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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

DIVERSOS • O Representante da
República, Juiz Ireneu Barreto, visita
- 10h30 - o Complexo do CS Marí-
timo, em Santo António. • Exposição
de Fotografia - A Vela Adaptada no
Naval do Funchal, na sede do CNF, à
Quinta Calaça, até dia 30.
FUTEBOL • Europeu de Futebol de
2012, na Polónia e Ucrânia. Hoje, dia
de folga da competição. • PORTU-
GAL prepara jogo dos quartos-de-fi-
nal do Euro2012, de amanhã, frente
à Rep. Checa.
ANDEBOL • Reunião de clubes
com vista ao Torneio de Andebol de
Praia Porto Santo Line, 11h, na sede
da Associação.
TÉNIS • Insrições para os Torneios
de Ténis inseridos nas Festas São
João, no Porto Santo, para Sub-14,
Seniores e Veteranos +45 anos, até
hoje. • Inscrições para o Regional
Absoluto (Singulares e Pares), Clube
de Ténis do Funchal, até dia 27.
AUTOMOBILISMO • Inscrições
para o Rali Vinho Madeira 2012, com
desconto, até sexta-feira.
FUTSAL • Inscrições para o Torneio
de Futsal Masculino Verão2012, da
Casa do Povo da Camacha, até ao
próximo dia 30.
ATLETISMO • Samuel Freitas (CD
"Os Especiais") no 3.º Campeonato
da Europa Atletismo IPC, em Stads-
Kanaal, na Holanda, até amanhã.
CANOAGEM • David Fernandes e
Helena Rodrigues (Naval do Funchal)
no Campeonato da Europa de Senio-
res de Velocidade, em Zagreb (Croá-
cia), até domingo.
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RYAN PIERSE/GETTY IMAGES

Muita gente

na praia, mas

não a banhos...

Mudiyanselage Rathnayaka, do Sri Lanka, defende uma bola

de Wai Hei Tse, de Hong Kong, numa partida de andebol

masculino de praia entre as duas formações, na 3ª edição dos

Jogos Asiáticos de Praia. A competição, que está no quarto dia,

está a disputar-se na Praia de Fengxiang, em Haiyang, na China.

A competição de várias modalidades disputa-se de dois em dois

anos e realizou a primeira edição em 2008, em Bali, Indonésia.

Ásia. Jogos de Praia 2012

Está a decorrer na praia chinesa de Fengxiang, em Haiyang, a 3ª edição dos Jogos Asiáticos de Praia
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Porto Canal

 	Meio: Porto Canal - Flash F.C. Porto

 	Duração: 00:13:12

 	Hora de emissão: 21:45:00 
ID: 42395274

 
19/06/2012

Atualidade do Futebol Clube do Porto

 

Atualidade do Futebol Clube do Porto.
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Avelino Conceição

� Sempre a trabalhar no sentido
de apetrechar a equipa das me-
lhores opções para a nova época
na 1.a Divisão Nacional, a Associa-
ção Artística de Avanca chegou a
acordo com o guarda-redes Luís
Silva, que se vai manter na defesa
da baliza da equipa avancanense.
O guardião renovou contrato por
uma época com o clube, dissipan-
do qualquer dúvida sobre a sua
saída para um clube com maiores
objectivos.

Aos 25 anos, Luís Silva vai cum-
prir a terceira temporada na Ar-
tística de Avanca, onde, na época
que terminou, foi um dos titular
indiscutíveis da equipa. Sendo um
dos jogadores que reúne grande

empatia junto dos adeptos, Luís
Silva tem sido também um “mu-
ro” para os seus adversários e,
com as suas defesas - entre elas
nos livres de sete, uma das suas
especialidades -, garantiu muitos
pontos ao clube na última época.

O andebolista, natural do dis-
trito de Viseu (Carregal do Sal), sal-
tou do Carregalense para o Benfi-
ca, na temporada 2005/2006, che-
gando a representar as equipas
de juniores e de seniores do clube
da Luz, pelo qual conquistou a
Taça Nacional de Juniores. Luís
Silva regressou à sua região para
representar as formações senio-
res do Académico de Viseu e do
Lamego, intercaladas com uma
passagem pelo Sporting Clube de
Espinho, na temporada 2007/
2008, na extinta Liga Portuguesa.

Com grande parte do plantel

assegurado, onde se incluem, até
ao momento, três reforços - João
Vilar, Nuno Ferreira e Eduardo
Carneiro -, a Artística de Avanca
também já anunciou algumas
saídas. Depois de Bruno Pinho e
Tiago Teixeira não terem renova-
do, agora é vez de se confirmar a
saída do também guarda-redes
Hugo Terra, de 29 anos, que de-
pois de ter contribuído para a su-
bida, está a ponderar o abandono
da carreira, para se dedicar à vida
profissional, abrindo assim uma
lacuna naquele sector.

Enquanto isso, o técnico Luís
Santos está em Barcelona a partici-
par numa formação “Master Pro-
fissional” de alto rendimento em
desportos colectivos, numa acção
de actualização de conhecimentos
e troca de experiências entre os
melhores técnicos da modalidade.l

Luís Silva continua na baliza
O guarda-redes que foi titular na maior parte dos jogos da Artística de Avanca 
renovou por mais uma temporada. Já o guardião Hugo Terra está de saída

ANDEBOL

LUÍS SILVA vai continuar a defender as cores da Artística de Avanca

D
.R
.
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ANDEBOL P27

Artística de Avanca
assegura renovação
do guardião Luís Silva

Página 8



A9

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 16,56 x 10,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42373942 19-06-2012

COLECTIVIDADE TEM OITO ANOS

Gigantes Sport Mangualde inaugurou nova sede
� O Gigantes Sport Mangualde
inaugurou, anteontem, a sua se -
de, na “Casa das Associações”,
em cerimónia que contou com a
presença de João Azevedo, pre -
sidente da Câmara de Man -
gualde.

Na ocasião, o autarca deu con -
ta que “o trabalho desenvolvido
pelas colectividades de Man -
gual de tem sido fundamental
para o desenvolvimento social,
desportivo e cultural do con -
celho” e, nesse particular, “o G -
igantes Sport Mangualde têm ti -
do um papel determinante da
for mação desportiva e pessoal
dos mais jovens”. “Esperamos
que este trabalho continue a
pros perar no futuro próximo,
pois a história do Gigantes pri -

ma por um dirigismo associa -
tivo responsável e competente,
que tem feito desta colectividade

uma referência desportiva em
Mangualde e, por isso, actuais e
antigos dirigentes, associados e

praticantes, estão de parabéns”,
adiantou.

Por seu turno, Nuno Amaro,
presidente do Gigantes, referiu
que com este novo espaço, “estão
reunidas mais e melhores con -
di ções para continuar a traba -
lhar na formação e em prol dos
jovens do nosso concelho”. 

O Gigantes Sport Mangualde
conta no seu projecto desportivo
com as modalidades de andebol,
futsal e judo, através de uma
prá  tica desportiva regular, in se -
ri da em competições federadas
a ní vel regional e nacional, con -
tri buindo para a formação de
mais de 100 jovens. Conta já,
nos seus oito anos de existência,
com vá rios títulos distritais e
regionais. l

COLECTIVIDADE está agora na “Casa das Associações”
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Manuel Moreira, presidente da Associação de Braga, com Augusto Silva, seu antecessor

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL SATISFEITO

FRANCISCO DE ASSIS

O presidente da Associa-
ção de Andebol de Braga 
não escondeu a satisfação 
pela forma como decorreu 
a fase final do campeona-
to nacional de iniciados, 
disputada entre sexta e 
domingo últimos no pavi-
lhão Flávio Sá Leite, com 
a vitória final a sorrir ao 
Águas Santas.

Segundo Manuel Morei-
ra, todas as equipas partici-
pantes estavam satisfeitas 
e elogiaram não só a or-
ganização de Braga, como 
tudo o que foi realizado à 
volta do evento. 

«Em termos organiza-

tivos, correu tudo muito 
bem. As equipas estavam 
maravilhadas com tudo: 
com a alimentação, aloja-
mento, e tivemos um dia 
excelente que foi os miú-
dos a assistirem, em lugar 
de destaque, ao jogo entre 
a principal seleção de an-
debol de Portugal e a Es-
lovénia, em jogo a contar 
para o apuramento para o 
Mundial de 2013, em Espa-
nha. Todas as equipas as-
sistiram ao jogo, em Gui-
marães. Estiveram numa 
zona excelente do pavi-
lhão. Para os miúdos, es-
tar a dois palmos dos seus 
ídolos, a vê-los em aque-
cimento e depois a jogar 

Equipas elogiaram fase final 
de iniciados em Braga

em si, para eles foi, sem 
dúvida, uma mais-valia. É 
uma experiência que cer-
tamente não vão esquecer 
tão cedo». 

Infelizmente, Portugal 
perdeu o jogo e a elimi-
natória, falhando assim o 
apuramento para o mun-
dial 2013, em Espanha.

O presidente da Associa-
ção de Andebol de Braga 
entende que, no geral, a rea-
lização destas fases finais 
em palcos como o mítico 
pavilhão Flávio Sá Leite, á 
muito boa para estes miú-
dos evoluírem. 

«São estes palcos que 
pretendem. Começam a 
habituar-se aos grandes 

ambientes e a estar em fa-
ses finais», referiu.

“Em defesa” do ABC
Sobre a participação do 

ABC, que ficou em quarto 
lugar, Manuel Moreira tam-
bém não se mostrou dece-
cionado, preferindo real-
çar a formação que pode 
dar muitos frutos no futu-
ro. Por isso, apesar de per-
ceber algumas críticas de 
alguns adeptos, concorda 
com o treinador dos ini-
ciados do ABC, Gabriel 
Oliveira. 

«No futuro, nos juvenis 
e juniores, esta opção vai 
dar os seus frutos. Os miú-
dos que competiram este 
ano são novinhos porque 
são do primeiro ano. O es-
calão comporta iniciados 
do primeiro e do segundo 
ano. Os do primeiro ano jo-
gam este ano e na próxi-
ma época. Os do segundo 
já estão a fazer a sua úl-
tima época neste escalão, 
antes de passar para os ju-
venis. No caso do ABC, te-
mos ali muitos miudinhos 
que ainda estão verdes. 
Chegaram à fase final, o 
que é bom. Acredito que 
vão dar um grande salto e 
vão dar grandes jogadores 
do ABC», explicou. 

DM

Infantis do Águas Santas fi zeram a festa no Flávio Sá Leite

DR
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Andebol feminino

Juve Mar entra a vencer
no play-off

A equipa da Juventude de Mar, Esposende, entrou 
com “a mão direita” no play-off de acesso à primeira 
divisão feminina de andebol, ao vencer o S. Bernar-
do por 25-23, em encontro da primeira jornada da 
prova. O encontro disputou-se no passado sábado 
no pavilhão do Colégio de Gaia, recinto neutro, como 
de resto se verificará em todo o torneio.
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Fim de época
do Andebol regional
A Associação de Andebol da Madeira encerrou a época
2011/12, no passado sábado, no Pavilhão do Funchal, com a
habitual cerimónia de entrega de prémios aos vencedores de
todas as provas do calendário regional, nos diferentes esca-
lões. Foram ainda distribuídos prémios aos atletas revelação,
clube, técnico, árbitro, dirigente e técnico do ano.
Assim, o CD Bartolomeu Perestrelo foi distinguido como Clube
do Ano, enquanto que Elisabete Teles (Santanense) recebeu
prémio Dirigente do Ano. Foram premiados: Atletas Revelação
Formação - Jéssica Ferreira (Académico do Funchal) e André
Correia (Infante), Atleta Revelação Nacional - Mónica Correia
(CS Madeira), Técnico do Ano Formação - Sérgio Ferreira (Bar-
tolomeu Perestrelo), Árbitro do Ano - Gonçalo Aveiro, Prémio
Homenagem - Ricardo Pestana e Prémio Comunicação Social
- RTP Madeira.
Em termos de calendário foram “coroados” os campeões do
Campeonato, Taça, torneios de Abertura e de Encerramento,
Taça de Minis e Torneio de Natal. 1

Texto: Vasco Sousa

Fotos: Élvio Fernandes
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