


Revista de Imprensa

1. Andebol - Seleções têm novo patrocínio, Bola (A), 07/06/2018 1

2. Andebol - Segunda parte trama Académica em casa contra o Marienses, Diário As Beiras, 07/06/2018 2

3. Câmara de Ílhavo congratula-se pelos recentes sucessos desportivos do IAC, NEGE, GDG e  Ílhavos, Diário
de Aveiro, 07/06/2018

3

4. Andebol - Seis dezenas no 27º Clinic de andebol, Diário de Notícias da Madeira, 07/06/2018 4

5. Andebol - Madeira SAD na Europa com apoio do Marítimo, Diário de Notícias da Madeira, 07/06/2018 5

6. Andebol - Académico termina prova com goleada na Régua, Diário de Viseu, 07/06/2018 6

7. Andebol - Encontro distrital levou mais de três centenas de jovens até Castro Daire, Diário de Viseu,
07/06/2018

7

8. Castro?Daire recebeu mais de três centenas de jovens, Diário de Viseu Online, 07/06/2018 9

9. Andebol - Belmiro Alves volta ao Águas Santas, Jogo (O), 07/06/2018 10

10. Andebol - Masters: Portugal no Europeu, Jogo (O), 07/06/2018 11

11. Andebol-Torneio Scandibérico de Juniores Masculinos, Magazine Serrano Online, 07/06/2018 12

12. Andebol - Nuno Rebelo assina por Bayer Dormagen, Record, 07/06/2018 13

13. Madeira SAD: equipa masculina regressa à Europa... formação feminina de fora, ZeroZero.pt Online,
07/06/2018

14

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A7
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A14


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 6,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75343026 07-06-2018

ANDEBOL 

Seleções têm 
novo patrocínio 
O »Os Jogos Santa Casa patrocinam 

as Seleções Nacionais A, de sub-20 
e em cadeira de rodas, após contrato 
assinado, ontem, com a Federação 
de Andebol de Portugal. Relembre-
-se que Portugal defronta a Sérvia 
no dia 14 deste mês, na Póvoa do 
Varzim, na fase de qualificação para 
o Mundial masculino de 2019. 
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111  A  Académica 
de Coimbra perdeu em 
casa com o Marienses 
por 23-25, para a ante-
penúltima jornada do 
campeonato nacional da 
2.ª divisão.

A Briosa perdeu uma 
boa oportunidade para 
somar nova vitória para 
esta fase fi nal do campe-
onato, apesar de já estar 
condenada a descer à 3.ª 
divisão. Sem pressão pela 
classifi cação, os jogado-
res da Académica tiveram 
um arranque de jogo algo 
tímido, para depois “en-
gatarem” e conseguirem 
um nível  exibicional 
muito bom durante a 1.ª 
parte, onde chegaram a 
atingir sete golos de van-
tagem.

O Marienses, a preci-
sar da vitória para ainda 
conseguir a manutenção, 
conseguiu melhorar na 
fase fi nal da 1.ª parte, re-
duzindo o desnível para 
a Académica para apenas 
dois golos.

O início da 2.ª parte foi 
marcado por um longo 
período de mau jogo de 
ambas as equipas, com 

muita inefi cácia atacan-
te. Começou a vir ao de 
cima a diferença de esta-
tura e peso, com a equi-
pa academista a começar, 
pouco-a-pouco, a sentir 
difi culdades em entrar na 
forte defesa adversária.

Aliado a esta dificul-
dade, e para além da 
boa exibição do guarda-
redes adversário, muito 
contribuiu a inefi cácia de 
remate e os livros de sete 
metros desperdiçados, 
o último dos quais nos 
últimos segundos do en-

contro, quando a equipa 
perdia por um golo. 

Ainda no fi m de semana 
passado, os veteranos de-
frontaram o M50 em Can-
tanhede, tendo perdido 
por 14-18, em jogo de de-
monstração e preparação 
da equipa do M50 para o 
Europeu de Veteranos, na 
Áustria.

O Festand de Bambis, 
que se devia ter realizado 
no domingo, com ativida-
des ao ar livre, no Campo 
de Santa Cruz, foi adiado 
devido às más condições 

atmosféricas.
Este sábado, os seniores 

recebem o Sismaria, pelas 
17H00, no Pav. 1 do Está-
dio Universitário. Antes, 
pelas 14H30, os veteranos 
defrontam o Águeda.

Pa r a  a s  2 0 H 0 0  e s t á 
marcado o jantar dos 80 
anos da Académica An-
debol, na Quinta do Lo-
reto, no que será a conti-
nuação da “competição 
com mais de uma cente-
na de atletas, dirigentes, 
familiares, treinadores e 
amigos”.

Andebol Segunda parte trama Académica 
em casa contra o Marienses

Seniores da Briosa tiveram sete pontos de vantagem

DR
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Os finais das épocas desportivas de
distintas modalidades comportam
em si mesmos momentos de algu-
mas tristezas, mas, simultanea-

mente, outros momentos de muitas alegrias, de
conquistas, de metas e objetivos alcançadas, de
prémios e glórias.

Em condições normais, estes importantes fei-
tos e marcos competitivos espelham o trabalho,
a dedicação, o esforço e o mérito de atletas, téc-

nicos, estruturas diretivas, associados ou sim-
patizantes, bem como das famílias.

São igualmente o reflexo do pulsar desportivo
e associativo de um Município que se pretende
saudável, socialmente estruturado, com quali-
dade de vida, onde a prática do desporto, em
todas as suas vertentes e dimensões, tem um
papel crucial na coesão e desenvolvimento do
território.

Neste sentido, a conquista de um feito des-
portivo, o alcance de uma meta ou de um obje-
tivo competitivo, em todas as circunstâncias e
contextos, em qualquer modalidade e alcança-
dos por qualquer das Associações Desportivas
ou Clubes, toma uma maior dimensão e uma
relevância ainda mais significativa para a Au-
tarquia ilhavense.

Assim, face a um conjunto de feitos desporti-

vos obtidos este fim-de-semana, a Câmara Mu-
nicipal de Ílhavo congratula-se e felicita:

- o Novo Estrela da Gafanha da Encarnação
(NEGE) pela conquista do título de Sub15 femi-
ninos, com meritória nota de destaque para o
facto de ser o primeiro ano de competição, ter
alcançado este importante título com vitórias
em todos os jogos disputados e o NEGE ser o
primeiro clube do Município de Ílhavo com fu-
tebol feminino.

- o Ílhavo Andebol Clube (IAC) por ter atingido
um dos seus objetivos principais para esta época
desportiva com a conquista do acesso à II Divi-
são Nacional Seniores Masculinos, feito que
aproxima o andebol de Ílhavo aos patamares
de qualidade e exigência competitiva.

- ao Grupo Desportivo da Gafanha pela subida
à I Divisão Distrital de Futebol Sénior da sua

equipa B, fruto do trabalho desenvolvido nos
escalões de formação, aproximando a equipa
Sénior B do desempenho competitivo da equipa
sénior principal que milita no Campeonato Na-
cional.

- ao atleta Diogo Sousa, dos Ílhavos, pela con-
quista da medalha de bronze no Campeonato
Nacional de Pesca Desportiva de Mar/Fundo
2018 nas seis provas disputadas no Algarve, com
a nota para o facto de este ser o seu primeiro
ano na Primeira Divisão Nacional. Além disso,
a Autarquia felicita ainda Diogo Sousa por ter
alcançado uma presença na Seleção Nacional
que irá representar Portugal em provas inter-
nacionais no País de Gales e na África do Sul. |

Artigo escrito ao abrigo do
novo Acordo Ortográfico

Câmara de Ílhavo congratula-se pelos recentes 
sucessos desportivos do IAC, NEGE, GDG e “Ílhavos”

Fernando
Caçoilo
Presidente
da Câmara
Municipal de Ílhavo
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Seis dezenas 
no 27.º Clinic 
de andebol 
São 60 os inscritos na edição 
de 2018 do Clinic de andebol, 
que é organizado pela Associa- 
ção de Andebol da Madeira. 

Esta acção de formação teve 
o seu início no passado dia 1 de 
Junho, e prossegue agora, nes- 
te fim-de-semana, com a reali- 
zação do segundo e terceiro 
módulos do evento. Neste dois 
dias este na  Clinic contará 
com a prelecção dos treinado- 
res do FC Barcelona Roi San- 
chez e Luis Alfonso Santos, du- 
rante o sábado e o domingo, 
bem como com a prelecção dos 
treinadores portugueses, Pau- 
lo Fidalgo e Afonso Franco 
(Madeira Andebol SAD). 
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Madeira SAD vai estar presente mais uma vez na Taça Challenge. 

Madeira SAD na Europa 
com apoio do Marítimo 
Carlos Pereira confirmou ao DIÁ-
RIO que o Madeira SAD vai partici-
par na Taça Challenge em andebol 
masculino, depois de ter aceitado o 
convite feito pela Federação de An-
debol de Portugal, face às desistên-
cias de participação europeia do 
ABC (4.° classificado do campeo-
nato) e do Avanca (5.° classificado). 

O presidente do Madeira SAD 
aceitou o convite por entender que 
"tudo o que os jogadores têm feito 
nestes últimos anos e nomeada-
mente aquilo que fizeram esta épo-
ca em condições difíceis, são mere-
cedores deste prémio, que serve 
ainda de motivação para uma nova  

temporada que aí vem". 
Carlos Pereira revela que, face ao 

não apoio do governo nesta partici-
pação, será o Marítimo a adiantar 
as verbas necessárias para a partici-
pação do Madeira SAD numa prova 
europeia em que, este ano, chegou 
às meias-finais, até porque "a majo-
ração a que tinha direito pela parti-
cipação europeia já por si é insufi-
ciente para garantir essa mesma 
presença numa prova europeia". 

De resto, Carlos Pereira entende 
que a necessidade da Região cons-
truir um pavilhão para o andebol 
justifica-se com mais esta presença 
europeia. E. R. 
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Não foi uma tarefa fácil param
o Académico de Viseu a parti-
cipação na prova organizada
pela Associação de Andebol do
Porto, com o objectivo de
manter os atletas em activi-
dade até ao início do mês de
Junho. 

A formação orientada por
Rafael Ribeiro, em muitos jo-
gos, não teve um número de
jogadores que lhe permitissem
discutir as partidas com todos
os mesmos argumentos do ad-
versário, chegando a actuar
com apenas sete elementos,
como aconteceu em Amarante
que, ainda assim, lhe permitiu
arrecadar uma das três vitórias
conseguidas ao longo da
prova. 

Os jovens foram os que mais
vezes comparecerem aos jo-
gos, ganhando experiência
para enfrentar a próxima

época na 3.ª Divisão Nacional.
Na última jornada, com ape-

nas oito jogadores em campo,
o Académico ganhou no re-
duto do Douro Andebol Clube
(Régua) pela expressiva dife-
rença de 17 golos. 

Ao intervalo os viseenses já
tinham uma vantagem de sete
golos, aumentando ‘escore’ no
segundo tempo. SC |

Andebol
Taça Armando Campos

Académico termina prova
com goleada na Régua

ARQUIVO

Viseenses fecharam a competição no 7.º lugar

8.ª jornada

EA M.ª Beira-ACD Monte         29-28
Douro AC-Académico                  15-32
AC Fafe B-CDC Santana             20-24
Amarante-GC Santo Tirso B   25-24
Fermentões B-CP Natação B 30-35

                                               J      V    E     D   GM-GS     P
CDC Santana          9       7    1      1  311-20424
CP Natação B          9       7    1      1  285-22524
Santo Tirso B           9       6    0      3  261-21721
ACD Monte              9       6    0      3  259-23421
AC Fafe B                    9       4    1      4  229-20618
AD Amarante         9       4    1      4  249-25718
Académico               9       3    1      5  260-25916
Fermentões B         9       3    0      6  234-24715
EA M.ª Beira             9       2    1      6  195-25814
Douro AC                   9       0    0      9  151-327    9

CLASSIFICAÇÃO
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O Complexo Desportivo de
Castro Daire acolheu no pas-
sado fim-de-semana o encon-
tro distrital do projecto 'Ande-
bol4Kids', promovido pela As-
sociação de Andebol de Viseu
e pela Federação de Andebol
de Portugal.

Na festa final deste primeiro
ano do projecto, Castro Daire
recebeu 320 alunos de 18 con-
celhos (dos 20 do distrito de
Viseu que abraçaram a inicia-

tiva) que haviam garantido
presença através dos vários
encontros inter-concelhios
realizados durante o mês de
Maio. 

Moimenta da Beira, Pene-
dono, São João da Pesqueira,
Sernancelhe, Lamego, Ta-
rouca, Armamar, Tabuaço,
Castro Daire, Cinfães, Resende,
Vouzela, Oliveira de Frades,
São Pedro Sul, Viseu, Penalva
do Castelo, Mangualde, Mor-
tágua, Tondela e Nelas foram
os concelhos aderentes.

Bem enquadrados pelos

seus professores, os jovens
praticaram andebol durante
todo o dia, nos oito campos
devidamente assinalados no
relvado, com vários encontros
que permitiram convivência e
divertimento entre os partici-
pantes, que puderam fazer no-
vas amizades e trocar novas
experiências, factores que re-
dundaram num grande dia de
festa.

Para além das partidas e do
excelente almoço, as crianças
visitaram ainda o Centro de
Interpretação e Informação

doMontemuro e Paiva, insta-
lado no antigo Solar dos Men-
donças, em Castro Daire. Os
participantes assistiram ainda
à exibição de uma classe de
ginástica local.

Na parte final do evento fo-
ram entregues os prémios a
todos os participantes, que re-
gressaram às suas casas ale-
gres e satisfeitos, após mo-
mentos extraordinários pro-
porcionados pelas entidades
parceiras do projecto. No final,
todas as comitivas elogiaram
a organização. |

Castro Daire recebeu mais
de três centenas de jovens 
Festa Encontro distrital do projecto teve presença de alunos de 18 concelhos
com vários jogos a decorrerem em simultâneo no Complexo Desportivo local 

Participantes garantiram presença em Castro Daire nos vários encontros inter-concelhios realizados no mês de Maio

Andebol
Andebol4Kids

FOTOS: D.R.

Página 7



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,73 x 2,76 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 75344339 07-06-2018

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5517  7 DE JUNHO DE 2018   QUINTA-FEIRA  |  0,65 €

Adriano Lucas lembrado na sessão de 
abertura por ter sido o primeiro português 
a associar-se à Federação Internacional 
de Editores de Jornais. Página 20

Fundador do Diário 
de Viseu homenageado
em congresso no Estoril

Empresa de água 
vai ter solução

Advogada de 49
anos substitui João
Cotta e é acompa-
nhada na direcção
por Jorge Sobrado 
e Pedro Figueiredo.
Pág. 2

Cristina Paula
Gomes preside
à Viseu Marca

Secretário de Estado do Ambiente e presidente da Câmara Municipal de Viseu acreditam que financiamento 
de sistema intermunicipal de abastecimento será resolvido Página 3

Vítima de 62 anos foi
atropelada ao início 
da tarde de ontem,
numa estrada de terra
batida, por um veículo
de mercadorias.
Acidente aconteceu
na localidade de
Macieira, freguesia 
de Pala, no concelho
de Mortágua. Página 9

ANTIGO CHEFE 
DOS BOMBEIROS
MORRE ATROPELADO

Presidente 
do SC Lamego
está de saída
Futebol | P14

Encontro distrital
levou mais de três
centenas de jovens
até Castro Daire
Andebol4Kids | P15

Rancho de 
Torredeita defende
tradição há 55 anos
Folclore | P6

Vinhos do Centro 
mostram-se até 
domingo no Brasil
Evento | P20

Termas lançam 
programa inovador
para ajudar antigos
e actuais fumadores
Caldas da Felgueira | P8

Autarquia recorre
a empréstimo para
liquidar dívida 
de 37,3 milhões 
Seia | P10

Concurso vai
escolher melhor
ideia de negócio
da região Centro
Covilhã | P12

JOSÉ FONSECA
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A9 Castro?Daire recebeu mais de três centenas de jovens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/06/2018

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/32980

 
O Complexo Desportivo de Castro Daire acolheu no passado fim-de-semana o encontro distrital do
projecto 'Andebol4Kids', promovido pela Associação de Andebol de Viseu e pela Federação de Andebol
de Portugal.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Leal Martins, presidente do Águas Santas, com Belmiro 

Belmiro Alves volta 
ao Águas Santas 
Mário Lourenço, que 
esta época jogou na 
III divisão da Alema-
nha, também é 
reforço dos maiatos 

••• O lateral-esquerdo Bel-
miro Alves e o ponta-direita 
Mário Lourenço são reforços 
do Águas Santas para as duas 
próximas temporadas, tratan-
do-se de dois regressos. Belmi-
ro, de 24 anos e 1,94 metros, 
começou a jogar no FC Porto, 
onde fez toda a formação e 
chegou à equipa principal, to-
talizando 11 épocas nos dra-
gões. Depois passou duas tem-
poradas noÁguas Santas, uma 
no AC Fafe e a anterior no 
ABC, regressando agora à 
Maia. "Estou contente por 
voltara uma casa onde sempre 
me senti muito bem e com a 
qual criei uma ligação", disse o 
meia-distância a O JOGO.  

"Serápositivo para mimtraba-
lhar com pessoas que conheço 
e que me conhecem a mim e 
sabemdo meuvalor. Claro que 
ainda tenho muito para cres-
cer, mas agora irei com outra 
maturidade", acrescentou. 
Mário Lourenço, de 27 anos, 
que jogava noTVNeuhausen, 
da III divisão alemã, começou 
a jogar andebol no Águas San-
tas, clube em que, em dois 
períodos distintos, soma dez 
épocas, tendo também passa-
do por FC Porto (três anos na 
formação), Santo Tirso, Boa-
vista eAC Fafe antes de rumar 
à Alemanha, onde jogou na 
última época. BelmiroAlves e 
Mário Lourençojuntam-se ao 
guarda-redes Henrique Carlo-
ta, aos pivôs Nuno Pimenta e 
Francisco Fontes e ao lateral-
esquerdoVasco Santos no lote 
de reforços do Águas Santas 
para a próxima campanha. 

-RUI GUIMARÃES 
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Masters Portugal no Europeu 
'As equipas masculinas de +35 Masters Porto e de +5o 
M5o Portugal Handball (na foto) são as representantes 
lusas no campeonato da Europa de masters, que hoje 
arranca em Innsbruck, na Áustria. O Masters Porto é o 
detentor do título no respetivo escalão. 
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Andebol-Torneio Scandibérico de Juniores Masculinos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/06/2018

Meio: Magazine Serrano Online Autores: Sofia Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=29218

 
Andebol-Torneio Scandibérico de Juniores Masculinos
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
7 de Junho de 2018
 
44 Views
 
3, 4 e 5 de agosto
 
Os Municípios de Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda juntaram-se com a Federação de Andebol
de Portugal a fim de oficializar a realização conjunta do Torneio Scandibérico de Juniores Masculinos.
 
A assinatura dos protocolos de colaboração teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Pinhel,
na presença do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, do Presidente da Câmara
Municipal de Mêda, Anselmo Sousa, e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, Nelson Bolota.
 
Em representação da Federação de Andebol de Portugal esteve Joaquim Escada que fez questão de
salientar a importância desta parceria para os concelhos envolvidos e para a região.
 
No que diz respeito ao Torneio Scandibérico vai realizar-se nos dias 3, 4 e 5 de agosto, nos três
concelhos envolvidos. Em competição vão estar as seleções juniores masculinas de Portugal, Espanha,
Suécia e Noruega, todas elas seleções fortes e já apuradas para o campeonato europeu.
 
Em representação dos municípios envolvidos neste projeto, o Presidente da Câmara Municipal de
Pinhel, Rui Ventura, agradeceu uma vez mais o empenho da Federação de Andebol de Portugal no
sentido de descentralizar este tipo de iniciativa, acrescentando que os concelhos de Pinhel, Figueira de
Castelo Rodrigo e Meda também continuam empenhados em motivar a prática do Andebol e em dar a
conhecer os seus territórios através desta modalidade.
 
Por:MP
 
7 de Junho de 2018
 
Sofia Pacheco
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ANDEBOL 

Nuno Rebelo assina 
por Bayer Dormagen 
e Nuno Rebelo, oriundo dos holan- 
deses do Limburg Lions, assinou por 
dois anos pelos alemães do Bayer 
Dormagen. promovido à 2.a Divisão. 
"É um passo na minha carreira'', disse 
o lateral-esquerdo, de 27 anos. 
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Madeira SAD: equipa masculina regressa à Europa... formação feminina de fora
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O Madeira SAD está de regresso às competições europeias na próxima temporada, mais
concretamente, à Taça Challenge. Segundo o Diário de Notícias madeirense, a administração da
formação insular deu 'luz verde' a esta decisão.
 
No Grupo A, os madeirenses ficaram em sexto (e último) lugar. No entanto, a Federação de Andebol
de Portugal acabou por convidar o SAD para ocupa a vaga portuguesa nas competições europeias,
uma vez que ABC (quarto) e Artística de Avanca (quinta) decidiram não participar nas provas
internacionais.
 
Depois de uma época muito positiva na Taça Challenge, onde atingiu as meias-finais (eliminado pelos
gregos do AEK), o Madeira SAD está de regresso à prova em 2018/19.
 
Se a formação masculina vai à Taça Challenge, a equipa feminina está fora da Europa. Durante a
receção da turma de Sandra Fernandes no Salão Nobre da Câmara municipal do Funchal, Alfredo
Mendonça anunciou desta decisão, motivada pela falta de verbas para viagens, inscrição na Liga dos
Campeões (15 mil euros) e de um pavilhão que respeite as regras impostas pela Federação Europeia
de Andebol.
 
Com muita pena nossa, não vamos poder participar. Da forma como estão destinados os apoios
suplementares para a participação nas competições europeias, torna-se muito difícil porque a
majoração feita ao valor que recebemos não permite sequer pagar uma deslocação , revelou o
Presidente da formação feminina do Madeira SAD, vencedora de todos os troféus internos esta
temporada, em declarações ao Jornal da Madeira.
 
Gostava de sair do mundo Futebol de 11 e entrar no mundo de Andebol?
Acreditamos que vai gostar!
 
Redação
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