Revista de Imprensa
15-07-2011

1. (PT) - Diário do Minho, 15/07/2011, Portugal já está na Grécia

1

2. (PT) - Grande Porto, 15/07/2011, A formar campeões no andebol angolano

2

3. (PT) - Jogo, 15/07/2011, Selecção chega hoje à Grécia

3

4. (PT) - Jornal da Madeira, 15/07/2011, Agenda diária

4

5. (PT) - Record, 15/07/2011, Agenda desportiva

5

6. (PT) - Record, 15/07/2011, Seleção de excelência

6

7. (PT) - Desportivo de Guimarães, 12/07/2011, CARTaipense levou Guimarães ao 5º lugar

7

8. (PT) - Jornal Torrejano, 08/07/2011, Desporto federado: mais mulheres atletas, mas ainda bem longe dos

8

homens

9. (PT) - Reconquista, 07/07/2011, ADA reaviva torneio popular de andebol

9

10. (PT) - Gazeta de Paços de Ferreira, 23/06/2011, 3.º Passeio Convívio

10

A1

ID: 36513215

15-07-2011

Tiragem: 8500

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,38 x 10,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: mundial de sub-21

Portugal já está na Grécia
A selecção nacional de sub-21 está desde ontem na
Grécia, onde vai disputar o campeonato do Mundo
de sub-21. O último estágio em Rio Maior decorreu
sem sobressaltos, e antes da partida Rolando Freitas
abordou a presença portuguesa em Salónica.
O seleccionador nacional acha importante «que
Portugal lute em cada jogo pelo melhor resultado
possível e que no final veja se está em condições de
poder jogar mais alguma coisa, lutando por um lugar
de mérito. Isto sem enjeitar as responsabilidades que
nos traz o estatuto de entrarmos como cabeça-de-série neste campeonato do Mundo por termos sido
segundos no campeonato da Europa».
Os árbitros portugueses, Ivo Caçador e Eurico
Nicolau foram escolhidos pela IHF para dirigir jogos
no campeonato do mundo de sub-21 masculinos
em andebol, a disputar na Grécia. No decorrer do
campeonato vão sendo conhecidas as nomeações da
dupla de árbitros portuguesa.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • Nacional de regresso à Madeira, vindo da Islândia. • Treinos do
Marítimo, 9h30 e 17h, ambos em Santo António. • Juvenis da AD Camacha disputam Torneio na Finlânda, até amanhã. • Assinatura de contratopatrocínio entre o Banif e o CS Marítimo, 12h30, Rua João Tavira. • O madeirense Alex integra a Selecção Nacional de Sub-20 que vai participar no
"Mundial" da categoria. Hoje, partida para o Panamá. • Inscrições para a
3.ª Maratona de Futebol de 7 "24 Horas de Futebol" pelos Veteranos do
CF União. • Campo de Férias "Milan Calcio Clinic", no Centro Desportivo
da Madeira, na Ribeira Brava, até dia 31. • Mundial Sénior de Futebol Feminno, na Alemanha, até domingo. • "Summer Camp" - mega-campo de
férias destinado a jovens com idades entre os três e os 15 anos, no Estádio da Madeira, Choupana. • Treinos do União/SAD, 10h30, Complexo da
Camacha, e 18h, Complexo, em Vale Paraíso.
DIVERSOS • 12.º Aniversário da ADC Ponta do Pargo: passagem de um
filme pelo INATEL, no Centro Cívico da localidade. • O CS Marítimo promove o "Campo do Garras", até dia 29. • 16.ª Edição das Férias Desportivas de Santana, pelo CDR Santanense, até 2 de Setembro. • Campo de
Férias dos Salesianos, até dia 31. • Inscrições para a 3.ª edição "Água de
Pena Férias Jovens", ate dia 27. • "Férias no Golfe", no Campo do Palheiro, até dia 2 de Setembro. • As candidatas a Miss Marítimo visitam o

Museu e electricidade/Casa da Luz, Madeira Story Center e Núcleo Museológico do Bordado da Madeira, 10h. • "Férias Curtidas 2011", pelo
Centro Cultural e Desportivo Luís de Camões, até dia 4 de Setembro. •
Campo de Férias da Escola da APEL, até dia 22.
CONGRESSO • Congresso Psicologia no Desporto, no Hotel CS Madeira, no
Funchal, até ao próximo domingo.
ANDEBOL • Nuno Silva e João Ferraz (Madeira SAD) na Selecção Nacional
de Sub-21 masculinos, em estágio, até hoje.
GOLFE • Madeirenses no Campeonato Nacional de Jovens (Sub-12 a Sub18), no Ribagolfe II, até hoje. • O madeirense Nuno Henriques no "Challenge" da Suíça, até domingo.
TÉNIS-DE-MESA • O madeirense Marcos Freitas no Open de Marrocos, em
Rabat, até domingo. • Ana Santos, Mariana Gonçalves e António Jorge
Fernandes no Campeonato da Europa de Jovens, em Kazan, na Rússia, até
ao próximo dia 24.
BASQUETEBOL • A equipa feminina do CAB Madeira com semana de treinos de aperfeiçoamento.
TÉNIS • O campeão regional Ari Pestana, do CD Nacional, no Camp. Nacional de Sub-14, no Clube Ténis Porto, até amanhã. • Inscrições para os
Campeonatos Regionais Veteranos +45 e Veteranos +55 anos, até 4.ª

feira.
ATLETISMO • Campeonato Regional de Clubes, no Centro Desportivo da

Madeira, na Ribeira Brava, até amanhã.
NATAÇÃO • Escolas de Natação do Nacional, nas piscinas da Jaime Moniz

e nos Álamos.
PATINAGEM • Treinos da Escola de Patinagem do CS Marítimo, até hoje.
Os seniores continuam a treinar.
MADEIRABOL • Treinos de captação de novos praticantes nos campos do
Balnear do Lido, 16h/18h.
VELA • A Regata francesa "Transquadra 2011" vem em direcção ao Porto
Santo, com chegada prevista para esta semana. • Curso de Windsurf no
Clube Naval do Funchal, 9h/12h30.
MOTOCICLISMO • O “Moto Clube Tolerância Zero” participa na maior concentração de motards de Portugal, em Faro (Algarve), até domingo.
AUTOMOBILISMO • O navegador madeirense Marco Leça ao lado de José
Carlos Magalhães (Citroën Saxo VTS) no Sata Rallye Açores, até domingo.
• Inscrições para o Troféu CD Nacional Promerch - Circuito Município de
Santana/Rampa do Pico das Pedras, até hoje. • Inscrições para o Vinho
Madeira de 2011, até 2.ª feira.
CICLISMO • Edição 2011 da Volta a França em Bicicleta, até dia 23.
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IX JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO

CARTaipense levou
Guimarães ao 5º lugar

Unidos do Cano conquistou medalha de ouro individual e prata na classificação colectiva do Atletismo; Xico foi 5º no andebol e Taipas 7º no futebol.
Caiu o pano sobre os IX Jogos do Eixo Atlântico, que este
ano decorreram em Matosinhos.
Em Voleibol Feminino a equipa
do CARTaipense (representou o
concelho de Guimarães nestes
Jogos) terminou na 5ª posição depois de vencer as representantes
de Viana do Castelo por 2-1.
Foi a primeira experiência deste
género em que as atletas taipenses participaram, tendo decorrido
com resultados muito positivos,
com três vitórias e duas derrotas
(estas frente às finalistas dos Jogos - Gaia foi medalha de ouro e
Corunha medalha de prata).
Dos 12 concelhos que disputaram o Voleibol Feminino, o 5º lugar final é um reflexo do trabalho
que se está a realizar no CART.
A comitiva ficou especialmente
agradecida à Câmara Municipal
de Guimarães, que “durante os
6 dias dos Jogos prestou-nos um
excelente apoio. Foi com orgulho
que representámos o Concelho

nos IX Jogos do Eixo Atlântico”,
destacou o CARTaipense.
Relativamente às restantes
equipas que juntamente com o
CART englobaram a comitiva do
Concelho de Guimarães, entre

treinadores delegados e atletas
foram cerca de 50 os que diariamente se deslocaram até Matosinhos para disputar os Jogos. No
Atletismo, Guimarães (equipa do
Unidos do Cano) ganhou uma me-

dalha de ouro individual e uma de
prata na classificação colectiva.
No andebol, através do Xico, ficou
no 5º lugar e no Futebol 7, com o
Taipas, alcançou o 7º lugar.
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Desporto federado: mais mulheres atletas, mas ainda bem longe dos homens
O número de atletas femininos federados mais que triplicou, de acordo com o estudo “Estatísticas do Desporto
1996-2009”, publicado pelo
Instituto do Desporto de Portugal (IDP), mas continua
bem longe dos praticantes
masculinos.
Nesse período, o número
de mulheres a praticar desporto em Portugal passou de
35.196 para 125.313, o que re-

presenta uma evolução de 354
por cento, e uma subida de
mais de 6.500 atletas por ano.
Mesmo assim, os homens
continuam a liderar confortavelmente o campeonato dos
sexos, com quase três vezes
mais atletas que as mulheres (387.245).
Contudo, o número de praticantes masculinos aumentou
apenas 194 por cento entre
1996 e 2009, o que significa

que ganhou 13.431 atletas por
ano.Enquanto o futebol continua a dominar o desporto
masculino, do lado das mulheres o voleibol ganhou mais
expressão, somando agora
20.447 atletas federados, tornando-se no desporto mais
praticado, quando em 1996
tinha apenas 3.193.
O basquetebol é a 2.ª modalidade com mais atletas femininos (16.274), seguido do ande-

bol (14.101) e do ténis (9.222).
Apesar de ser o desporto
mais popular do mundo, o
futebol continua a ter menos
expressão nas mulheres portuguesas, sendo apenas a
quinta modalidade com mais
atletas federadas (5.826).
O atletismo, o desporto em
que as mulheres portuguesas
têm ganho mais títulos internacionais, aparece em sexto,
com 5.481.

MODALIDADES PRATICADAS
POR MULHERES 1996/2009
2009

1996

TOTAL .............. 125.313

TOTAL ................. 35.196

Voleibol ............. 20.447
Basquetebol ...... 16.274
Andebol ............. 14.101
Ténis .................... 9.222
Futebol ................ 5.826

Basquetebol .......... 5.654
Andebol ................ 4.418
Patinagem ............ 3.597
Atletismo .............. 3.503
Voleibol ................ 3.193
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Um evento que a autarquia costumava organizar

ADA reaviva torneio popular de andebol

A

Associação Desportiva Albicastrense
(ADA) vai realizar,
de 12 a 16 de Julho, no Pavilhão da Boa Esperança, em
Castelo Branco, o Torneio
Popular de Andebol, um
evento que a Câmara Municipal de Castelo Branco
costumava organizar, mas
que não se realiza vai para
cerca de uma década.
A ADA quer assim re-

vitalizar este torneio, mas
com o objectivo subjacente
de promover a modalidade
e fomentar o gosto dos mais
jovens, no sentido da cidade
não perder a tradição que tem
em termos de andebol.
Este torneio terá ainda
um cariz solidário, uma vez
que a direcção da ADA pede
às equipas participantes que,
além da inscrição, os seus
elementos possam entregar

alguns géneros alimentares
não perecíveis, para poderem
ser doados posteriormente ao
Banco Alimentar.
As equipas interessadas
em participar podem inscrever-se até dia 9 de Julho,
devendo seguir alguns requisitos, como ter um número
máximo de inscritos de 12 e
mínimo de oito atletas; o máximo de três federados seniores ou quatro federados ju-

niores (da época 2010/2011);
o máximo de três federados
juvenis (masculinos); os
atletas terem idade superior a
14 Anos; podendo as equipas
ser mistas, masculinos ou
femininos; e todas as equipas
deverão apresentar um Director de Campo, que ficará
responsável pela mesa do
seu jogo (Marcador, Fichas
de Jogo).
Os jogos terão a duração

de 40 minutos, divididos em
dois meios tempos, sendo
precedidos de um aquecimento de cinco minutos e
intercalados de tempo de
descanso também de cinco
minutos.
Os jogos são realizados
terça, quarta, quinta e sextafeira (Fase de Grupos) das
20H00 às 23H00, sendo as
fases finais no sábado, das
17h00 às 19h00.

Quanto aos prémios, a
organização atribuirá um
troféu a todas as equipas,
sendo que, individualmente,
os jogadores receberão troféus para Melhor Marcador;
Melhor Jogador do Torneio;
Melhor Guarda-Redes; e será
ainda atribuído um Diploma
“DREAM TEAM” aos 12
jogadores escolhidos pela
direcção da ADA.
Lídia Barata

Página 9

A10

ID: 36458023

23-06-2011

Tiragem: 4000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,18 x 9,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Casa do F.C. do Porto de Freamunde

3.º Passeio Convívio
Sobre o lema É ESTE O NOSSO DESTINO, no próximo domingo dia 26, a Direcção da Casa do F.C. do Porto de
Freamunde, vai levar a efeito pelo 3.º
ano consecutivo, um passeio convívio
para os associados e adeptos portistas
que frequentam a casa.
Uma época em que o clube azul e branco arrasou a concorrência e ganhou
com grande brilhantismo quase todas
as provas em que esteve inserido, (Super
Taça, Campeonato Nacional, Liga Europa, Taça de Portugal, Andebol, Basquetebol, Hóquei em Patins, Campeonato
Nacional de Juniores, Campeonato Nacional de Iniciados, Campeonato Nacional Feminino de Natação e Campeonato Nacional Feminino de Bilhar), este
passeio convívio vai certamente ser vivido com muita alegria e enorme entu-

siasmo. A zona de Trás-os-Montes foi a
escolhida. Com saída de Freamunde por
volta das 8 horas, os portistas irão apreciar as bonitas paisagens transmontanas.
O pequeno-almoço será em Vila Pouca
de Aguiar. Depois de uma visita pela localidade e arredores, a família dragoniana desloca-se para o parque florestal de
Afonsim onde será servido o almoço.
Durante a tarde haverá vários divertimentos tanto para os adultos como para as
crianças. Pelas 18.30 horas será servido
um apetitoso lanche em que o saboroso
presunto transmontano estará presente
assim como o bom vinho daquela região.
No final e, num ambiente certamente eufórico, far-se-á o regresso a Freamunde.
A direcção desta casa, num bonito gesto, vai oferecer uma t-shirt a cada passageiro e alusiva a este convívio.
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