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ANDEBOL

Leões e Águas Santas por aperitivo
-9 AC Sismaria, AA S. Mamede e
AC Fafe decidem em Avanca, daqui
a um mês, quem sobe de divisão
Sporting e Águas Santas prometem animar a 1.4 jornada do Nacional masculino que, ontem, foi
conhecida, protagonizando o duelo teoricamente mais equilibrado.
Com o arranque marcado para dia
3 de setembro, FC Porto e ABC terão de alterar os seus confrontos
devido aos compromissos euro peus. Os dragões têm encontro
marcado com o Belenenses, enquanto os campeões nacionais têm
a missão de dar as boas vindas ao
recém promovido Boa-Hora. A
estrear-se, frente ao seu público,
com um dos candidatos estará
também o Arsenal da Devesa que
recebe o Benfica. Sp. Horta e
Avanca ainda não conhecem os
adversários, que sairão do apu
ramento que envolve AC Fafe, Sismaria e S. Mamede, agendado
para Avanca entre 19 e 21 de agosto, enquanto o Madeira, SAD faz
as honras ao ISMAI.
A terceira jornada trará o pri
melro jogo entre candidatos com

Sorteio dos campeonatos de andebol de 2016/17 realizou-se ontem, em Lisboa

CAMPEONATO NACIONAL
I divisâo masculina

3 de setembro

FC Porto-Belenenses
Madeira, SAD - ISMAI
Arsena Devesa - Benfica
Sporting - Aguas Santas
ABC - Boa Hora
Sporting da Horta - P0.01 A
2.' P0.01 A - Avanca

O K; Porto a receber o Benfica.
O novo presidente da Federação de Andebol de Portugal, Mi

guel Laranjeiro, fez questão de
estar presente no sorteio, acompanhado pela vice Juliana Sousa
e o diretor executivo, Miguel Fernandes.
Em femininos, a prova arranca
a 24 de setembro e o sorteio condicionado geograficamente ditou:
Madeira, SAD-Sports Madeira, CA
Leça-Juventude Mar, Académico
Porto-Colégio Caia, Alavarium Juve Lis, Maia.stars- Santa Joana,
SIR 1." Maio-Passos Manuel. E. D.
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CAMPEONATO DA I DIVISÃO DE ANDEBOL 2016/2017

1ª Jornada
FC Porto - Belenenses
Madeira SAD - ISMAI
Arsenal da Devesa - SL Benfica
Sporting CP - Águas Santas
ABC/UMinho - Boa Hora
SC Horta - ?
? - AA Avanca

6ª Jornada
SL Benfica - SC Horta
AA Avanca - ISMAI
Águas Santas - Belenenses
? - Madeira SAD
ABC/UMinho - Arsenal da Devesa
Sporting CP - ?
Boa Hora - FC Porto

10ª Jornada
Águas Santas - SC Horta
Boa Hora - AA Avanca
? - SL Benfica
Sporting CP - Belenenses
? - FC Porto
Arsenal da Devesa - Madeira SAD
ABC/UMinho - ISMAI

2ª Jornada
Belenenses - SC Horta
ISMAI - FC Porto
SL Benfica - Madeira SAD
Águas Santas - ?
Boa Hora - Sporting CP
? - ABC/UMinho
AA Avanca - Arsenal da Devesa

7ª Jornada
SL Benfica - AA Avanca
ISMAI - Águas Santas
Belenenses - Boa Hora
Madeira SAD - ABC/UMinho
Arsenal da Devesa - Sporting CP
SC Horta - ?
FC Porto - ?

11ª Jornada
Águas Santas - Boa Hora
AA Avanca - ?
SL Benfica - ABC/UMinho
Belenenses - ?
FC Porto - Arsenal da Devesa
SC Horta - Madeira SAD
ISMAI - Sporting CP

3ª Jornada
Belenenses - ISMAI
FC Porto - SL Benfica
Madeira SAD - AA Avanca
? - Boa Hora
Sporting CP - ?
SC Horta - ABC/UMinho
Arsenal da Devesa - Águas Santas

8ª Jornada
AA Avanca - SC Horta
Águas Santas - SL Benfica
Boa Hora - ISMAI
ABC/UMinho - FC Porto
Sporting CP - Madeira SAD
? - Arsenal da Devesa
? - Belenenses

12ª Jornada
SC Horta - Boa Hora
? - Águas Santas
ABC/UMinho - AA Avanca
? - ISMAI
Arsenal da Devesa - Belenenses
Madeira SAD - FC Porto
Sporting CP - SL Benfica

4ª Jornada
ISMAI - SC Horta
SL Benfica - Belenenses
AA Avanca - FC Porto
Boa Hora - Arsenal da Devesa
ABC/UMinho - Sporting CP
Águas Santas - Madeira SAD

9ª Jornada
AA Avanca - Águas Santas
SL Benfica - Boa Hora
ISMAI - ?
FC Porto - Sporting CP
Madeira SAD -?
SC Horta - Arsenal da Devesa
Belenenses - ABC/UMinho

13ª Jornada
Boa Hora - ?
Águas Santas - ABC/UMinho
AA Avanca - Sporting CP
ISMAI - Arsenal da Devesa
Belenenses - Madeira SAD
FC Porto - SC Horta
SL Benfica - ?

5ª Jornada
ISMAI - SL Benfica
Belenenses - AA Avanca
FC Porto - Águas Santas
Arsenal da Devesa - ?
? - ABC/UMinho
SC Horta - Sporting CP
Madeira SAD - Boa Hora

? Na prova de apuramento para o Andebol
1, que vai ser disputada por Andebol Clube
de Fafe, AC Sismaria e Académica de São
Mamede, vão ser apuradas duas destas
equipas num torneio que se disputa em
regime de concentração, em Avanca, com
jogos nos dias 19, 20 e 21 de Agosto.
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Benfica apadrinha
a estreia do
Arsenal da Devesa

ESTÁ DEFINIDO o calendário da I Divisão de Andebol para a
época 2016/2017, com destaque para a estreia do Arsenal da
Devesa que joga na primeira jornada com o Benfica.
ANDEBOL

| Redacção |

O Campeonato Andebol 1, que na próxima época será disputado por 14 equipas, em duas fases, arranca no dia 3 de
Setembro e a primeira jornada fica marcada pela deslocação do SL Benfica a
Braga, onde vai apadrinhar a estreia do
Arsenal da Devesa na divisão maior do
andebol português. O FC Porto recebe o
Belenenses e o Águas Santas viaja até
Lisboa para defrontar o Sporting CP.
O campeão nacional em título, ABC
Braga/UMinho recebe o Boa Hora.
FC Porto e SL Benfica encontram-se à
terceira jornada, no Dragão Caixa, e
ABC/UMinho e S.L. Benfica, os finalistas da edição anterior, têm um primeiro encontro marcado para a Luz, na na
11.ª jornada (12 de Novembro).
O esperado duelo bracarense entre
ABC/UMinho- Arsenal da Devesa realiza-se na sexta jornada, programado para
o dia 1 de Outubro.
A presença de várias equipas, masculinas e femininas, nas competições euro-

DR

Gabriel Oliveira, treinador do Arsenal

peias de clubes vai determinar os necessários ajustamentos nos calendários.
Na prova de apuramento para o Andebol 1, que vai ser disputada por Andebol
Clube de Fafe, AC Sismaria e Académica de São Mamede, vão ser apuradas
duas equipas num torneio que se disputa em regime de concentração, em
Avanca, com jogos nos dias 19, 20 e 21
de Agosto, daí que este sorteio ainda foi
condicionado.
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ANDEBOL

Benfica
apadrinha
estreia
do Arsenal
da Devesa
na I Divisão
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Praia do Pedrógão
recebe torneio de
andebol
Começa hoje a 4.ª etapa do XXII Torneio de Andebol de Praia do Pedrógão – Circuito Regional 2016, das
20h00 à meia-noite. A iniciativa estende-se ao longo do fim-de-semana, em que no sábado os jogos
decorrerão das 09h00 às 23h00 e,
no domingo, entre as 10h00 e as
19h00.
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ABC começa, no Sá Leite, com o Boa Hora

DM

DM

Benfica apadrinha estreia do Arsenal da Devesa

Campeão ABC e estreante Arsenal da Devesa começam campeonato em casa

JOsé eduardo

Benfica apadrinha a
estreia do Arsenal da
Devesa no campeonato de andebol 1,
e o campeão ABC arranca, em casa, frente ao Boa
Hora, ditou o sorteio realizado ontem, no Auditório da Casa Pia.
A cerimónia contou
com a presença de representantes de vários clubes;
do presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laran-

O

jeiro; da vice-presidente,
Juliana Sousa; do diretor
executivo, Miguel Fernandes, e foi conduzida por
Luís Pacheco. Na prova de
apuramento para o Andebol 1, que vai ser disputada
por Andebol Clube de Fafe, AC Sismaria e Académica de São Mamede, vão
ser apuradas duas equipas
num torneio que se disputa em regime de concentração, em Avanca, com
jogos nos dias 19, 20 e 21
de agosto.
No que diz respeito ao

AC Fafe
ainda luta por
um lugar no
Campeonato
de Andebol 1

sorteio,
para o
Campeonato
Andebol 1,
que na próxima época vai ser
disputado por 14 equipas,
em duas fases, a primeira
jornada (dia 3 de setembro) fica marcada pela deslocação do Benfica a Braga, onde vai apadrinhar a
estreia do Arsenal na divisão maior do andebol português. O FC Porto recebe

o C . F.
Belenenses e
o Águas
Santas
Milaneza
viaja até Lisboa para defrontar o Sporting CP. O campeão nacional em título,
ABC Braga/UMinho recebe o Boa Hora.

ABC-Arsenal
à 6.ª jornada
O dérbi bracarense entre o ABC e o Arsenal da

Devesa está agendado para a sexta jornada, com os
academistas como anfitriões. À 19.ª jornada joga-se o Arsenal-ABC. FC
Porto e Benfica encontram-se à terceira jornada, no Dragão Caixa, e
ABC/UMinho e Benfica,
os finalistas da edição anterior, têm um primeiro
encontro marcado para a
Luz, na na 11.ª jornada (12
de novembro).
O que ditou o sorteio
para as duas primeiras
jornadas:

1.ª jornada
FC Porto-Belenenses
Madeira-Maia
Arsenal-Benfica
Sporting-Águas Santas
ABC-Boa Hora
Horta-1.º PO.01 A
2.º PO.01 A-Avanca
2.ª jornada
Belenenses-Horta
Maia-FC Porto
Benfica-Madeira
Águas Santas-2.º PO.01 A
Boa Hora-Sporting
1.º PO.01 A-ABC
Avanca-Arsenal
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ANDEBOL
BENFICA
APADRINHA ESTREIA
DO ARSENAL
DA DEVESA
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ANDEBOL
DIOGO BRAZÃO REFORÇA
MADEIRA ANDEBOL SAD
A Administração do Madeira
Andebol SAD informou que o
atleta madeirense Diogo Brazão é o seu mais recente reforço para a época
2016/2017.
O atleta com 27 anos de
idade, polivalente na 1ª Linha,
regressa deste modo ao
clube, com muita motivação
para ser uma opção de qualidade e ajudar a formação a
concretizar os seus objetivos,
lutando com todos os seus
recursos para conquistar o
seu lugar na equipa.
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A

Estágio da seleção
portuguesa júnior B
masculina, de preparação
para o Europeu de sub-18,
em Almada, até 23
ATLETISMO
Campeonato do Mundo
de Juniores, com
a participação de
portugueses, Bydgoszcz
(Zawisza Stadium),
na Polónia - : -Transpyrinea, travessia dos
Pirenéus, ultramaratona de
900 km, com partida em
França, no Forte de
Bellegarde, Perthus,
e chegada no Pais Basco,
em Espanha, com
a participação de João
Oliveira
BASQUETE BOI
Estágio da seleção
portuguesa de
preparação para a fase de
qualificação para
o EuroBasket2017,
a decorrer em Sangalhos,
até dia 30 II Torneio
Internacional de Vieira
do Minho, com
a participação da seleção
portuguesa sub-16
masculinos e das seleções
da Irlanda e Bélgica,
a decorrer no Pavilhão
Professor Aníbal
Nascimento - Vieira
do Minho

BILHAR
Taça do Mundo de bilhar
às três tabelas,1/16 Final ,
14h00, no Dragão Caixa
FUTEBOL
Jogos de preparação:
Braga - Marftimo,18h00,
Estádio 1.° de Maio; Estoril Al-Gharafa,18h00, Campo
do Torreense - Torres
Vedras 3.a Torneio Capital
do Móvel: P. Ferreira Guimarães,18h30, Estádio
capital do Móvel 1.° Troféu
Recontro de Valdevez
Feirense - Sp. Gijón,18h30,
Estádio Municipal da
Coutada, Arco de Valdevez
Torneio da Gafanha
Gafanha - Tondela,18h00.
Estádio Municipal da
Gafanha da Nazaré
NATACTO
Open de Portugal Campeonato Nacional de
Juvenis e Absolutos,
09h00 às 17h00, Piscinas
Jamor Apresentação dos
nadadores portugueses
para os Jogos Rio 2016,
presentes estarão os
nadadores convocados
para aquela que será
a prova mais importante
do ciclo Olímpico /
Paralímpico 2012-2016,
Átrio do Complexo de
Piscinas do Jamor às 16h00
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ANDEBOL

Campeões começam em casa
Na jornada inaugural, o ABC recebe o
Boa Hora, enquanto
o FC Porto se estreia
com o Belenenses

ABC é o campeão nacional de andebol

••• O ABC começará a luta
pela renovação do título de
campeão nacional em casa,
frente ao recém-promovido
s Boa Hora, segundoditou o sorteio de ontem. O FC Porto e o
Sporting também iniciam a

época em casa, com o Belenenses e o Águas Santas, respetivamente, enquanto o
Benfica desloca-se a Braga,
para jogar com o Arsenal Devesa. O primeiro clássico será
disputado na terceira jornada,
com os portistas a receberem
os encarnados, em jogo previsto para o dia 17 de setembro. A lista de 14 clubes ainda
não está completa, uma vez
que faltam apurar dois, que
sairão de uma liguilha, dispu-

tada entre Ac. São Mamede,
AC Fafe e Sismaria, de 19 a,21
de agosto. Esta época, os seis
melhores da fase regular disputarão uma segunda fase
com 50% dos pontos.--ms.
t.ioact~
03/09/2016
FC Portoialenareses
Madeira SAI:HUMO
Arsenal ~ata-Banha
Sporting-Apuas santas
AlIC-soa Hora
Sp. Horta-1, apurado
2.° apurado-Avanca

Página 9

A10

ID: 65386896

22-07-2016

Tiragem: 69755

Pág: 49

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,27 x 5,51 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

~abei Campeie
começa defesa do
titule em casa
• O campeão ABC recebe,
a 3 de setembro. o Boa Hora
no arranque da I.' Divisão
Nacional de andebol, agora
disputado por 14 equipas.
1.• Nvis1le Nacional
Willall11(03/08)F C Porto-Beleffins"
Madeira SAD-14owlsrnakaserWDevesa
-eira* ~puas Santas. ABC-exarara
Sp FlOrta-Fit/515~1aS 'k 5 Kyrede
FafeiSismanasik 5 Mample-kanra
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ANDEBOL

Benfica abre em Braga
O Benfica inicia a
Refira -seque FC Porto e
participação no cam - 1.11JORNADA
Benfica encontram -se
,
iSETEmnut
peonato em Braga, a3
na 34 jornada, no Dra FC Porto-Belenenses
de setembro, não Madeira SAb-Maia
gão Caixa, enquanto os
para defrontar o seu Arsenal-flenfíca
dois finalistas da época
último rival, o ABC, SlióiiIng-A. Santas
passada reencontram mas para apadrinhar AM:90a Hora
se na Luz, na 114 ronda
a estrelado Arsenal. Sp. 1-lorta-1.0 apurado' (12de novembro).
2.° apurado'-ÁVanCa
Já o campeão ABC, 'AC Fafe,Sismaria
Falta conhecer o
recebe o Boa Hora, e Ac. São Mamede
nome dos restantes
disputam apuramento
enquanto o FC Porto
promovidos, que sairão
será anfitrião do Belenenses e o da prova de apuramento, em
Sporting recebe o Agitas Santas. Avanca, entre 19 e 21 de agOst o. o
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BASQUETEBOL

ESTREIA EM PORTUGAL
Para FC Porto e Benfica
nova Liga dos Campeões
arranca em finais do mês
de setembro e em casa
mitsCUNHA
FC Porto e Benficasão as equipas portuguesas que irão marcar
presença na l' edição da Liga dos
Campeões em 2016/17 e, segundo
o sorteio ontem realizado em Munique (Alemanha), o atual campeão nacional FC Porto irá defrontar os lituanos da Juventus Utena
(semifinalista do playoff do último
campeonato local) na primeira
mão da eliminatória inaugural, a
realizar a 27 de setembro, pelas
21h30, no Dragão Caixa. Já o vicecampeão Benfica, que também vai
beneficiar do fator casa, irá medir
forças, no mesmo dia, cornos itaDanos do Paliacanestro Varese (9v
classificados da liga transalpina),
emhorário a definir.

No caso de as equipas lusas passarem esta eliminatória (jogada a
duas mãos) ficarão aptas a dispu tar a 2' ronda (também a eliminar
a dois jogos). Ai caberá à equipa
nortenha defrontar os húngaros
do Szolnoki e à formação lisboeta
os alemães do MHP Riesen, com
jogos marcados para 4 e 6 de outubro - P e 2a mão, respetivamente. Se tal não acontecer, e
para todas as fortnações que fiquem pelo caminho nesta competição, o acesso direto à FIBA Europe Cup está assegurado.
O campeão nacional André Bessa, capitão da equipa comandada
por Moncho López, prevê "uma
equipa bastante forte do basquetebol da Europa de Leste". Contudo, está confiante. "Vai ser uma
batalha dura, mas nós queremos
fazer o nosso melhor porque temos um desejo muito grande de
chegar à fase de grupos." E deixa a
receita: "É importante conseguir
um grande resultado em casa. " o
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FC Porto e Benfica são as equipas portuguesas que irão marcar presença na 1ª edição da Liga dos
Campeões em 2016/17 e, segundo o sorteio ontem realizado em Munique (Alemanha), o atual
campeão nacional FC Porto irá defrontar os lituanos da Juventus Utena (semifinalista do playoff do
último campeonato local) na primeira mão da eliminatória inaugural, a realizar a 27 de setembro,
pelas 21h30, no Dragão Caixa. Já o vice-campeão Benfica, que também vai beneficiar do fator casa,
irá medir forças, no mesmo dia, com os italianos do Pallacanestro Varese (9º classificados da liga
transalpina), em horário a definir.
No caso de as equipas lusas passarem esta eliminatória (jogada a duas mãos) ficarão aptas a disputar
a 2ª ronda (também a eliminar a dois jogos). Aí caberá à equipa nortenha defrontar os húngaros do
Szolnoki e à formação lisboeta os alemães do MHP Riesen, com jogos marcados para 4 e 6 de outubro
- 1ª e 2ª mão, respetivamente. Se tal não acontecer, e para todas as formações que fiquem pelo
caminho nesta competição, o acesso direto à FIBA Europe Cup está assegurado.
O campeão nacional André Bessa, capitão da equipa comandada por Moncho López, prevê "uma
equipa bastante forte do basquetebol da Europa de Leste". Contudo, está confiante. "Vai ser uma
batalha dura, mas nós queremos fazer o nosso melhor porque temos um desejo muito grande de
chegar à fase de grupos." E deixa a receita: "É importante conseguir um grande resultado em casa."
Continuar a ler
Autor: Inês Cunha
04h03

Página 13

A14

Benfica abre em Braga
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Já o campeão ABC, recebe o Boa Hora, enquanto o FC Porto será anfitrião do Belenenses
01:26 . Record
Por Record
O Benfica inicia a participação no campeonato em Braga, a 3 de setembro, não para defrontar o seu
último rival, o ABC, mas para apadrinhar a estreia do Arsenal.Já o campeão ABC, recebe o Boa Hora,
enquanto o FC Porto será anfitrião do Belenenses e o Sporting recebe o Águas Santas. Refira-se que
FC Porto e Benfica encontram-se na 3ª jornada, no Dragão Caixa, enquanto os dois finalistas da época
passada reencontram-se na Luz, na 11ª ronda (12 de novembro).Falta conhecer o nome dos restantes
promovidos, que sairão da prova de apuramento, em Avanca, entre 19 e 21 de agosto.
01:26 . Record
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S.L. Benfica inicia campeonato em Braga onde apadrinha estreia do Arsenal da
Devesa
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=971a38e0

O Auditório do Centro Cultural Casapiano, em Lisboa, acolheu esta tarde os sorteios de três
competições para a temporada de 2016/2017 - a prova de apuramento para o Campeonato Andebol
1; o Campeonato Andebol 1 e o Campeonato Nacional de Seniores femininos da 1.ª divisão.
A cerimónia contou com a presença de representantes de vários clubes; do presidente da Federação
de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro; da vice-presidente, Juliana Sousa; do diretor
executivo, Miguel Fernandes, e foi conduzida por Luís Pacheco.
Depois de agradecer à Casa Pia que disponibilizou as instalaçoes, bem como à Comunicação Social
presente, o presidente da FAP lembrou que este é um momento importante, que marca o arranque
dos campeonatos. Mantivemos reuniões em Estarreja para ouvir os clubes e organizar as competições.
.
Depois teve palavras de apreço para com os clubes participantes. Sei do esforço que muitos clubes
fazem para 'puxar' pelo andebol, para o desenvolver e dinamizar, num esforço que reconheço. Desejovos as maiores felicidades para a época que se avizinha e que este campeonato venha ao encontro
das vossas expectativas , finalizou Miguel Laranjeiro.
TRÊS PARA DOIS LUGARES
Na prova de apuramento para o Andebol 1, que vai ser disputada por Andebol Clube de Fafe, AC
Sismaria e Académica de São Mamede, vão ser apuradas duas equipas num torneio que se disputa em
regime de concentração, em Avanca, com jogos nos dias 19, 20 e 21 de Agosto.
S.L. BENFICA APADRINHA ESTREIA DO ARSENAL DA DEVESA
No Campeonato Andebol 1, que na próxima época vai ser disputado por 14 equipas, em duas fases, a
primeira jornada (dia 3 de Setembro) fica marcada pela deslocação do SL Benfica a Braga, onde vai
apadrinhar a estreia do Arsenal na divisão maior do andebol português. O FC Porto recebe o C.F.
Belenenses e o Águas Santas Milaneza viaja até Lisboa para defrontar o Spor ting CP.
O campeão nacional em título, ABC Braga/UMinho recebe o Boa Hora/Roff.
F.C. Porto e S.L. Benfica encontram-se à terceira jornada, no Dragão Caixa, e ABC/UMinho e S.L.
Benfica, os finalistas da edição anterior, têm um primeiro encontro marcado para a Luz, na na 11.ª
jornada (12 de Novembro).
A presença de várias equipas, masculinas e femininas, nas competições europeias de clubes vai
determinar os necessários ajustamentos nos calendários.
1.ª DIVISÃO FEMININA ARRANCA COM DERBI NA MADEIRA
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No Campeonato da 1.ª divisão feminina, a primeira jornada,a disputar em 24 de Setembro, arranca
com o derbi da Madeira, entre o Madeira SAD e o CS Madeira, que vão reeditar o duelo da Supertaça,
onde as duas equipas vão encontrar-se, em Setúbal, no dia 28 de Agosto. O Colégio de Gaia tem
viagem curta até ao Académico FC, enquanto o Maiastars recebe o Santa Joana.O Alavarium abre o
campeonato defrontando, em casa, o Juve Lis.
Publicado em quinta, 21 de julho de 2016
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HOJE EM LEIRIA
‘Rua direita’ acolhe
exposição
‘In Un Altra Visione’ é a exposição de fotografia de rua que
está patente, até 2 de Agosto,
em alguns dos estabelecimentos da Rua Barão de Viamonte
(conhecida por ‘Rua Direita’),
em Leiria.
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Discursos improvisados e
preparados chegam à Arquivo

destinadas a crianças dos 2 aos
12 anos. A entrada é livre.

A Livraria Arquivo recebe hoje, nas suas instalações, a formação de ‘Toastmasters’, discursos preparados e de improviso, das 19h00 às 20h45.
DR

NOS PRÓXIMOS
DIAS

'Vortex Sound
Journey' oferece
medicina musical
AAssociação de Dança de Leiria recebe no sábado, o concerto meditativo 'Vortex Sound
Journey'. O espectáculo arranca 18h30, e tem uma duração prevista de 01h30. Para
participar, os visitantes deverão levar almofada e manta. As
entradas vão custar 10 euros.

O autor Manuel Carvalho vai
apresentar em Leiria a sua
nova obra, intitulada 'Ti Vida',
na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, no sábado, 23,
pelas 17h00.

'La Fille Mal Gardée'
vai ao Teatro José
Lúcio da Silva

Praia do Pedrógão
recebe torneio de
andebol
Começa amanhã a 4.ª etapa do
XXII Torneio de Andebol de
Praia do Pedrógão – Circuito
Regional 2016, das 20h00 à
meia-noite. A iniciativa estende-se ao longo do fim-desemana, em que no sábado os
jogos decorrerão das 09h00
às 23h00 e, no domingo, entre
as 10h00 e as 19h00.

Manuel Carvalho
apresenta 'Ti Vida'

SAMP recebe
banda de Tangil
A Sociedade Artística e Musical
dos Pousos (SAMP) recebe, no
fim-de-semana, a Banda Musical da Casa do Povo de Tangil,
no âmbito de um intercâmbio
que promete muitas partilhas
de conhecimentos artísticomusicais e animação.

Ajidanha e TAP
levam 'Km 0'
à Quinta da Cerca
A Sociedade Artística e Musical
Cortesense recebe na sua sede,
na Quinta da Cerca, a peça teatral 'Km 0', nascida de uma colaboração das companhias Ajidanha e TAP. O espectáculo decorre no sábado, 23, pelas
21h00. O preço para crianças

foi fixado em 3,5 euros, e os
adultos pagarão quatro euros
para entrar.

Casa-Museu recebe
apresentação
de livro
A Casa-Museu Centro Cultural
João Soares vai receber, na
sexta-feira, das 18h00, às
19h00, a apresentação do livro
‘Diário de Alba/Diári d’Alba –
Aventura no Infratellus’.

A Escola de Dança Diogo de
Carvalho apresenta no domingo, pelas 15h30, no Teatro
José Lúcio da Silva, o bailado
'La Fille Mal Gardée' (em português, 'A Menina Mal Comportada'), interpretado por Ana
Fernandes (Lise) e por Miguel
Costa (Colas).

Yoga na Fnac
A Fnac de Leiria acolhe no próximo domingo, a partir das
11h30, uma sessão de ‘Sunshine Yoga Kids’, destinada a
toda a família.

'Fun Activities' na
Biblioteca Municipal Fnac recebe banda
‘Rusty Joe’
A escola Helen Doron English
Leiria promove no sábado, 23,
'Fun Activities' na Biblioteca
Municipal Afonso Lopes Vieira,
actividades lúdicas em inglês

‘Rusty Joe’ é o grupo que vai
marcar presença no sábado, a
partir das 17h00, na Fnac de
Leiria.|
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ANDEBOL
DIOGO ALVES RENOVA PELO
MADEIRA SAD
O jovem madeirense Diogo
Alves, lateral-esquerdo da
formação do Madeira Andebol SAD, irá continuar a envergar as cores da
coletividade, segundo nota informativa da administração
do clube, na passada terçafeira. O jovem jogador é visto
como uma promessa no andebol regional, tendo margem de manobra para
desenvolver a sua carreira ao
serviço do clube, evoluindo
no plano profissional e pessoal.
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Anote na agenda: FC Porto-Benfica logo na terceira jornada

Tipo Meio:
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Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

21-07-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cba341cb

Fotografia: Fernando Pereira/Global Imagens
Campeão ABC visita o Benfica a 12 de novembro, ditou o sorteio do campeonato de andebol.
Os finalistas do campeonato de andebol vão encontrar-se à 11.ª jornada na Luz, com o campeão ABC
a visitar o Benfica a 12 de novembro, ditou o sorteio das competições, realizado em Lisboa. Ainda
assim, o primeiro clássico da época está reservado para a terceira ronda, com o FC Porto a receber o
Benfica.
O ABC abre o campeonato em casa com o Boa Hora, enquanto o Benfica apadrinha a estreia do
Arsenal da Devesa, em Braga. O FC Porto recebe o Belenenses e o Sporting é anfitrião do Águas
Santas.
Andebol Clube de Fafe, AC Sismaria e Académica de São Mamede vão decidir em Avanca, de 19 a 21
de agosto, as 13.ª e 14.ª equipas da competição, que vai ser disputada em duas fases, a primeira
regular, seguida de play-off.
21 Julho 2016 às 22:48
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ABC e finalista Benfica encontram-se à 11ª jornada
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Os finalistas do campeonato de andebol vão encontrar-se à 11.ª jornada na Luz, com o campeão ABC
a visitar o Benfica a 12 de novembro, ditou hoje o sorteio das competições, realizado em Lisboa
Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt
Ainda assim, o primeiro 'clássico' da época está reservado para a terceira ronda, com o FC Porto a
receber o Benfica na terceira ronda.
O ABC abre o campeonato em casa com o Boa Hora, enquanto o Benfica apadrinha a estreia do
Arsenal da Devesa, em Braga.
O FC Porto recebe o Belenenses e o Sporting é anfitrião do Águas Santas.
Andebol Clube de Fafe, AC Sismaria e Académica de São Mamede vão decidir em Avanca, de 19 a 21
de agosto, as 13.ª e 14.ª equipas da competição, que vai ser disputada em duas fases, a primeira
regular, seguida de 'play-off'.
Conteúdo publicado por Sportinforma
21-07-2016 22:45 Os finalistas do campeonato de andebol vão encontrar-se à 11.ª jornada na Luz,
com o campeão ABC a visitar o Benfica a 12 de novembro, ditou hoje o sorteio das competições,
realizado em Lisboa.
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Cabo Verde perde em andebol 23-37 no encontro com Portugal
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A jornada quarta de andebol encerra-se com o jogo Angola X Moçambique
Por SAPO Desporto c/Inforpress sapodesporto@sapo.pt
A selecção cabo-verdiana de andebol masculina perdeu esta quinta-feira por 23-37 com a equipa
nacional de Portugal, em jogo da 4ª jornada da X edição dos Jogos da CPLP, resultado que garante
matematicamente o título para os lusitanos.
Em partida realizada no Pavilhão Municipal dos Espargos, a resistência cabo-verdiana durou,
praticamente dez minutos, período durante no qual os jogadores cabo-verdianos alternaram o
marcador com a experiente formação portuguesa.
A partir dos dez minutos, a mais valia portuguesa veio ao de cima, pois que a equipa visitante atacava
em bloco e defendia em massa com maior frescura e facilidade que os nacionais.
Ao intervalo a formação das quinas já vencia por 18-9, pelo que no segundo tempo entrou
determinada a vencer o jogo, não obstante a réplica de alguns jogadores cabo-verdianos,
superiormente liderado dentro das quatro linhas por David, jovem reforço proveniente do Sport Lisboa
e Benfica (Portugal).
Com esta vitória, a quarta consecutiva, Portugal é literalmente campeão deste torneio, mas o seu
seleccionador, Carlos Mantingo, promete continuar a trabalhar a equipa para fechar a prova com o
pleno esta sexta-feira frente a Moçambique.
O timoneiro português disse que Portugal mostrou ser a melhor equipa e a mais experiente deste
torneio, asseverando que ela é composta por jogadores com ritmos competitivos das escolas de
formação em representação de grandes clubes como Benfica e Sporting.
Já o médio goleador da selecção cabo-verdiana, David, um dos melhores em campo, disse que a
selecção crioula lutou o quanto pode para dificultar ao máximo o favoritismo português, mas que
Portugal mostrou ter melhores argumentos que toda a concorrência.
David, disse no entante, que Cabo Verde deu boa réplica, assegurando que os jogadores trabalharam
muito e que pode estar em mira a construção de uma equipa de futuro.
No primeiro jogo desta manhã, a selecção do Brasil levou de vencida a de São Tomé e Príncipe por 2521.
Conteúdo publicado por Sportinforma
21-07-2016 16:49 A jornada quarta de andebol encerra-se com o jogo Angola X Moçambique.
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ANDEBOL

ACV EM FESTA DE
FINAL DE ÉPOCA
O Andebol ACV encerrou, na noite do passado dia 8 de
julho, a época 2015-2016 com uma animada festa.
Contando com a presença dos seus atletas e familiares, a
noite foi plena de alegria e de balanço, perspetivando-se
uma grande época 2016-2017.
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ANDEBOL

EARO EM OITAVO LUGAR

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira também competiu nos Campeonatos Nacionais de Juniores que se realizaram, no
passado fim de semana, em Viseu. Os quatro atletas da equipa tiveram uma boa prestação, conseguindo entrar todos
no top dez nacional: Nuno Fernandes, 5º lugar nos 5000 metros e 6º 3000 metros; Rafael Silva. 8º 1500 e 10º 800
metros; Rui Fernandes, 7º 5000; e Bruno Sampaio, 8º 5000 metros. Estes resultados deram à EARO o oitavo lugar
coletivo entre 42 equipas presentes, sendo, também, a melhor da região de Braga.
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andebol
Equipa de juvenis femininos presente no GARCI CUP’16

Sanjoanense cede na final
e garante segunda posição
Foram muitas as equipas
que marcaram presença em
Estarreja para participar no
GARCI CUP’16. Entre elas esteve
a formação de juvenis femininos da Associação Desportiva
Sanjoanense, que teve uma
prestação exemplar, cedendo
apenas na final, diante do ACR
Alpendurada, acabando, assim,
a competição no segundo lugar.
Mas o desfecho da final
foi único e no caminho até ao
derradeiro encontro a jovem
equipa alvinegra ultrapassou,
sem grandes dificuldades, as

adversárias que foram surgindo.
No primeiro encontro da competição, frente ao Santa Joana, a
Sanjoanense demonstrou, desde
logo, a sua qualidade, vencendo
sem grande oposição por 22-9.
Seguiu-se a equipa do Almeida
Garrett, partida mais equilibrada
mas, ainda assim, dominada
pelas alvinegras, que somavam
a segunda vitória no torneio (2214). Até à final a Sanjoanense
acabaria por vencer ainda o Camacha (28-18) e o Leça (19-14).
Já no derradeiro encontro,
frente ao Alpendorada, as al-

vinegras viriam a ceder numa
partida marcada pelo equilíbrio.
Depois de uma série de ataques
falhados para ambos os lados,
seria a formação do Alpendurada a inaugurar o marcador
por volta dos dois minutos de
jogo. Mas a resposta alvinegra
surgiu de imediato e no mesmo
instante restabelece a igualdade
a uma bola. A formação adversária acabaria, no entanto,
por se colocar novamente em
vantagem, mantendo-se na
frente do marcador até ao intervalo (7-10). Ao longo de toda

a primeira parte o resultado foi
liderado pelo Alpendurada, com
a diferença a nunca ultrapassar
os três golos.
Com o início da segunda
parte a Sanjoanense viu a formação adversária distanciar-se
no marcador, chegando a uma
vantagem de seis golos (8-14).
Contudo, a reação alvinegra foi
positiva e a partir do meio da
etapa complementar a equipa de
S. João da Madeira foi reduzindo
a diferença, mas não conseguiu
inverter o marcador, acabando
por perder por 21-23. Com este

resultado a Sanjoanense garantiu o segundo lugar no escalão
de juvenis femininos.
De salientar ainda o prémio
de melhor guarda-redes do torneio atribuído à atleta alvinegra
Ana Cataria Ferreira. Com uma

excelente prestação e com defesas que levaram as bancadas
ao rubro e as adversárias ao
desespero, Ana Catarina Ferreira
acabaria por ver recompensado
o esforço empregue ao longo de
toda a competição.

Resultados:
ND Santa Joana, 9 – Sanjoanense, 22
Sanjoanense, 22 – CJ Almeida Garrett, 14
Sanjoanense, 28 – AD Camacha, 18
CA Leça, 14 – Sanjoanense, 19
Sanjoanense, 21 – ARC Alpendorada, 23
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andebol

Infantis masculinos de andebol terminOU época em Espanha

Sanjoanense competiu no IPlay Zaragoza Cup
A equipa de andebol de infantis masculinos da Associação
Desportiva Sanjoanense esteve
em Espanha, de 24 a 28 de junho, para participar na segunda
edição do IPlay Zaragoza Cup,
evento que reuniu cerca de 1.000
atletas provenientes do país anfitrião, Roménia e Portugal.
Muito embora os resultados
desportivos não tenham sido os
melhores para a jovem equipa
alvinegra, esta experiência internacional, com vista à promoção
do desenvolvimento desportivo e
pessoal dos atletas, foi bastante
positiva para o conjunto.
Inserida no grupo C do
escalão, a Sanjoanense não

entrou bem na prova, cedendo
na jornada inaugural diante da
equipa Virgen de Europa, por
25-16. O encontro seguinte seria
ainda mais desequilibrado, com
os alvinegros a cederem diante
da espanhola BM Aragón A,
por 31-15. Na última jornada da
fase de grupos a Sanjoanense
voltaria a perder, desta feita com
a equipa Dominicos A, por 14-21.
A jovem equipa alvinegra
acabaria por ficar pelo caminho
nos oitavos de final, depois da
derrota, por 24-30, com a formação Corazonistas, que liderou
o grupo D e acabaria por vencer
a prova no escalão de infantis
masculinos.
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Andebol

Escalões jovens da Sanjoanense em competição
no Peso da Régua e na Maia
A Sanjoanense foi um dos
clubes presentes no Encontro Nacional de Minis que decorreu de
30 de junho a 3 de julho, em Godim, no Peso da Régua, marcando
presença na competição com três
equipas, duas masculinas e uma
feminina.
Numa prova que envolveu
mais de 1.500 atletas ao longo
de quatro dias, em representação
de 100 equipas oriundas de 58
clubes nacionais, a Sanjoanense
teve um excelente desempenho
nos três escalões em competição.
Na classe de minis femininos
a equipa alvinegra garantiu a
segunda posição (Zona 2), en-

quanto a equipa A masculina foi
terceira classificada (Zona 2). Já
a formação B de minis masculinos
obteve o quinto posto (Zona 9).
Depois desta competição
no Peso da Régua a equipa de
minis femininos rumou à Maia
para participar no Maia Handball
Cup 2016, onde também esteve
presente a formação de infantis
femininos do clube alvinegro.
Também aqui a equipa mais
jovem da Sanjoanense realizou
uma excelente prestação acabando por vencer a competição
no seu escalão. A formação
alvinegra entrou em prova com
uma vitória sobre o Pedras Rubras

(17-6), desempenho que viria a
repetir na segunda jornada ao
bater o Cale por 10-12. Nos encontros seguintes a Sanjoanense
continuou a vencer, derrotando o
Maiastars A (16-8) e o Maiastars
B (6-17), garantindo a presença
na final, onde teve pela frente o
Cale, equipa que também viria
a vencer, garantindo o primeiro
lugar no escalão.
Já o conjunto de infantis
femininos ficou-se pela sexta
posição.
De salientar ainda o troféu
de melhor marcadora do torneio
em minis femininos atribuído a
jovem alvinegra Mariana Barata.
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“XIII Torneio de Andebol- Terras de Lafões
2016” arranca hoje
Hoje, dia 14, começa a disputar-se o “XIII Torneio de Andebol - Terras de Lafões 2016”. Vão ser
quatro dias dedicados ao andebol que terminam no
domingo, dia 17 de Julho. Os jogos vão ser disputados no Pavilhão Municipal de Oliveira de Frades e
no Pavilhão do Agrupamento de Escolas. O torneio
vai abranger os escalões seniores, juvenis, infantis
femininos e infantis masculinos.
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São Miguel do Mato
Joaquim Fernandes

Escola de Andebol de S. Miguel do
Mato participou no maior Torneio de
Andebol de Portugal – Garci Cup
em Estarreja
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As equipas de Iniciados masculinos e iniciados femininos da Escola
de andebol da Associação de S. Miguel do Mato participaram no Torneio
Garci Cup entre os dias 29 de junho e 3 de julho de 2016. Este torneio
contou com 300 equipas e 3500 atletas.
$H[SHULrQFLDPXLWRSRVLWLYDTXHUDRQtYHOGHVSRUWLYRTXHUUHFUHDWLYR&RPSRUWDPHQWRH[HPSODUGHWRGRVRVDWOHWDVQRTXHGL]UHVSHLWR
DRVDEHUVHUHVDEHUHVWDU'LJQL¿FDUDPPDLVXPDYH]RQRPHGH6
Miguel do Mato e do Concelho de Vouzela.
$QtYHOGHVSRUWLYRQmRVHSRGLDH[LJLUPDLV(PSHQKRGHGLFDomR
espírito de entreajuda e sacrifício caraterizaram a prestação destes
nossos atletas premiadas com 3 vitórias.
Aos treinadores e dirigentes uma palavra: OBRIGADO
"Desporto é divertido, desporto é saúde, desporto é São Miguel
do Mato"

Nossa Senhora da Assunção, estacionando no Parque de Merendas
previamente reservado, seguindo-se a visita guiada aos diversos
espaços sagrados do Santuário. O almoço convívio está previsto para
às 13h00, seguindo-se o tempo livre para visitas, convívio, compra
de recordações, tempo de oração! De salientar que nesse dia toda
a diocese de Bragança e Miranda também estará concentrada no
Santuário para o encerramento do 1º quatriénios de visitas pastorais do Bispo da Diocese.16h00, é a hora estimada para a saída em
direcção à Mirendela, Santuário de Nª Sª do Amparo (Breve Visita
3DQRUkPLFD UXPDQGRQDGLUHFomR9LOD5HDODWp/DPHJR6DQWXiULR
de Nª Sª dos Remédios (oportunidade de subir pelas escadarias,
antes da Merenda, terminando com a Prece Final no Santuário). O
regresso está previsto para às 20h00.
Sob a intercessão de Nª Sª da Assunção; Nª Sª da Amparo e Nª
6GRV5HPpGLRVVmRWRGRVFRQYLGDGRVDSDUWLFLSDUQHVWDH[FXUVmR
peregrinação sinodal e interparoquial. A todos um bem-haja.
Francisco Domingos

Festa Desportiva

O grupo de atletas

1R SUy[LPR GLD  GH MXOKR LUi UHDOL]DUVH D )HVWD 'HVSRUWLYD
da Associação de S. Miguel do
Mato. A festa tem como objetivo
proporcionar um dia recheado de
desporto, lazer e recreação para
toda a comunidade em geral e em
particular aos atletas da Escola de
Andebol, participantes nas Futeboladas/encontros intergeracionais,
ginástica /fitness e “futsal aos
sábados”.
O cartaz
Programa:
Manhã: atividades desportivas e aula de aeróbica
Tarde: torneio de futsal e andebol
Noite: Porco no espeto, animação com CA Produções, sorteio de
rifas, entrega de medalhas aos atletas da Escola de Andebol

São Miguel do Mato
V Excursão/Peregrinação
Interparoquial: “Ao regaço materno
da Senhora da Assunção”
Junto dos santuários marianos a comunidade interparoquial (Queirã, Fataunços, S.
Miguel do Mato e Figueiredo
das Donas), vivencia pelo quinto ano consecutivo uma peregrinação às fontes marianas para
H[SHULPHQWDUDPLVHULFyUGLDGH
Deus sob os auspícios de Nossa
Senhora. Do Minho ao Alto
Douro e Trás-os-Montes, sob a
invocação de Nossa Senhora da
Penha (Guimarães) e Nossa Senhora da Assunção (Vila Flor),
as paróquias vivenciam uma
O cartaz das festividades
autêntica respiração de dois
religiosas
pulmões marianos que juntam
duas regiões importantes do
país. Trata-se de dois momentos de fé importantes para as comunidades sob o mesmo pastoreio, nesta sinodalidade afectiva e efectiva.
Depois do passado dia 03 de Julho, as comunidades paroquiais
são convocados mais uma vez a integrarem e peregrinação desta
feita rumando à “...única cidade portuguesa baptizada pelo rei...
9LOD )ORU´ 6HUi R SUy[LPR GRPLQJR  GH -XOKR FRP SDUWLGD
marcada para às 07h00 desde as localidades das paróquias de Fataunços; Figueiredo das Donas e São Miguel do Mato. O itinerário
REHGHFHUiDFRQFHQWUDomRGHWRGRVRVDXWRFDUURVHP0RokPHGHV
seguindo direcção para EN 16, rumando ao Nó de Bodiosa rumo à
A-25 Direcção Guarda, passando por Celorico de Beira/Trancoso
9LVLWD3DQRUkPLFD 9LOD1RYDGH)R]&{D 3HTXHQR$OPRoRQR
Parque de Merendas, seguido de uma breve visita aos monumentos
de cariz cultural). Após a Travessia do Douro, chegada à Vila Flor
HYLVLWDSDQRUkPLFDDRVOXJDUHVGHLQWHUHVVHGDVHGHGR&RQFHOKR
A celebração eucarística está prevista para às 11h00, na Igreja
Matriz de Vila Flor. Após a missa rumar-se-á para o Santuário

-



Página 28

A29

ID: 65359613

14-07-2016

andebol de praia

Tiragem: 3000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,79 x 20,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

espanha e holanda vencem troféus

Portugal conquista medalhas
no Europeu sub-16 da Nazaré

torneio foi disputado por 32 seleções de 19 países

Portugal conquistou a medalha de prata em masculinos
e a de bronze em femininos no
Europeu de sub-16 de andebol de praia, competição que
terminou no passado domingo
no areal da Nazaré.
A equipa masculina chegou à
final, mas não conseguiu fazer
face à Espanha, perdendo por
2-1, com os parciais de 18-28,
23-22 e 6-8.
Por seu turno, a equipa feminina falhou o acesso à final
após perder, por 2-0, com a
Espanha, mas conseguiu um

lugar no pódio ao bater a Noruega por 2-1 no encontro de
atribuição dos 3.º e 4.º lugares.
Na final feminina, a Holanda
levou a melhor sobre a Espanha, vencendo por 2-0.
O presidente da Câmara fez
um balanço “extremamente
positivo” do evento. “Há que
ter a noção que foi organizado
pela primeira vez, e na Nazaré,
um campeonato com 32 equipas e 4 campos. Os dirigentes
da EHF afirmaram-nos que
nunca houve um torneio com
tanto sucesso desportivo e or-

ganizativo”, frisou Walter Chicharro ao REGIÃO DE CISTER.
O autarca anunciou que a
Câmara da Nazaré vai apresentar a candidatura, em conjunto
com a Federação de Andebol
de Portugal, ao Europeu de
seniores de andebol de praia
de 2019, e que o Europeu de
sub-16 representou um encaixe
financeiro direto na economia
local “na ordem dos 200 mil
euros”, com a presença de seleções de 19 países europeus
durante vários dias.
texto joaquim paulo
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