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Juve Lis aposta para os
quatro primeiros lugares
Andebol
feminino

A equipa sénior feminina da
Juve Lis já regressou ao trabalho sob as ordens do técnico
Rui Machado pelo terceiro ano
consecutivo. A formação leiriense garantiu a continuidade
de Ana Teixeira, Sofia João, Dalila Lameiro, Sara Gonçalves,
Patrícia Mendes, Beatriz Cordeiro, Isabel Santos, Andreia
Cardoso, Ana Fonseca, Adriana
Bastos, Mariana Moreira, Cristiana Faria, Carolina Lopes e
Ana Carolina Silva.
Em relação aos reforços, a
formação leiriense garantiu
Raquel Sarmento, Adriana
Silva, Ana Rita Henriques e Vanessa Oliveira (todas ex-JAC
Alcanena), Margarida Gabriel
(ex-SIR 1.º Maio) e Beatriz Magro (ex-Porto Salvo) sendo expectável que mais reforços
cheguem nos próximos dias.
Em declarações aos blogue
Andebol Feminino de Portugal,
o teinador Rui Machado traçou

Juve Lis será orientada por
Rui Machado pelo terceiro ano
consecutivo

os objectivos para a nova
época que passam por “ficar
nos quatro primeiros lugares
da classificação”. “Este ano vamos ter mais jogadoras a treinar durante a semana, o que
será benéfico para a equipa”,
frisou. |
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tome nota
HOJE
Apresentação de
candidatos do PS
A sessão de apresentação dos
candidatos a deputados que
integram a lista do PS/Viseu
às eleições legislativas decorre
pelas 18h00, no
restaurante/bar Maria Xica,
no centro histórico de Viseu, e
conta com a presença da cabeça-de-lista do partido, Maria Manuel Leitão Marques, e
do presidente da Federação
do PS/Viseu e candidato, António Borges.

Bibliobus no
parque da cidade
O Bibliobus - veiculo dotado
de recursos humanos e técnicos da Biblioteca Municipal D.
Miguel da Silva estará no Parque Aquilino Ribeiro (junto à
capela da Nossa Senhora da
Vitória) a partir de hoje e até
quinta-feira, das 14h30 às
17h00.

“et cet.er.a”
no Museu
Grão Vasco
A Escola Profissional Mariana
Seixas e o fotógrafo Eduardo
Rosas, em conjunto com o
Museu Nacional Grão Vasco,
apresentam uma mostra de
fotografia intitulada "et
cet.er.a". A inauguração da
mostra está marcada para as
17h00.

Concerto
de Mara Pedro
A jovem fadista Mara Pedro
actua, a partir das 22h00, na
Feira de S. Mateus.

PRÓXIMOS DIAS
Os Azeitonas
em Viseu

barra de sabão com 40 kg. A
obra será apresentada a 30 de
Agosto, dia dedicado a Viriato.

Inauguração
de exposição
Pelas 21h30 da próxima
sexta-feira é inaugurada na
Feira de S. Mateus a exposição “Objectos Experimentais”.

Concerto
do Coro Mozart
O Coro Mozart actua na próxima sexta-feira, pelas 22h00
na Feira de S. Mateus.

Concentração
motard

AMANHÃ

Os Azeitonas dão um concerto, quinta-feira, a partir das
22h00, na Feira de S. Mateus.
A entrada no recinto custa 3
euros. Uma hora antes actua a
Tuna dos Bombeiros Voluntários de Viseu.

O parque do Fontelo recebe a
partir de sexta-feira e até domingo a XXIV Concentração
Motard Cidade de Viseu. No
primeiro dia, pelas 21h00, realização um passeio pela cidade com a habitual passagem pela Feira de S. Mateus.
Espectáculos musicais e um
passeio integram o programa.

“Portugal Sou Eu”
está na feira

Escultura em sabão

Torneio de andebol

O programa “Portugal Sou
Eu” está a partir das 15h00 na
Feira de S.Mateus. Produtos
alimentares, vinhos e artesanato são algumas das atracções da acção de promoção.

A partir de quinta-feira, pelas
18h00, no stand da cidade de
Viseu, o artista viseense António Silva vai fazer uma escultura alusiva a Viriato e à Cava
de Viriato, com recurso a uma

O torneio internacional de andebol de Viseu arranca no
próximo sábado, no Pavilhão
Cidade de Viseu, com um
Benfica-Sporting, a partir das
16h00.
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João Moniz, Jogador de andebol

Objetivo é chegar
à Seleção Nacional
Não o associam ao facto de ser
filho de Um caNtor famoso e
Prestigiado, como o carlos alBerto moNiz? isso Não lhe PertUrBa
Um PoUco?

não me perturba rigorosamente nada.
Tenho imenso orgulho no meu pai e,
sinceramente, essas associações eram
mais frequentes quando eu era mais
novo. o meu pai, muitas vezes até,
conta histórias dizendo-me que foi
abordado por ser pai do “João Moniz,
guarda-redes dos sub-21”, e o mesmo
acontece à minha mãe. não me incomoda ser visto como o filho do Carlos
alberto Moniz, ou o irmão da lúcia
Moniz, pelo contrário, só me deixa
orgulhoso!
como vê esta sUa evolUção e
asceNsão No aNdeBol?

esta minha ascensão deve-se, sobretudo, ao muito trabalho e seriedade
com que encarei esta modalidade
desde que comecei a praticá-la. iniciei-me com 10 anos no belenenses,
onde comecei depois de ter tido uma
passagem efémera pela equipa de futebol do mesmo clube, também como
guarda-redes. ao longo dos anos comecei a tomar gosto pela modalidade

e apercebi-me de que era mesmo isto
que queria fazer, a par do meu curso
universitário na área de direito. Sinto
que cheguei a um bom nível, pois, aos
17 anos fui, para o Futebol Clube do
Porto, que é apenas a melhor equipa
desta modalidade no presente. entretanto, na segunda época ao serviço do
meu novo clube, fui emprestado ao
Águas Santas.
PorqUe Não coNtiNUoU No fUteBol? semPre é Uma modalidade
mais mediática qUe o aNdeBol…

Como todos os miúdos, comecei pelo
futebol no belenenses, mas o jeito era
pouco e, sendo pequeno e gordinho,
mais difícil ficava a minha tarefa nesta modalidade. os responsáveis pela
modalidade abordaram-me e disseram: “Porque não vai treinar andebol? eles precisam de jogadores…”.
ou seja, indiretamente, disseram-me:
“aqui não tens lugar, por isso toca a
andar!” (risos). bendita hora que me
deram esse conselho, pois foi mesmo
o melhor que me podia ter acontecido. no início custou-me a adaptar à
modalidade, mas à medida que fui
evoluindo, fui gostando cada vez mais
deste desporto.

escUsado será dizer qUe o seU
soNho imediato é segUrar com
UNhas e deNtes o seU lUgar NUm
clUBe tão Prestigiado como o
fUteBol clUBe do Porto…

estou no Águas Santas onde me sinto
muito bem, pois tenho jogado com
muita regularidade, alternando com o
meu colega Telmo Ferreira. Todos nós
queremos jogar ao mais alto nível e
isso só se consegue nas grandes equipas como o Futebol Clube do Porto.
qUal foi a seNsação de figUrar
eNtre os melhores ciNco gUarda-redes do mUNdial de aNdeBol
qUe, decorreU No Brasil?

no início não estava muito à espera de
figurar entre os cinco melhores, mas
com o decorrer da prova apercebi-me
de que era possível. obviamente que fiquei muito feliz por estar entre os cinco
primeiros, mesmo tendo em conta que
alguns que ficaram à minha frente tiveram mais dois ou três jogos do que eu.
apesar dessa distinção, continuo com
os pés bem assentes na terra e, agora que acabou o ciclo da selecção de
Sub-21, tenho de trabalhar imenso para
poder alcançar um lugar na Seleção nacional “a”. esse é o meu objetivo.
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Artística de Avanca perde novamente
Andebol
1.ª Divisão Nacional

PREPARAÇÃO A Artística de
Avanca disputou, no sábado, o
seu segundo jogo de preparação, voltando a perder, desta
feita frente à formação maiata
do ISMAI, por 23-20. Ao inter-

valo já estava em desvantagem
(13-10). Apesar da derrota, Carlos Martingo considerou o treino bastante proveitoso.
A equipa estarrejense volta a
jogar amanhã, no 2.º Torneio
Internacional Cidade de Estarreja, em que é anfitriã. A Artística, a partir das 21 horas, re-

cebe a equipa vice-campeã nacional da Suécia, o Alingsas HK,
sendo que, duas horas antes,
entram em campo o FC Porto,
campeão nacional, e o Permskie Medvedi, equipa da Russia.
Na quarta-feira, pelas 19 horas,
disputa-se o jogo de atribuição
do terceiro e quarto lugares,

sendo que, duas horas depois,
tem lugar a final entre as equipas que, amanhã, saírem vencedoras.
Todos os jogos têm lugar no
Pavilhão Municipal de Estarreja e a autarquia é parceira da
Artística na organização do
evento.AC
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Torneio de andebol
O torneio internacional de andebol de Viseu arranca no
próximo sábado, no Pavilhão
Cidade de Viseu, com um
Benfica-Sporting, a partir das
16h00.
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Segunda fase do campeonato de andebol arranca na Praia

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

Meio:

Sapo Online - Sapo Desporto Online

17-08-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c73c37ef

17-08-2015 18:41
No primeiro jogo que arranca às 19h30, a equipa de Seven Star enfrenta SOS de Assomada, para
depois a ABC jogar com Amarante de São Vicente.
Andebo
Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
A vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol fez esta segunda-feira um balanço positivo
da primeira fase do campeonato nacional sénior feminino, garantindo que tudo está a postos para o
arranque da segunda fase hoje, na Cidade da Praia.
Durante três dias a cidade de Assomada acolheu a primeira fase deste campeonato no escalão sénior
feminino, com a participação de quatros equipas, designadamente Aldeia Infantil SOS de Assomada e
Cruz Vermelha de São Antão, Beira-mar do Maio e Garridos de São Domingos.
A equipa de Aldeia Infantil SOS de Assomada, representante de Santiago Norte venceu os três jogos
da primeira fase e qualificou-se em primeiro lugar para a segunda fase, e a equipa de Cruz Vermelha
de São Antão qualificou-se em segundo lugar e vai também para a segunda fase.
Para a vice-presidente da FCA, Lurdes Salazar, o balanço é bom, porque as coisas "correram
normalmente" desde instalações, intercâmbio e competição, tirando apenas o atraso registado no
primeiro dia dos jogos.
No que toca às competições, disse que registaram-se "jogos desequilibrados e jogos equilibrados",
mas demonstrando muitas potencialidades nas meninas que disputaram pela primeira vez o
campeonato nacional.
"Em relação aos jogos vimos um pouco de desequilíbrio entre as equipas do Beira-Mar do Maio, mas
mesmo assim tentaram dar o máximo dentro do campo. Também em relação às equipas de Garridos
de são Domingos, podemos ver os potenciais das meninas que são novas, mas há ainda todo um
trabalho a ser feito durante esta época e a próxima", avaliou.
Em relação as outras duas equipas apuradas, Aldeia Infantil SOS de Assomada e Cruz Vermelha de
São Antão, disse que registou-se um certo equilíbrio nos jogos.
Para a segunda fase do campeonato que acontece a partir de hoje até 21 do corrente no pavilhão
desportivo Váva Duarte, na Cidade da Praia, Lurdes Salazar garante que tudo está a postos.
Vão participar do campeonato nacional um total de cinco equipas, sendo duas de Santiago Sul, ABC e
Sevem Star, e Santiago Norte vai estar representada pela Aldeia Infantil SOS de Assomada, São
Vicente com a equipa de Amarante e Santo Antão com Cruz vermelha.
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No primeiro jogo que arranca às 19h30, a equipa de Seven Star enfrenta SOS de Assomada, para
depois a ABC jogar com Amarante de São Vicente.
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Aldeia SOS garante liderança na 1ª fase do campeonato de Cabo Verde
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No outro jogo da noite para o cumprimento do calendário, a equipa de Garridos de São Domingos
venceu o Beira-mar da ilha do Maio por 24-11.
Andebol
Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
A equipa da Aldeia Infantil SOS de Assomada derrotou a Cruz Vermelha de Santo Antão e vai para a
segunda fase do campeonato nacional de andebol sénior feminino, que arranca esta segunda-feira na
Cidade da Praia, como primeiro classificado.
No terceiro e último jogo da primeira fase do campeonato nacional de andebol, disputado na noite de
domingo, no polidesportivo de Nhagar, as duas equipas apuradas para a segunda fase, Aldeia Infantil
SOS de Assomada e Cruz Vermelha de São Antão disputaram o primeiro e segundo classificado, tendo
a equipa de Assomada vencido por 29-27.
Para o treinador das meninas representantes de Santiago Norte, Heleno Vicente, depois de passarem
para a segunda fase em primeiro lugar, agora é fazer o melhor e jogar para ganhar.
"Agora as meninas vão para a segunda fase, apesar de estarem cansadas vão para divertir-se com o
andebol. A segunda fase é a fase dos vencedores e dos melhores e se nós estamos entre os melhores
temos que mostrar que somos os melhores também", disse.
Segundo Heleno Vicente, a equipa Aldeia Infantil SOS de Assomada ainda não tem patrocínio para a
segunda fase, entretanto, até o final do dia de hoje esperam mobilizar parcerias junto da Câmara
Municipal de Santa Catarina e outras instituições.
Por sua vez, Juari Nobre treinador de Cruz Vermelha de São Antão disse que foi um jogo "difícil e
bastante equilibrado", mas que pelo menos conseguiram atingir o objetivo traçado inicialmente que
era de passar para a segunda fase.
"O fator determinante deste jogo foi o momento de concentração que tivemos na primeira parte,
tendo em conta que Aldeia SOS de Assomada é uma equipa teoricamente muito mais forte do que
nós, com muito mais bagagem", afirmou.
Juari Nobre disse ainda que vão continuar a trabalhar para que possam fazer melhor na segunda fase.
No outro jogo da noite para o cumprimento do calendário, a equipa de Garridos de São Domingos
venceu o Beira-mar da ilha do Maio por 24-11.
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O primeiro jogo da segunda fase do campeonato nacional de andebol sénior feminino acontece logo
mais à noite no Gino Desportivo na Cidade da Praia.
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AnimaRio 2015 leva alegria a Crestuma
‘AnimaRio’ vai dar mais vida a Crestuma até à próxima segunda-feira.
Hoje a manhã e o princípio da tarde são
dedicados ao I Torneio Triangular de
Andebol de Praia do Douro Andebol
Clube. Às 18h há Zumba pela Juventude Marcha de Crestuma e a noite é
animada pelo Grupo de Cavaquinhos
‘Os Rebuçadinhos’ pelo Rancho Fol-

clórico e Etnográfico de Santa Marinha de Crestuma, terminando o dia
com Zumba pelo Modicus Fitness.
Amanhã a festa continua com a final
do I Torneio de Andebol de Praia e, depois das 21h30, o grupo de dança ‘Hot
Spot’ vai animar a noite.
Segunda-feira, a festa termina com o espetáculo musical da banda ‘Os Solitários’.
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Andebol

Colegias estreiam-se
frente às campeãs
O Colégio de Gaia estreia-se no Campeonato Multicare
da 1ª Divisão Feminina já no dia 12 de setembro, em Gaia,
diante da campeãs nacionais Alavarium.
A equipa gaiense também irá disputar a Taça Challenge
e terá como adversárias na terceira ronda de qualificação
as finlandesas do HIFK, com jogos a realizar a 14/15 e
21/22 de novembro.
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Torneio internacional junta em Viseu
Benfica, Sporting, ABC e suecos do Alingsas
Três das melhores equipas do
andebol nacional - o Sporting, o
Benfica e ABC de Braga – vão
marcar presença no 16.º Torneio
Internacional de Andebol de Viseu, agendado para os dias 22 e
23 de agosto, no Pavilhão Cidade
de Viseu, numa edição em que a
equipa estrangeira convidada é
o Alingsas HK, da formação da
Suécia.
Durante a apresentação do
torneio, o presidente da Associação de Andebol de Viseu, Joaquim Escada, destacou, por um
lado, a qualidade das “equipas
mundialmente conhecidas com
grandes jogadores” que vão participar e, por outro lado, a possibilidade de a iniciativa de alta
competição atrair muitos adeptos: “É um torneio de referência
que traz muita gente a Viseu”.
O presidente da Câmara de
Viseu, Almeida Henriques, reforçou que o esforço financeiro
disponibilizado para o encontro
se justifica pelo “retorno” que o

OS JOGOS DECOREM NO PAVILHÃO CIDADE DE VISEU

Torneio Internacional de Andebol oferece no seu duplo papel
de permitir projetar a marca ‘Viseu a melhor cidade para viver’,
mas também pelo seu objetivo
de “incentivar à prática desportiva na comunidade” sobretudo
mais jovem. O calendário de jogos do 16.º Torneio Internacional de Andebol de Viseu arranca

dia 22 de agosto com Benfica –
Sporting, às 16h; e ABC/UM X
Alingsas HK, às 18h. Para o dia
23 de agosto estão marcados os
jogos dos 3.º e 4.º classificados,
às 15h e a final, às 17h. Todos a
acontecerem no Pavilhão Cidade de Viseu.
EA
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PARA A FORMAÇÃO

Xico Andebol
escolheu
treinadores
O Xico Andebol já tem o quadro de
treinadores para a época 2015/2016
definido. Depois de anunciar a contratação de Gustavo Castro para a equipa
sénior, o clube liderado por Fernando
Alves Pinto revelou os nomes dos treinadores que vão orientar as equipas de
formação. Rui Carvalho é o escolhido
para orientar os Juniores, enquanto
que o antigo treinador da equipa sénior
Dimitri Nikolov vai treinar os Juvenis.
O jogador Pedro Correira vai acumular a presença na equipa sénior com a
liderança da equipa técnica dos Iniciados, ao passo que José Sampaio será
o responsável pelos Infantis. José Vítor
Pereira é o treinador dos Minis e Pedro
Fernandes vai trabalhar com a equipa
de Bambis na época 2015/2016.
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Jogos do Eixo Atlântico do
Noroeste Peninsular

António Capela Gordo

capelagordo@gmail.com

De Norte a Sul do
país estamos a assistir
a uma série de eventos
recreativos,
culturais
e desportivos que dão
alguma animação aos
portugueses e chamam
muitos estrangeiros aos
nossos festivais, praias,
salas de espectáculos e
torneios desportivos. A
selecção portuguesa de
futebol de praia acabou de
vencer o campeonato do
mundo desta modalidade,
organizado pela FIFA,
em Espinho. Escolas e
campeonatos de desportos
náuticos, em particular de
surf, bodyboard, vela e
motonáutica existem em
quase todas as praias,
com muitos praticantes.
Os festivais musicais são
já uma constante por todo
o país atraindo muitos
milhares de espectadores,
bem como os torneios
desportivos desde as
escolas até aos adultos.
Entre os dias 5 e 10
de julho realizou-se a 11ª
edição dos Jogos do Eixo
Atlântico, pela primeira vez

em três cidades – Porto,
Matosinhos e Vila Nova
de Gaia, que constituem a
Frente Atlântica do Porto
– evento desportivo que
teve início em 1995, sendo
realizado de dois em dois
anos em locais diferentes.
A edição anterior teve lugar
em Guimarães no âmbito
da Cidade Europeia do
Desporto.
Aquelas três cidades
receberam mais de
1700 jovens atletas,
portugueses e espanhóis,
com menos de 16 anos,
em representação de 16
concelhos portugueses e
12 concelhos da região
da Galiza, que durante
seis dias competiram em
12 modalidades distintas,
incluindo as modalidades
adaptadas de atletismo e
natação. O Porto recebeu
as provas de ténis e de
atletismo cross, Vila Nova
de Gaia acolheu as provas
de andebol e futebol de 7 e
em Matosinhos realizaramse as provas de atletismo
em pista e atletismo
adaptado, natação e

natação adaptada, voleibol
feminino, basquetebol
masculino e basquetebol
feminino.
Na cerimónia de
abertura,
realizada
em frente do edifício
da Câmara Municipal
do Porto, estiveram
presentes os presidentes
dos municípios do Porto e
Matosinhos e o vereador
do Desporto do município
de Gaia, presidente da
comissão delegada do
Eixo Atlântico, a vicepresidente do Comité
Olímpico Português, Rosa
Mota, e muitas outras
entidades das cidades
ali representadas em
competição.
Este
evento
é
um bom exemplo de
Economia de Partilha
entre municípios, onde
a complementaridade
das
três
cidades
em
infraestruturas
desportivas, hotelaria,
transportes, segurança
e saúde, permitiu um
menor esforço financeiro
por parte das autarquias

e sem necessidade
de
qualquer
nova
construção, servindo
melhor as populações e
os atletas.
O Eixo Atlântico do
Noroeste
Peninsular,
criado em 1992, é uma
associação transfronteiriça
que engloba 38 cidades
do Norte de Portugal e
da Galiza e tem como
objectivo
principal
o
desenvolvimento
económico, social, cultural,
desportivo, científico e
tecnológico das cidades
e das regiões onde
estas estão inseridas.
Por isso, estes Jogos
do Eixo Atlântico estão
vocacionados para a
promoção do desporto,
convivência entre jovens
e um maior conhecimento
entre os cidadãos destas
duas regiões.
A comissão executiva
do Eixo Atlântico já nomeou
as cidades de Vila Real e
Matosinhos para Capital da
Cultura do Eixo Atlântico
para 2016, sucedendo à
cidade galega de Ourense.

É mais um evento que vai
aprofundar as relações
entre o Norte de Portugal
e a Galiza e aproximar
as populações destas
duas cidades e as suas
congéneres espanholas.
Em Matosinhos estão
planeados
diversos
espectáculos teatrais de
companhias
galegas,
o FITEI – Festival
Internacional de Teatro de
Expressão Ibérica, bem
como 15 exposições de
artes plásticas, fotografia e
design. Este evento anual
engloba a abertura da
Casa da Arquitectura, do
Quadra-Galeria de Design
e da Casa da Memória
de Matosinhos. Será feita
uma edição de livros e
diversas conferências
relacionadas com o “papel
dos Caminhos de Santiago
na consolidação de uma
identidade luso-galaica
e europeia”. Por sua vez
a Câmara Municipal vai
fazer algum investimento
na requalificação urbana,
como o arranjo de ruas
e passeios da cidade,

criação de novas praças
e melhoramentos na
iluminação pública e
de
alguns
edifícios
emblemáticos.
Vila Real vai ser palco
de mais de 100 eventos
culturais durante 2016,
embora grande parte das
acções previstas tenham
lugar na época das
vindimas – de Setembro
a Novembro – porque
o tema escolhido foi o
vinho produzido na região
demarcada mais antiga
do mundo - o Douro. A
programação inclui o
Festival de Música Douro
Jazz, exposições de
fotografia, artes plásticas e
um desfile de trajes e alfaias
tradicionais relacionadas
com a cultura do vinho. Vai,
também, ser apresentada
a rota literária ”O Douro
como fonte de inspiração”,
a par do festival “Os livros
estão na rua”, deixando
para o encerramento uma
produção multidisciplinar
de teatro, música e dança.
(25 de Julho de 2015)
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