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ALAVARIUM                                  23

Treinador: Ulisses Pereira.
Andreia Madail, Inês Rocha e Diana
Roque; Mariana Lopes (9), Ivete Mar-
ques, Rita Neves (3), Soraia Domingues
(1), Viviana Rebelo, Carla Dias, Inês
Branco, Soraia Fernandes (2), Lisa An-
tunes (4), Mónica Soares (1), Filipa
Fontes (1), Ana Seabra (2) e Ana Moreira.

COL. JOÃO BARROS                22

Treinador: Paulo Félix.
Ana Silva e Ludmila Soares; Dulce Pina
(6), Paula Malcato (1), Maria Pereira (6),
Inês Catarino (2), Gizelle Carvalho, Ana
Costa (2), Mariama Sano (1), Eduarda
Pinheiro (4).

Pavilhão Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 300 
espectadores.
Árbitros: Nuno Santos e Nuno Santos.
Ao intervalo: 11-12.

O Alavarium/Love Tiles rece-
beu, no passado sábado, a equi -
pa do Colégio João de Barros
para disputar o primeiro jogo
das meias-finais do Campeo-
nato Nacional da 1.ª Divisão de
Seniores Femininos.

Esta série é uma reedição da
final do ano passado, em que o
clube aveirense se sagrou, pela
primeira vez na sua história,
campeão nacional. Não sur-
preendeu, por isso, que o Pavi-
lhão do Alavarium apresentasse
uma excelente moldura hu-
mana, com um público bastan -
te entusiasta. Ribau Esteves,
presidente da Câmara Munici-
pal de Aveiro, foi um dos muitos
espectadores que marcaram
presença e também ele vibrou
com um encontro de emoções
fortes.

O Alavarium/Love Tiles ini-
ciou o encontro com a sua de-
fesa 3x2x1 muito profunda, mas
o Colégio João de Barros vinha
com a lição bem preparada,
conseguindo uma vantagem de

três golos logo nos primeiros
dez minutos. As aveirenses al-
teraram o sistema defensivo
para um conservador (6x0) e,
a partir daí, começaram a equi-
librar a partida, chegando ao in-
tervalo a perder por apenas um
golo (11-12).

Andreia Madail decisiva
a 25 segundos do fim

As campeãs nacionais regres-
saram do intervalo determina-
das em dar a volta ao resultado.
Defendendo com eficácia, e
apoiado por um público incan-
sável, o Alavarium/Love Tiles
passou para a frente e liderou o
marcador durante grande parte
do segundo tempo.

Contudo, a 25 segundos do fi-
nal, o Colégio João de Barros
dispôs de um livre de sete me-
tros para poder empatar a par-
tida e levar o jogo para o pro-

longamento, mas a guarda-re-
des Andreia Madail defendeu o
remate e o jogo terminou com
a vitória do Alavarium/Love Ti-
les, por um golo. Mariana Lo-
pes, imparável no ataque, com
nove golos, Andreia Madail e
Lisa Antunes destacaram-se en-
tre as aveirenses, ao passo que,
na equipa de Pombal, as me-
lhores foram Maria Pereira e
Dulce Pina.

Com esta vitória, o Alava-
rium/Love Tiles adianta-se nu -
ma eliminatória decidida à me-
lhor de três jogos. O próximo
encontro disputa-se sábado, pe-
las 19 horas, no Pavilhão das
Meirinhas, sendo que, em caso
de vitória, as campeãs nacionais
asseguram a presença na final
do campeonato. Se perderem,
voltam a jogar no domingo no-
vamente em Pombal, jogo que,
a acontecer, será decisivo. |

Alavarium está
a um passo da final
Vantagem As campeãs nacionais venceram o primeiro
jogo das meias-finais e têm, agora, na pior das hipóteses,
dois jogos para tentar somar uma vitória

Andebol
I Divisão Feminina

Mariana Lopes, com nove golos, foi decisiva no primeiro jogo

ARQUIVO
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Alavarium ganha
vantagem na meia
final para o título
Andebol | P26
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A equipa masculina de 
Juniores do Alavarium,
com a vitória (26-24) al-
cançada no passado do-
mingo, em casa, frente ao
Estarreja AC, garantiu, ma-
tematicamente, a subida à

1.ª Divisão Nacional da ca-
tegoria. Neste jogo, de 
extrema importância para
os aveirenses, destaque
para Rúben Alves (nove
golos), bem secundado por
João Antunes, que desferiu

seis remates certeiros. 
A subida acontece quando
a equipa aveirense, orien-
tada por João Alves, 
ainda tem por disputar
dois encontros, na 
2.ª Fase - Zona 2. |

Juniores masculinos sobem à 1.ª Divisão Nacional

Página 4



A5

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 17,43 x 20,43 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 53870141 13-05-2014

Arsenal da Devesa
prepara festa da subida

Arsenal da Devesa venceu 1.º de Maio e caminha para o título

JOSÉ EDUARDO

O Arsenal da Devesa de-
verá festejar, na próxima 
jornada, a subida ao cam-
peonato nacional de ande-
bol da 2.ª Divisão, feito 
conseguido no seu primei-
ro ano de competição.

Na última ronda, a jogar 
no pavilhão do 1.º Maio, o 
conjunto bracarense so-
mou novo triunfo – o 12.º 
consecutivo nesta 2.ª fase 
do nacional da 3.ª Divisão 
– e deverá fazer a festa no 
Sá Leite quando, no próxi-
mo sábado, receber a Juve 
Lis, isto apesar de ainda fi-
carem para disputar mais 

três jornadas.
É que a supremacia do 

Arsenal da Devesa tem 
sido de tal ordem que soma 
já mais seis pontos que o 
seu adversário mais direto, 
o Estarreja, com quem, na-
turalmente, tem vantagem 
no “goal average”.

Na Marinha Grande, 
frente ao 1.º Maio, o Ar-
senal da Devesa dominou 
o encontro e, ao interva-
lo, já vencia por esclare-
cedores 21-13 para, no fi-
nal, vencer por 37-22.

Para além disso, o con-
junto bracarense poderá, 
em caso de vitória, no sá-
bado, marcar presença na 

final da competição. O en-
contro com a Juve Lis dis-
puta-se a partir das 21h00, 
no Flávio Sá Leite.

No fim de semana, o 
Albicastrense bateu o 
Gondomar por 29-23, o 
Monte fez o mesmo em 
Estarreja (27-25) e Juve 
Lis e Boavista empataram 
(16-16). A classificação 
está assim ordenada:
Arsenal ........................ 30
Estarreja ...................... 24
Boavista ....................... 23
Juve Lis ....................... 21
Albicastrense .............. 20
Monte ........................... 20
Gondomar ................... 12
1.º Maio ....................... 10

ARQUIVO DM

ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Juniores do ABC 
perderam no Porto

A equipa de juniores do 
ABC sofreu a primeira der-
rota na fase final do cam-
peonato nacional da cate-
goria em andebol ao per-
der no pavilhão do FC Por-
to por 25-22, em encontro 
da quinta jornada da com-
petição.

Com este desfecho, FC 
Porto e ABC passam a li-
derar a tabela classifica-
tiva, com 13 pontos cada 
um, mais um que o Benfi-
ca, que venceu o Belenenses 

por 24-23, 
e mais 

t r ê s 
que o 
Spor-
t ing, 

q u e 
recebeu 

e bateu o 
Xico por 36-28.

O Xico, com sete pon-
tos, ocupa o quinto posto, 
e o Belenenses, com cin-
co, é último.

Na próxima jornada (18 
maio) o ABC visita o Spor-
ting, o Benfica recebe o 
Xico e o Belenenses visita 
o FC Porto.

Apesar
da derrota,

ABC continua
na frente comos mesmos pontos do FC Porto
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• Andebol do Arsenal às portas do título
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Doping - Violações diminuem - Doping: infrações diminuem mais de metade em
relação a 2012 | Maisfutebol.iol.pt
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/05/2014

Meio: Mais Futebol.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e140fac3

/

 
O ano de 2013 registou uma diminuição de mais de metade das violações antidoping em relação às
registadas em 2012, revelou hoje a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), na sessão de
apresentação dos dados estatísticos, em Lisboa. De acordo com a ADoP, em 2013 foram registadas 35
violações às normas antidoping, contra as 88 de 2012, o que representa 1,03%, do total de 3.404
amostras recolhidas (face 2,54% em 2012). O número de amostras recolhidas diminuiu de 3.460 em
2012 para 3.404 em 2013, tendo-se verificado um aumento do número de recolhas fora de
competição, de 1.482 para 1.581, e um aumento nas amostras de sangue. As 35 violações às regras
antidopagem de 2013 verificaram-se em 19 modalidades distintas, com o atletismo (sete), o ciclismo
e o futebol (ambos com cinco cada) a liderarem a lista. Luís Horta, presidente da ADoP e que sairá no
final deste mês para assumir a liderança da Autoridade Brasileira de Controlo de Dopagem, destacou o
decréscimo substancial no valor global, bem como nas modalidades de ciclismo - que passou de 11
para cinco - e de futebol -, em que a descida foi de 18 para cinco. Houve um decréscimo nas violações
em relação ao sistema de localização, disse Luís Horta, citado pela Lusa, afirmando que se verificou
também uma diminuição na deteção de canabinóides, devido a uma alteração da regulamentação da
Agência Mundial Antidopagem (AMA). Os resultados positivos por uso de canabinóides diminuiu de
52,2% para 25%, enquanto o aumento de anabolisantes subiu de 13% para 25%. A diminuição do
número de violações está também relacionada com uma diminuição significativa de violações
associadas ao Sistema de Localização (menos 16 violações do que em 2012). No entanto, mesmo
levando em consideração a diminuição substancial das violações relacionadas com o Sistema de
Localização e com a deteção de canabinóides, houve menos sete violações de normas antidopagem do
que em 2012, o que, segundo Luís Horta, "demonstra que a dissuasão provocada por controlos de
dopagem inteligentes começou a dar os seus frutos". A modalidade mais controlada foi o futebol
(1.086 amostras), seguindo-se o ciclismo (637) e o atletismo (521). O secretário de Estado do
Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro, considerou que os resultados são fruto do excelente
comportamento ético dos atletas e do facto de federações, clubes e atletas terem percebido a
importância dos controlos antidoping.
 
 há 11 horas
 
 

Página 8



A9

  
RTP Madeira  	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:01:20

 	Hora de emissão: 21:35:00
 

ID: 53872283

 
12/05/2014

1 1 1

Sandra Fernandes vai deixar de treinar o Madeira Andebol

http://www.pt.cision.com/s/?l=48957059

/

 
Sandra Fernandes vai deixar de treinar o Madeira Andebol, para ser selecionadora nacional.
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As escolas básicas e secundárias do 
Nordeste, em São Miguel, da Gra-
ciosa e da Calheta, em São Jorge, 
acolhem, entre 12 (hoje) e 15 (quin-
ta-feira) de maio, as fases zonais do 
3.º ciclo dos Jogos Desportivos Es-
colares, iniciativa que este ano assi-
nala a 25.ª edição.
A Fase Zonal A, que se efetua de 
12 a 14 de maio, conta com a par-
ticipação das comitivas das escolas 
básicas e secundárias do Nordeste 

e da Povoação, da ilha de São Mi-
guel, Mouzinho da Silveira, da ilha 
do Corvo, e das Flores.
Na Fase Zonal B, que tem lugar 
de 13 a 15 de maio, participam as 
delegações das escolas básicas e 
secundárias da Graciosa, da Lagoa, 
em São Miguel, dos Biscoitos, na 
Terceira, e Manuel de Arriaga, no 
Faial.
A Fase Zonal C, que se concretiza 
de 12 a 14 de maio, conta com a par-

ticipação das comitivas das escolas 
básicas e secundárias de Velas, da 
Calheta e do Topo, da ilha de São 
Jorge, e de São Roque do Pico.
As fases zonais respeitantes ao 2.º 
ciclo e ao ensino secundário da edi-
ção deste ano dos Jogos Desportivos 
Escolares, um projeto que se assu-
me como “genuinamente açoriano”, 
decorreram no mês de abril.
No conjunto das três fases destes 
jogos, que envolvem atividades 

artísticas e provas de andebol, vo-
leibol, atletismo e ginástica, estão 
envolvidos cerca de 400 participan-
tes, incluindo os elementos das co-
missões organizadoras.
As cerimónias de abertura e de en-
cerramento das fases zonais são rea-
lizadas nos pavilhões das escolas de 
acolhimento, à exceção da cerimó-
nia de abertura da Fase Zonal B, na 
ilha Graciosa, que se concretiza na 
Praça Fontes Pereira de Melo.  

JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES

Novas fases zonais 
decorrem esta semana 
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Andebol4kids, dia 23 de maio, na praça 5 de outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2014

Meio: Entroncamento Online.pt

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e543ed5a

/

 
No próximo dia 23 de maio, entre as 10h00 e as 12h00, realiza-se na Praça 5 de Outubro, a iniciativa
de andebol de rua, Andebol4kids, com a participação dos alunos do 3º e 4º ano das escolas de Santa
Maria e Visconde S. Gião, e com o objetivo de divulgar o Andebol entre os mais novos. Para o efeito
serão dinamizados jogos e outras atividades lúdicas alusivas à modalidade. Este evento, que irá juntar
mais de 200 alunos naquele espaço público da cidade, é organizado pelo Município de Torres Novas,
em parceria com a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de Andebol de Santarém, o
Organismo Autónomo de Andebol do Clube Desportivo de Torres Novas e os dois agrupamentos de
escolas do concelho, Artur Gonçalves e Gil Paes, tendo ainda a colaboração dos alunos dos curso
tecnológico de desporto da Escola Artur Gonçalves no acompanhamento das atividades.
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Conhecidas as equipas apuradas para play-off em Santiago Sul
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/05/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=faade482

/

 
12 de maio de 2014 16:45h
 
 Em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato regional dos Play-Off no sénior feminino, o
Clube Juvenil de Seven Stars venceu o Grupo Desportivo da Praia por 22-21.
 
 Os clubes de andebol Desportivo da Praia e Seven Star, na categoria de seniores masculinos, e
Desportivo do ABC e Clube Juvenil Seven Stars, na categoria seniores femininos, apuraram-se para a
final dos play-offs em Santiago Sul.
 
 De acordo com o comunicado da Federação Cabo-verdiana de Andebol em jogo a contar para a
terceira jornada do campeonato regional dos Play-Off no sénior feminino, o Clube Juvenil de Seven
Stars venceu o Grupo Desportivo da Praia por 22-21.
 
 Em seniores masculinos, o Seven Stars ganhou o Garridos de São Domingos por 25-22 e no outro
jogo do sénior masculino Desportivo da Praia derrotou ABC por 26-25.
 
 Ainda na terceira jornada em sub-20  masculinos, Seven Stars venceu Desportivo da Praia por 27-22
e no outro jogo em masculino a Aldeia SOS Assomada triunfou diante dos Garridos de São Domingos
por 20-19.
 
 No sector feminino, Seven Stars perdeu com o Clube Desportivo do ABC por 21-20 enquanto a
formação do Grupo Desportivo da Praia foi derrotada por Aldeia SOS Assomada 22-15.
 
 No jogo a contar para a segunda jornada do Campeonato Regional Sub-15 (masculino e feminino), da
época 2013/2014, em masculinos, o Clube Desportivo do ABC venceu Garridos São Domingos por 17-
14, e em feminino Garridos São Domingo ganhou o Clube Desportivo ABC por 18-16.
 
 Na próxima sexta-feira, 16, acontece o final da Taça da Praia, época 2013/2014, no recinto interno do
Pavilhão Desportivo Vavá Duarte a partir das 19h30 locais entre Grupo Desportivo da Praia x Clube
Desportivo do ABC, em seniores femininos.
 
 Às 20h45 locais acontece também a final da mesma taça entre os seniores masculinos do Clube
Desportivo do ABC e do Grupo Desportivo da Praia.
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Andebol adaptado
APD Leiria à procura
do título nacional

Disputam-se este sábado, no
pavilhão Alves Martins, em Viseu,
as finais do Campeonato Nacional
de Andebol em Cadeira de Rodas. A
equipa da APD Leiria está apurada
para o jogo decisivo, tanto na
variante de quatro quanto de sete, e
em ambas irá defrontar a APD
Braga. A primeira será disputada às
12 horas e a segunda às 17 horas.
“Estamos nas finais e só pensamos
em vencê-las”, disse o atleta e
treinador João Jerónimo.
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Andebol João de
Barros na meia-final
feminina

Ao vencer, a Juventude do Lis,
no passado sábado, por 31-22 o
Colégio João de Barros, de
Meirinhas, fez o 2-0 na série e
apurou-se para as meias finais da
1.ª Divisão, de andebol feminino.
Pela frente irá ter o Alavarium,
actual campeão nacional. O
primeiro jogo será em Aveiro, já
este sábado, pelas 18:30 horas, o
segundo e, se necessário, o
terceiro serão a 17 e 18 deste mês
no pavilhão da Gândara, em
Leiria.
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Somos todos
macacos
Racismo Dani Alves, do Barcelona,
comeu em pleno relvado uma banana.
A imagem tornou-se um ícone da luta
contra a xenofobia e várias equipas da
região associaram-se ao movimento

Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Tendo por base uma campanha pu-
blicitária ou não, a verdade é que
aquele movimento mecânico da es-
trela do FC Barcelona fez exaltar o ri-
dículo da questão. Dani Alves agarrou
na banana, descascou-a e comeu-a,
instantes antes de cobrar um ponta-
pé de canto, como se nada se tivesse
passado. “Temos de rir-nos destes
atrasados”, disse depois. 

Por aqueles dias, em Portugal, Nél-
son Évora, Francis Obikwelu, Naide
Gomes e mais 13 pessoas comemo-
ravam o aniversário do primeiro.
Quiseram entrar numa discoteca da
capital e foram barrados. Por serem de
outra etnia. O campeão olímpico do
triplo-salto colocou-se no facebook
com uma banana na mão, como já ti-

nha feito Neymar, por exemplo. Mi-
lhares e milhares de pessoas seguiram
o exemplo.

Como o racismo é um fenómeno
universal, também na região de Lei-
ria houve vários grupos que se asso-
ciaram. Equipas de distintas modali-
dades, com atletas de várias etnias ou
de apenas uma, quiseram tirar a fo-
tografia de apoio a Nélson Évora, a
Obikwelu, a Ballotelli, a Eto'o, a Zoro
e a todos os anónimos que sofrem na
pele os gritos da ignorância. Gritos
que, por norma, vêm da bancada.

Nuno Veiga, técnico da Academia
da Caranguejeira, campeão distrital de
futsal, diz não notar este fenómeno
nos pavilhões da região, mas é algo a
que nem quer imaginar assistir. “No
desporto e na vida não existem raças,
mas seres humanos! Somos todos
iguais, mas todos diferentes!” 

Também a equipa masculina de
andebol da Juventude do Lis não
perdeu a oportunidade de marcar
posição. E alguns episódios tristes
para contar. Não que seja muito co-
mum observar episódios de racis-
mo, mas todos se lembram de um
caso ou outro. João Marques re-
corda-se de um que se passou no
Algarve, quando ainda envergava a
camisola do Académico de Leiria.
Pedro Neto, jogador internacional
angolano que representava o em-
blema do Lis, foi “massacrado” du-
rante todo o jogo. Queria saltar
para a bancada e chorou. Muito.
“Foi um momento que me marcou
e que não quero voltar a ver nada de
semelhante. O desporto é de todos,
para todos e com todos.”

Paula Malcato é jogadora da equi-
pa de andebol do Colégio João de Bar-

DR

ANTÓNIO MAIA
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ros e sempre alinhou com atletas de
diferentes etnias. Considera que nos
pavilhões portugueses existe racismo.
“Todos já ouvimos 'oh, preta...'. Não
é fácil mudar mentalidades. Mas acre-
dito que existe mais por parte dos
adeptos do que dos praticantes”, su-
blinha. 

O CCR Alqueidão da Serra, no fu-
tebol, também se quis associar ao
momento. “Em alguns momentos
de pausa, ouvem-se algumas bocas.
São actos de ignorância de uma mi-
noria”, salienta Pedro Solá, técnico da
equipa do concelho de Porto de Mós,
que ainda assim considera o fenó-
meno residual.

É como dizia Mahatma Gandhi: “o
que mais me impressiona nos fracos
é que precisam de humilhar os outros
para se sentirem fortes.” Na região de
Leiria, o racismo vem da bancada.

As andebolistas do Colégio João
de Barros e os colegas da
Juventude do Lis associaram-se
ao movimento contra o racismo,
tal com a equipa de juniores de
futebol da União de Leiria.
Mirandinha, Hugo Carvalho e
Jackson, do CCR Alqueidão da
Serra, não querem ouvir falar de
xenofobia, assim como os atletas
do Sporting de Pombal, Miguel
Xavier, Sérgio Fonseca e Miguel
Carvalho. Ivan, o treinador Nuno
Veiga, Rodrigo e Nélson
defendem as cores dos campeões
distritais de futsal da Academia
da Caranguejeira. O bodyboard e
a Nazaré também estão
presentes, com Hugo Macatrão e
Tó Cardoso, bi-campeão europeu.
Todos são desportistas e sentem
repulsa pelo racismo Página 16
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Andebol
Está marcada para sexta-fei-

ra, em Mirandela, uma forma-
ção em Mini-Andebol.

A iniciativa faz parte do pro-
tocolo entre a autarquia e a 
Federação Portuguesa de An-
debol, assinado no ano passado, 
que tem como objectivo imple-
mentar a prática da modalidade 
nas escolas do primeiro ciclo. 
Cativar atletas não está a ser fá-
cil face à diversidade de modali-
dades que há na cidade do Tua.

A formação contempla uma 
parte teórica e uma prática e 
destina-se a Técnicos de Des-
porto, Treinadores e Professores 
de Educação Física.
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Figuinhos com Pimenta

JAIME DO ROSÁRIO
(jaimesrosário@gmail.com

mingos por exemplo, no 
espaço bonito e amplo do 
“Jardim das Rosas”, pois 
creio que seria uma boa 
propaganda turística de 
divulgação do muito que, 
em várias áreas, temos 
para mostrar e divulgar?! 
Aqu i  f i ca  por tan to  a 
ideia!…

Também no Andebol 
aconteceram estórias en-
graçadas, (embora a que 
vou contar não tivesse ti-
do graça nenhuma) e 
como colaborei, enquanto 
me foi possível, com esse 
bonito Desporto, aqui vou 
narrar o que aconteceu 
numa deslocação a Cer-
nache e que foi a seguinte: 
quando chegámos a essa 
localidade (Cernache do 
Bonjardim), ninguém sa-
bia de nenhum jogo por 
lá, vindo a constatar de 
que, afinal, o jogo era sim 
mas numa outra Cernache 
ao pé de Coimbra. É claro 
que ainda se tentou tudo 
para conseguir chegar à 
“outra Cernache” a tempo 
de poder jogar mas, ob-
viamente e porque a dis-
tância era enorme entre 
uma localidade e outra 
acabou, creio eu, por nos 
marcarem falta de compa-

rência e a consequente der-
rota!…

————

De facto e como alguns 
importantes vultos da Políti-
ca Nacional disseram, tais 
como Mário Sares, Pacheco 
Pereira e Freitas do Amaral, 
entre outros, disseram: “a 
nossa Democracia conquis-
tado com o 25 de Abril está 
em jogo e cada vez mais 
pericl itante”, chegando 
agora até ao ponto de o Go-
verno ter proibido, ainda 
para mais nos 40 anos da 
revolução dos cravos de os 
Capitães de Abril, falarem 
na Assembleia da República, 
numa prepotência de bradar 
aos Céus, como se já não 
bastassem todas as trapa-
lhadas que têm feito!…

————

Mais uma estória relativa 
ao “meu Conjunto Niger”, 

sendo esta a seguinte: an-
dando à procura dum Orga-
nista, falando-se hoje mais 
em Teclista), acabámos por 
saber da existência de um 
bastante bom e que estava 
hospedado na altura em To-
mar na Pensão do Jaime 
Gordo e que era o ABEL DE 
SÁ (já falecido), calhando-   
-me a mim, Jaime do Rosário 
a incumbência de o con- 
tactar para ver do seu inte-
resse em fazer parte do 
agrupamento, o que fiz e o 
Sá passou portanto a fazer 
parte dele, tendo o “Niger” 
dado um bom salto qualita-
tivo!… Ricos tempos que já 
não voltam!…

————

Porque é que a nossa Au-
tarquia não tenta, à seme-
lhança de outra localidades, 
através da TV-I ou doutros 
canais televisivos, um direc-
to da nossa Cidade aos Do-
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Andebol do C.D.T.N.

Numa parceria entre a Federação de Andebol de Portu-
gal, a Câmara Municipal de Torres Novas e o Clube 

Desportivo de Torres Novas, Organismo Autónomo de An-
debol, decorreu no passado dia 16 de abril no Palácio dos 
Desportos, uma ação de formação de andebol destinada a 
professores de educação física do 1º e 2º ciclo do concelho 
de Torres Novas. Este evento, coordenado pelo responsável 
da federação, professor Bento Carvalho, insere-se no projeto 
Andebol4kids da FAP e foi a primeira de várias atividades a 
levar a efeito na cidade de Torres Novas com a finalidade de 
divulgar a prática do andebol nas crianças em idade escolar e 
desta forma incrementar o número de praticantes em Torres 
Novas através do clube de andebol da cidade.

As próximas atividades inseridas neste projeto vão de-
correr nos dias 23 de maio e 06 de junho de 2014, respe-
tivamente na Praça 5 de Outubro e Palácio dos Desportos, 
esperando-se em ambos os eventos entre 150 a 200 crianças 
do 1º e 2º ciclo.

A atividade prevista para a Praça 5 de Outubro a 23 de 
maio é destinada às crianças do concelho de Torres Novas e 
a de 6 de junho, inserida nas comemorações do dia da crian-
ça, é destinada a todas as escolas do distrito de Santarém 
que aderiram ao projeto ANDEB4LKIDS da Federação de 
Andebol de Portugal.

Página 19



A20

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 10,97 x 12,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53819375 02-05-2014

Pedro Sequeira eleito Presidente 

da Confederação de Treinadores

Os objectivos do mandato passam 
por promover os treinadores e as 
suas associações, contribuir para a 
construção de uma presença cada vez 
mais forte do treinador a nível Europeu 
e Mundial através das parcerias com o 
ECC e ICCE, criar uma plataforma com 
os países lusófonos e cooperar com to-
das as entidades do sistema desportivo 
português.

Pedro Sequeira, a residir há 10 anos 
nas Caldas da Rainha, é o novo Presi-
dente da Confederação de Treinadores 
de Portugal (Confederação Portuguesa 
das Associações de Treinadores) para o 
próximo quadriénio.

A direcção presidida por Pedro 
Sequeira, representante do andebol, 
Anabela Leite (atletismo), Carlos Diniz 
(futebol), Mário Jorge Silva (golfe) e 
Marta Martins (natação).

Pedro Sequeira afirmou que a Confe-
deração tem vindo a granjear prestígio 
e a “afirmar-se na actual conjuntura 
do sistema desportivo português e 
também a nível internacional”.

Há, no entender do novel presidente, 
“um longo a caminho a percorrer”. 
“Acreditamos que podemos criar as 
condições para melhorar a dinâmica, 
seja ao nível da produção de conhe-
cimento, da sua divulgação ou da sua 
articulação com o sistema desportivo 
português – em todas as suas verten-
tes”, completou.
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Andebol: 
JAC perdeu 
primeira-mão 
do play-off

A equipa de seniores do JAC- Alcanena 
perdeu o primeiro jogo do play-off do 
grupo de apuramento do 1.º ao 8.º 
classificado. Na recepção ao Colégio 
de Gaia, a formação ribatejana cedeu 
e perdeu por 26-29. A segunda-mão 
joga-se este sábado, em Gaia. Em caso 
de vitória das alcanenenses, terá de 
haver um terceiro jogo, que se realizará 
no dia seguinte, em Gaia.

A equipa de juvenis continua a fazer 
uma boa prova. A disputar a segunda 
fase, a equipa de Alcanena lidera o seu  
grupo com 19 pontos e menos um jogo. 
No sábado, o JAC foi a Porto Salvo vencer 
por 26-29. Entretanto, esta quinta-feira, a 
equipa acertou calendário, ao ter jogado 
em casa com o Porto Alto, e no sábado 
tem uma deslocação à Lagoa.
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ANDeboL
regional de Infantis
AD beNAVeNTe, 31 – cDTN/oAA, 21
CDTN: Tomás Tito, Rui Pereira, Tiago Amado, Bernar-
do Melo, Henrique, Bernardo Maia, Bruno Marques 
e Tomás Taxa. 

Nada a dizer...
Neste jogo do regional de infantis, o CDTN/

OAA perdeu em Benavente, diante uma equi-
pa mais evoluída técnica e tacticamente. O 
próximo jogo realiza-se no pavilhão da escola 
Artur Gonçalves, no dia 11 de Maio.

Página 22


