidade" disse.
A I Gala Beca Andebol entregou o trofeu de jogador do ano Bambis Masculino a Rui Bastos, o trofeu
jogador do ano Minis Masculinos foi para Rúben Carvalho, o troféu para jogador do ano Infantis B
Masculinos foi entregue a Daniel Vasconcelos, Nelson Alves recebeu o trofeu jogador do ano Infantis A
Masculinos, o troféu jogador do ano Infantis Femininos foi para Maria João Silva, o trofeu jogador do
ano Iniciados Feminino foi para Daniela Silva, o trofeu de guarda-redes do Ano foi entregue a
Francisco Fontes, o troféu BECA GOLD foi para José Pedro Magalhães, o troféu treinador do Ano foi
para Mário Guedes, o evento do ano foi o curso de treinadores Grau 2, o encarregado de Educação do
ano foi Dora Silva, e o diretor do Ano foi José Manuel Sousa. Ao mesmo tempo, reconheceu e
distinguiu o apoio dado pelas várias entidades como o Município de Celorico de Basto, o Agrupamento
de Escolas, o Centro de formação de Basto e Barroso, a Federação de Andebol de Portugal, a
Associação de Andebol de Braga, o Basket Club de Basto e o Centro Cultural de Amarante.
Esta cerimónia contou com várias atividades musicais com destaque para a atuação da Orquestra
Energia - fundação EDP que abriu o espetáculo e animou o arranque oficial da cerimónia.
13 de Julho de 2016
Redacção
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Angola leva comitiva de 116 pessoas aos jogos da CPLP em Cabo Verde
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Sapo Online - Sapo Desporto Online

13-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b097804f

Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
Angola participa na X edição dos Jogos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a
decorrer em Cabo Verde, de 17 a 24 deste mês, com uma delegação composta por 116 pessoas, foi
hoje divulgado em Luanda.
A delegação distribui-se por 20 elementos no futebol, 12 no basquetebol, 12 no andebol, dois do
taekwondo e quatro desportistas cada para as modalidades de atletismo, natação, voleibol de praia e
atletismo adaptado.
O grupo, que integra também treinadores e oficiais, deverá partir para Cabo Verde na sexta-feira,
estando reservado um dia antes uma cerimónia de despedida de membros do Ministério da Juventude
e Desportos e demais entidades do setor, revelou a agência noticiosa angolana, Angop.
O país vai disputar quatro das oito modalidades na classe feminina e masculina, nos X Jogos da CPLP
reservados a atletas sub-16, à exceção da categoria de paralímpico, que será de sub-20.
Nas modalidades de futebol, andebol e taekwondo, Angola vai disputar apenas na classe masculina,
enquanto no basquetebol apenas no feminino.
Com uma participação esperada de 1.044 pessoas de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, o evento contará ainda com a Guiné
Equatorial, país que é estado-membro da organização há dois anos e que se fará representar por uma
delegação ministerial, tendo desistido de participar na modalidade de futebol.
Conteúdo publicado por Sportinforma
13-07-2016 17:54 A delegação distribui-se por 20 elementos no futebol, 12 no basquetebol, 12 no
andebol, dois do taekwondo e quatro desportistas cada para as modalidades de atletismo, natação,
voleibol de praia e atletismo adaptado.
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Susana Estriga - atleta e treinadora
tramagalense de eleição
Susana Estriga, natural de
Tramagal, iniciou a sua prática desportiva formal aos
10 anos, em representação
da Escola Octávio Duarte
Ferreira, no Desporto Escolar.
É no corta-mato escolar que
vence a sua primeira prova
em que participa, quer na
fase escolar quer no distrital,
pois foi a partir desta que se
deu o mote para uma carreira
cheia de registos notáveis. A
vitória no corta-mato levou
-a a ingressar no Tramagal
Sport União (TSU) por influência de duas colegas tendo
como Jorge Pombinho o seu
primeiro treinador. A passagem pelo TSU foi de curta
duração porque no ano seguinte o Sporting Clube de
Abrantes (SCA) convidou-a
a ingressar no clube, um namoro que se prolongou até
à sua entrada na faculdade
(Universidade do Porto).
Há histórias que ficam
registadas na memória desta
menina que aos 11 anos num
corta-mato, onde as condições climatéricas eram adversas, a água e a lama era tanta,
que perdeu uma sapatilha de
bicos na fase final da prova,
mas não parou cortou a meta
e foi buscar a sapatilha.
O seu percurso desportivo
não se resume apenas ao
atletismo, jogou futebol no
Desporto Escolar e futebol de
salão em torneios e durante
4 anos jogou andebol federada no Clube Desportivo “Os
Patos”. A sua entrada na faculdade levou-a a ter que optar
por uma única modalidade,
face aos convites do Colégio
de Gaia para jogar andebol e
Boavista Futebol Clube atletismo. A sua escolha recaiu
no atletismo porque o local

de treino era perto do seu local de residência. Também jogou rugby e tudo começou
nas aulas do Curso de Desporto e Educação Física mas
terminou na primeira Selecção Nacional Feminina em
1995.
Com a conclusão do curso
superior, regressou à sua terra
natal onde começou a leccionar na Escola que a viu nascer
para o atletismo. Voltou a representar o clube da sua terra
e iniciou a sua carreira de treinadora no mesmo. Enquanto
atleta foi vice-campeã nacional em heptatlo, resultado

que despertou o interesse do
Futebol Clube Porto (FCP) e
levou logo na primeira época
como portista a Campeã Nacional de Pentatlo, em pista
coberta.
A sua primeira e única internacionalização como sénior
foi em 2002, quando obteve
os mínimos exigidos para representar Portugal na Taça
da Europa em Provas Combinadas que se realizou na Lituânia (kaunas), os 4855 pontos
obtidos tornaram-na a nona
melhor atleta portuguesa
de sempre no Heptatlo. Foi
atleta do FCP durante 8 épo-

cas onde conquistou vários
pódios em provas combinadas, 100 metros barreiras,
400 metros barreiras e colectivamente em provas nacionais. Na época 2008 / 2009
foi para a Juventude Operária Monte Abraão, clube que
representou por 7 épocas e
onde conquistou igualmente
vários pódios individuais e
colectivamente como sénior.
Como veterana bateu vários recordes nacionais na
categoria women35 (W35) e
women40 (W40) e conquistou vários títulos europeus e
mundiais. Na presente época
desportiva representa SCA,
onde bateu o recorde regional absoluto de 400 metros
em pista coberta da Associação Atletismo de Santarém e
todos os recordes nacionais
em pista coberta na categoria W40.
Como treinadora e professora soube transmitir tudo
aquilo que aprendeu, tirando
do seu vocabulário a palavra
desistir. A sua persistência,
trabalho árduo que por vezes
exige sofrimento, o acreditar mesmo em situações difíceis, a disciplina, a humildade, a paixão e o amor, conduzem inevitavelmente ao
sucesso. Exemplo disso são
os atletas que treinou e treina
com resultados relevantes,
Telma Elias campeã nacional
em juvenis nos 100 metros
barreiras, actualmente médica no Hospital de Abrantes
e hoje com Mariana António
aquela que soma mais títulos. Uma atleta, uma treinadora de eleição. Classe, raça e
fibra são os atributos que fazem dela uma campeã.
Carlos Serrano
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