


Revista de Imprensa

1. Encontro Nacional de Minis em Godim de 30 de Junho a 3 de Julho, Atletismo Magazine Online, 13-04-
2016

1

2. Veteranos do São Bernardo sobem ao pódio em Espanha, Diário de Aveiro, 13-04-2016 2

3. Colégio João de Barros garante meias-finais, Diário de Leiria, 13-04-2016 4

4. Fases Zonais do 3.º Ciclo dos Jogos  Desportivos Escolares já começaram, Diário dos Açores, 13-04-2016 5

5. Fases zonais  esta semana, Diário Insular, 13-04-2016 6

6. Madeira SAD corre para chegar ao  top 5, JM, 13-04-2016 7

7. Campeonato volta este sábado, Jogo (O), 13-04-2016 8

8. Selecção nacional vence Torneio Terras do Demo, Diário de Viseu, 12-04-2016 9

9. Rui Vitória admite que tem trabalhado as grandes penalidades, Mais Futebol Online, 12-04-2016 10

10. O desporto envolve milhões. Veja os 15 nomes mais ricos da atualidade, Notícias ao Minuto Online, 12-
04-2016

11

11. FC Gaia triunfou frente ao  Xico, Gaiense (O), 09-04-2016 12

12. ColGaia joga meias com Madeira SAD, Gaiense (O), 09-04-2016 13

13. Xico perdeu em Aveiro, Comércio de Guimarães (O), 30-03-2016 14

14. Andebol, Costa do Sol, 30-03-2016 15

15. I Copa Europa para Veteranos em Andebol e Hóquei em Patins, Jornal da Mealhada, 30-03-2016 16

16. Antigas glórias do Andebol em noite  de convívio, Povo da Beira, 30-03-2016 17

17. Seniores de Valongo defrontam líder, Região de Águeda, 30-03-2016 18

18. Xico Andebol continua à procura da tranquilidade, Desportivo de Guimarães, 29-03-2016 19

19. Fermentões deu novamente luta diante de um candidato ao título, Desportivo de Guimarães, 29-03-2016 20

20. Fermentões e Xico Andebol  perdem novamente, Mais Guimarães - A Revista - Mais Guimarães - O
Jornal, 29-03-2016

21

21. Música na alma e andebol no coração, Correio da Feira, 28-03-2016 22

22. A "Grande Festa do Andebol Jovem" está de regresso a Santarém, Correio do Ribatejo, 25-03-2016 23

23. Notícias do Ginásio Clube de Santo Tirso, Jornal de Santo Thyrso, 25-03-2016 24

24. Câmara da Guarda e Federação de Andebol de Portugal assinam protocolo, Terras da Beira, 24-03-2016 25

#A1
#A1
#A1
#A2
#A2
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25


A1 Encontro Nacional de Minis em Godim de 30 de Junho a 3 de Julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-04-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=80cc6b13

 
As inscrições estão abertas até 15 de Abril de 2016. O Encontro Nacional de Minis vai realizar-se em
Godim, Peso da Régua, de 30 de Junho a 3 de Julho de 2016. De acordo com o Comunicado Oficial nº
62, em anexo, informa-se: - O Encontro Nacional de Minis será disputado nas vertentes de Andebol 5
e Andebol 7. a) O Andebol 7 será destinado aos atletas masculinos nascidos em 2004/2005 femininos
nascidos em 2005/2006/2007 e 2008; b) O Andebol 5 será destinado aos atletas masculinos nascidos
em 2006 e depois, podendo existir equipas mistas; c) As equipas masculinas estão distribuídas por
duas categorias diferentes: Minis A - Andebol 7 (2004/2005) Minis B - Andebol 5 (2006/2007) Notas: -
Os clubes que não tiverem condições para participar nas duas vertentes, deverão optar por uma das
vertentes, sendo que terão de respeitar os seguintes requisitos: Andebol 7 - poderão utilizar atletas
Minis B, mas inscrevendo um mínimo de 8 atletas Minis A. A Federação, a título de excepção, poderá
autorizar a participação de equipas mistas. Andebol 5 - poderão inscrever um máximo de 2 atletas
Minis A (2004/2005). As equipas poderão inscrever atletas do sexo feminino. Em qualquer destas
vertentes os clubes podem inscrever mais do que uma equipa. As equipas femininas (nascidas em
2005/2006/2007/2008) participam na vertente Andebol 7 ( os clubes poderão inscrever mais que uma
equipa): Notas: Os Clubes que não tiverem número de atletas suficientes para participar, poderão
participar, a título de excepção, na vertente de Andebol 5 com as equipas masculinas e mistas, mas
garantindo um mínimo de 5 atletas nascidas em 2006 ou depois. e) Novos Clubes (filiados pela
primeira vez esta época) serão considerados casos de excepção. f) Qualquer clube que pretenda
participar, mas que não cumpre na íntegra o disposto nas diversas alínea s anteriores, deve expor
atempadamente o seu caso à Federação. A participação de atletas com anos de nascimento
posteriores aos indicados para os escalões masculinos e femininos, deverá igualmente ser proposta. 2-
Constituição das Equipas: Andebol 7 - Mínimo - 10 Atletas; Máximo - 16 Atletas (Máximo por comitiva
- 20 pessoas) Andebol 5 - Mínimo - 7 Atletas; Máximo - 10 Atletas ( Máximo por comitiva - 14
pessoas) - Taxa de Inscrição - 25 EUR por atleta/oficial - Limite de clubes participantes: 60 - Processo
de Inscrição - DATA LIMITE - 15.04.2016 - o clube deverá proceder ao preenchimento da ficha em
anexo, para cada uma das equipas que pretender inscrever, indicando a vertente e sexo. Deverá
igualmente enviar a Taxa de Inscrição, foto e logotipo (Este endereço de email está protegido contra
piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.) Mais se informa que a ordem de entrada na
Federação do processo de inscrição será prioritária para o limite de inscrições. - Organização - FAP/A.
A. Vil a Real/A. D. Godim/C. M. Peso da Régua
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Pelo terceiro ano consecutivo,
os veteranos do Centro Despor-
tivo de São Bernardo participa-
ram no Torneio Internacional
de Andebol de Ourense, dispu-
tado no passado fim-de-sema -
na, na região da Galiza, em Es-
panha. A VI Edição da prova,
pa ra além da formação avei-
rense e do Ourense (equipa an-
fitriã), contou ainda com a par-
ticipação de mais seis equipas
espanholas: Lalin, Zamora, La
Sale Valladolid, Corvera, Atletico
Valladolid e BM Madrid.

Numa primeira fase, os oito
conjuntos jogaram entre si em
dois grupos de quatro. Os ve-
teranos do São Bernardo joga-
ram no Grupo A e, no primeiro
embate, defrontaram o Zamora,
num jogo de muito equilíbrio,
como de resto seriam todos, al-
cançando uma vitória por 18-
16. Seguiu-se a partida com a
equipa da casa, o Ourense, e es-
tranhamente os aveirenses sen-
tiram mais dificuldades do que

era esperado. A vitória por 13-
12 chegou mesmo no fim da-
quele que foi o jogo menos con-
seguido da formação de Aveiro.

Para a última ronda do grupo,
estava reservado o jogo mais
importante, que era a repetição
da final do ano passado, com o
São Bernardo a defrontar o La
Sale Valladolid. Os espanhóis
queriam a desforra da derrota
na edição anterior e, por isso, o
desafio foi de enorme intensida -
de e mais uma vez com o equi-
líbrio a ser nota dominante. Os

aveirenses a poucos segundos
do final conseguiram uma van -
ta gem importante, só que a
equi pa de Valladolid, mesmo no
apito final, empataram o jogo a
dez golos e carimbaram o aces -
so à final directa, devido a me-
lhor “goal-average”.

O São Bernardo tiveram que
se contentar com a disputa do
apuramento do terceiro e quar -
to classificados, tendo como ad-
versário a equipa asturiana do
Corvera. Tratou-se do jogo mais
personalizado da equipa avei-

rense, demonstrando que es-
tava ali para ficar num lugar de
pódio. E num jogo de intensi-
dade elevada, a formação de
Aveiro foi a mais forte e venceu
o jogo por 15-11, alcançando o
terceiro lugar e confirmando
mais uma participação positiva.

Os veteranos do Centro Des-
portivo de São Bernardo têm já
têm agendadas mais duas des-
locações ao país vizinho, para
marcar presença nos torneios
de Zamora, em Maio e de Val-
ladolid, em Junho. |

São Bernardo no pódio
do Torneio de Ourense
Presença A equipa “master” do clube aveirense ficou em terceiro lugar
entre oito equipas espanholas, ganhando três jogos e empatando um
Andebol
Veteranos

Equipa de Veteranos do São Bernardo que competiu na região da Galiza

D.R.
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Veteranos do São Bernardo
sobem ao pódio em Espanha P25
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A ADA Colégio João de Barros
garantiu a presença nas meias-
-finais do play-off do Campeo-
nato da 1.ª Divisão Feminina,
ao conseguir a segunda vitória
nos quartos-de-final, este sá-
bado.

Depois de ter vencido o CS
Madeira, no Funchal, no pri-
meiro jogo por 28-30, o Colégio
João de Barros confirmou o fa-
voritismo e  garantiu a segunda
vitória, desta feita por 24-20. 

No pavilhão de Meirinhas,
em Pombal, o jogo começou
equilibrado, mas foi ainda nos
últimos minutos da primeira

parte que o Colégio João de
Barros se adiantou no marca-
dor e, ao intervalo, o CS Ma-
deira perdia por 13-9. A equipa
madeirense ainda recuperou,
no início da segunda parte, mas
a equipa da casa já não voltou
a perder a vantagem no mar-
cador e ganhou por 24-20, num
jogo em que Neuza Valente
com 7 golos marcados e Leticia
Ruiz com 5, estiveram em des-
taque.

No que diz respeito ao Grupo
B, que visa disputar a manu-
tenção, Juve Lis e Alpendorada
empataram a 22 golos, num
jogo disputado em Leiria e
marcado pelo grande equilíbrio
em campo. |

Colégio João de Barros
garante mais-finais

Andebol
1.ª Div. Feminina

Colégio João de Barros vai lutar pelo título nacional

D.R.

Página 4



A5

  Tiragem: 3630

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 19,61 x 20,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63989072 13-04-2016

Fases Zonais do 3.º Ciclo dos Jogos 
Desportivos Escolares já começaram 

As fases zonais do 3.º Ciclo dos Jo-
gos Desportivos Escolares 2015/2016, 
envolvendo cerca de 450 participan-
tes, começaram na Segunda-feira nas 
ilhas de São Miguel, Faial e Flores, 
prolongando-se até Sexta-feira.

Durante esta semana, na sequência 
das fases de ilha do ensino secundário 
realizadas em Março, vão decorrer as 
fases zonais A, B e C,  que terão lu-
gar na Escolas Básicas e Secundárias 
de Vila Franca do Campo, em São 
Miguel, Manuel de Arriaga, na Horta, 
e das Flores.

A Fase Zonal A, que decorre entre 
12 a 14 de Abril, conta com a partici-
pação das comitivas das escolas de Vila 
Franca do Campo, Nordeste, Povoa-
ção e Maia, em S. Miguel, e Tomás de 
Borba, de Angra do Heroísmo, na ilha 
Terceira.

As cerimónias protocolares desta 
fase terão lugar no pavilhão desportivo 
da Escola Básica e Secundária de Vila 
Franca do Campo, estando a cerimónia 
de encerramento marcada para as 
14h00 do dia 14.

A Fase Zonal B vai decorrer de hoje 
a 15 de Abril e contará com a partici-
pação das comitivas das escolas Ma-
nuel de Arriaga, da Graciosa, da Vila 
do Topo, em S. Jorge, e das Lajes do 
Pico.

As cerimónias protocolares desta 
fase terão lugar no pavilhão desportivo 
da escola Manuel de Arriaga, na Hor-
ta, sendo que a cerimónia de abertura 
está agendada para as 10h00 de hoje 
e a de encerramento para as 11h00 do 
dia 15.

A Fase Zonal C, que teve início na 
Segunda-feira e se prolonga até ama-
nhã, conta com a participação das 
comitivas das escolas das Flores, de 

Ponta Garça, de São Roque do Pico e 
de Mouzinho da Silveira, da ilha do 
Corvo.

A cerimónia de abertura desta fase 
terá lugar no Pavilhão Municipal das 
Lajes das Flores, enquanto a cerimónia 
de encerramento realiza-se hoje, às 
20h00, na Casa do Povo das Lajes das 
Flores.

Os Jogos Desportivos Escolares 
são um projecto genuinamente aço-
riano e constituem-se como um pon-
to de encontro entre o complemento 
curricular da Educação Física e o pro-
cesso desportivo, sendo uma das maio-
res e mais valiosas expressões do Des-
porto Escolar Açores.

No conjunto destas três fases estarão 

envolvidos cerca de 450 participantes, 
incluindo os elementos das comissões 
organizadoras, estando prevista a rea-
lização de provas nas modalidades de 
Andebol, Voleibol, Atletismo e Ginás-
tica, sendo também apresentadas Ac-
tividades Artísticas.

Esta 27.ª edição dos Jogos 
Desportivos Escolares é a primeira que 
se realiza desde que o Desporto Esco-
lar Açores se associou ao Plano Inte-
grado de Promoção do Sucesso Escolar 
– ProSucesso. Fruto desta associação, 
que se manterá até ao ano lectivo de 
2019/2020, a edição deste ano tem 
como tema central “Desporto Escolar 
Açores ProSucesso”, desenvolvendo-se 
sob o lema “A Escola é Minha!”.
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As fases zonais do 3.º Ciclo dos 
Jogos Desportivos Escolares (JDE) 
2015/16, envolvendo cerca de 450 
participantes, começaram segunda-
feira nas ilhas de S. Miguel, Faial 
e Flores, prolongando-se até sexta-
feira.
Durante esta semana, na sequên-
cia das fases de ilha do ensino se-
cundário realizadas em março, vão 
decorrer as fases zonais A, B e C, 
que têm lugar nas escolas básicas e 
secundárias de Vila Franca, em S. 
Miguel, Manuel de Arriaga, na Hor-
ta, e das Flores.
A Fase Zonal A, que se efetua entre 
12 a 14 de abril, conta com a par-
ticipação das comitivas das escolas 
de Vila Franca, Nordeste, Povoação 
e Maia, em S. Miguel, e Tomás de 
Borba, de Angra do Heroísmo. 
As cerimónias protocolares desta 
fase têm como palco o pavilhão da 

Escola Básica e Secundária de Vila 
Franca, sendo que a cerimónia de 
abertura materializou-se ontem e 
a de encerramento está agendada 
para as 14h00 de amanhã.
A Fase Zonal B concretiza-se de 13 
a 15 de abril e conta com a parti-
cipação das comitivas das escolas 
Manuel de Arriaga, da Graciosa, da 
Vila do Topo, em S. Jorge, e das La-
jes do Pico. 
As cerimónias protocolares desta 
fase têm lugar no pavilhão da es-
cola Manuel de Arriaga, na Horta, 
sendo que a cerimónia de abertura 
está marcada para as 10h00 do dia 
13 (hoje) e a de encerramento para 
as 11h00 do dia 15.
A Fase Zonal C, que se iniciou se-
gunda-feira e se prolonga até ama-
nhã, conta com a participação das 
comitivas das escolas das Flores, de 
Ponta Garça, de São Roque do Pico 

JOGOS DESPOrTIVOS ESCOLarES

JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES são projeto genuinamente açoriano 

Fases zonais 
esta semana

e de Mouzinho da Silveira, da ilha 
do Corvo. 
A cerimónia de abertura desta 
fase teve lugar segunda-feira, no 
Pavilhão Municipal das Lajes das 
Flores, enquanto a cerimónia de 
encerramento se realiza hoje, às 
20h00, na Casa do Povo das Lajes 
das Flores.

PROJETO AÇORIANO 
Os JDE são um projeto genuina-
mente açoriano e constituem-se 
como um ponto de encontro entre 
o complemento curricular da Edu-
cação Física e o processo desporti-
vo, sendo uma das maiores e mais 
valiosas expressões do Desporto 
Escolar Açores.

No conjunto destas três fases estão 
envolvidos cerca de 450 partici-
pantes, incluindo os elementos das 
comissões organizadoras, estando 
prevista a realização de provas de 
Andebol, Voleibol, Atletismo e Gi-
nástica, sendo também apresenta-
das Atividades Artísticas.
Esta 27.ª edição dos JDE é a primei-
ra que se realiza desde que o Des-
porto Escolar Açores se associou 
ao Plano Integrado de Promoção do 
Sucesso Escolar – ProSucesso. 
Fruto desta associação, que se man-
tém até ao ano letivo de 2019/20, 
a edição deste ano tem como tema 
central “Desporto Escolar Açores 
ProSucesso”, desenvolvendo-se sob 
o lema “A Escola é Minha!”. 

Mega acontecimento comporta 450 participantes e 
arrancou na passada segunda-feira, nas ilhas de São 
Miguel, Faial e Flores. Projeto inovador.
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Madeira SAD corre
para chegar ao “top 5”
Em caso de vitória diante do Avanca, o Madeira Andebol SAD poderá garantir
um lugar entre os cinco primeiros lugares da tabela classificativa.

O
Madeira SAD defronta no
próximo sábado a forma-
ção do Avanca, em partida
a contar para o ordena-
mento classificativo do

Campeonato Fidelidade Andebol
1. Em caso de vitória, a equipa
orientada por Paulo Fidalgo po-
derá chegar ao “Top 5” da classi-

Formação do Madeira SAD defronta o Avanca e corre para chegar ao top 5.

ANDEBOL
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

©
 J

M

ficação. Diogo Alves, jogador da
equipa madeirense, tem noção
da qualidade do adversário.

«Temos a noção da qualidade
que a equipa do Avanca tem e
sabemos que não vai ser um jogo
nada fácil, ao longo da época esta
equipa teve exibições de grande
nível, entre elas, na Luz e no Dra-
gão. O jogo deste fim-de-semana
frente ao Avanca será muito im-
portante para nós, porque temos
a oportunidade acabar com a eli-
minatória em nossa casa, ficando
assim mais próximos do nosso
objetivo», disse.

Para que isso aconteça, a ajuda
do público é fundamental. «Para
que isso aconteça, precisamos
ter uma bancada composta, para
que nós também possamos pro-
porcionar aos adeptos um bom
jogo de andebol. O Avanca tem
um lote muito interessante de
jogadores, destaca-se a parte física
dos seus atletas, altura, peso e
envergadura. Misto de jogadores
formados no FC Porto, perten-
centes às seleções nacionais e
atletas cubanos com elevado po-
tencial», referiu o atleta da equipa
madeirense. JM
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Campeonato 
volta este sábado 

FC Porto vai receber 
o Benfica obrigado a 
ganhar, enquanto o 
Sporting vai a Braga 
defrontar o ABC 

ROIOU'IMARAIN 

*IN Interrompidas pelos tra-
balhos da Seleção, regressam 
estesábadoascompetições in-
ternas, com destaque para as 
meias-finais do play-off do 
campeonato, com dois jogos 
muito importantes, ambos às 
18h00, um no Porto e outro 
em Braga. No Dragão Caixa, 
vaijogar-se o quarto FC Porto-
Benfica seguido e o sexto da 
temporada. Depois de duas vi-
tórias dos azuis e brancos na 
fase regular (30-25, no Porto, 
e 19-23, em Lisboa), os encar-
nados, que se reforçaram com 
o pivô brasileiro Ales Silva e ti-
veram uma clara subida de 
rendimento,venceramosdois  

primeiros jogos das meias-fi-
nais (31-32, no Dragão, e 30-
29, na Luz) e o relativo à Taça 
de Portugal (26-25) - que o 
Benfica veio a ganhar, na final 
frente ao Sporting. Aos ho-
mens de Ortega basta uma vi-
tória para chegar à final e têm 
mais três encontros para a 
conseguir,peranteumFCPor-
tosob pressão. Além dojogo de 
sábado, pode jogar-se dia 20 e 
a 4 de maio, parti das já remar-
cadas pela Federação, tuna vez 
que, nas datas originais (23 e 
30 de abril), o Benfica joga as 
meias-finais da Taça Challen- 
8e• 

NoABC-Sporting, regista-se 
uma vitória para cada lado, 
ambasconseguidas no terreno 
do adversário. O guarda -redes 
Cudic deve regressar nos 
leões, enquanto os bracaren-
ses, tal como o Benfica, terão 
pelo meio as "meias" da 
Challenge europeia. 

Miguel Martins enfrenta os brasileiros do Benfica 
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Selecção nacional vence
Torneio Terras do Demo
Moimenta da Beira Três jogos e três vitórias abrem boas perspectivas à equipa
de Rolando Freitas para o “play-off” de apuramento rumo ao Mundial de 2017

A selecção nacional de Portu-
gal conquistou o Torneio In-
ternacional de Andebol Terras
do Demo ao vencer, no do-
mingo, a congénere da Eslo-
váquia por 33-23. 

Na sexta-feira os seleciona-
dos de Rolando Freitas tinham
batido a selecção da Holanda
(36-24), tal como já sucedera
no jogo de treino de quinta-
feira em que os lusos também
venceram, por 31-25. 

Um saldo de três jogos e três
vitórias para a equipa portu-
guesa no torneio disputado no
pavilhão municipal de Moi-
menta da Beira, sempre com
as bancadas muito bem com-
postas.

O torneio serviu para a se-
lecção Portuguesa preparar o
'play-off' de apuramento para
o Campeonato do Mundo de
França em 2017, no qual Por-
tugal terá pela frente a selecção

da Islândia, começando por jo-
gar em Reykjavik no dia 12 de
Junho para depois receber os
islandeses, no Dragão Caixa
(Porto), a 16 de Junho. 

Caso consiga ultrapassar a
barreira islandesa, Portugal ga-
rante a presença na fase final
do Mundial, um feito que já

não acontece desde 2003.
A iniciativa foi organizada

entre a Câmara Municipal de
Moimenta da Beira, a Federa-
ção de Andebol de Portugal, a
Escola Prática de Andebol, que
tem formado atletas para a alta
competição, designadamente
para as selecções nacionais, e

a Associação de Andebol de Vi-
seu.

O presidente da autarquia
moimentente, José Eduardo
Ferreira, sublinhou o sucesso
da organização e a capacidade
de Moimenta da Beira em “sa-
ber fazer bem e receber ainda
melhor”. |

Andebol
Torneio Terras do Demo

Equipa portuguesa venceu a Eslovénia por 33-23 no derradeiro encontro da competição

DR
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Rui Vitória admite que tem trabalhado as grandes penalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-04-2016

Meio: Mais Futebol Online Autores: Sérgio Pereira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=17b9d2e0

 
Decisão da eliminatória com o Bayern Munique pode passar pela marca dos onze metros
 
 O Benfica recebe esta quarta-feira o Bayern Munique, em jogo que vale a presença nas meias-finais
da Liga dos Campeões, ligeiramente atrás na corrida: depois da derrota por 0-1 na Alemanha, os
encarnados precisam de marcar para dar a volta à eliminatória.
Há no entanto a possibilidade de a volta na eliminatória se dar da marca de onze metros: se o Benfica
ganhar por 1-0, a continuidade em prova decide-se nas grandes penalidades. Por isso quis saber-se se
os penaltis têm sido uma preocupação para Rui Vitória.
  Trabalhámos tudo o que pode acontecer no jogo e portanto também treinámos as grandes
penalidades, sim.
 
Sergio Pereira
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O desporto envolve milhões. Veja os 15 nomes mais ricos da atualidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-04-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=308a4435

 
Publicação francesa elegeu os 15 futebolistas com maiores rendimentos em 2015 e apenas existem
três futebolistas entre os nomes apresentados. A revista France Football elaborou a lista dos
desportistas com maiores rendimentos a nível mundial e, se achava que o futebol é o desporto-rei
gasta balúrdios com os futebolistas, a verdade é que os dois primeiros lugares da tabela são ocupados
por pugilistas. PUB Mayweather e Pacquiao são os nomes que mais viram as suas contas engordar,
sendo que o basquetebolista LeBron James fecha o pódio. Messi e Ronaldo ocupam o quarto e o quinto
lugares. Neymar também surge na lista. Na lista ainda há lugares para outros desportistas como Kevin
Durant ou Kobe Bryant, ambos estrelas da NBA. No golfe, surgem nomes como Tiger Woods, que
também já liderou esta lista, ou Jordan Spieth. Do ténis saltam os nomes de Roger Federer ou Novak
Djokovic e Ben Roethlisberger é o único representante do futebol americano. Ao todo estão
representadas seis modalidades, podendo confirmar os nomes das figuras com maiores rendimentos
no desporto ao ver a galeria que aqui lhe disponibilizamos.
 
 Tue, 12 Apr 2016 17:54:20 +0200
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FC Gaia triunfou
frente ao ‘Xico’

ANDEBOL. O FC Gaia re-
cebeu e venceu, na última
jornada, o Xico Andebol
(31-27), enquanto que o
Modicus foi batido pelo São
Paio de Oleiros (23-20).
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ColGaia joga meias
com Madeira SAD 

ANDEBOL. O Colégio de
Gaia defronta o Madeira
Sad nas meias finais da
Final Four da Taça de Por-
tugal de andebol feminino,
que se realiza no Funchal,
nos dias 28 e 29 de maio.
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Andebol:
Masculinos/IIIDivisão – CF Sassoeiros-Gi-
násio do Sul, 28-35.
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concelho da mealhada

A “I Copa Europa para Veteranos” realiza-se de 1 a 3 de
abril, nos Pavilhões do Luso, Pampilhosa e Ventosa do
Bairro, em Andebol e Hóquei em Patins. Estarão presentes
equipas de Portugal, Espanha e Itália.

I Copa Europa para Veteranos
em Andebol e Hóquei em Patins

HÓQUEI EM PATINS

1 ABRIL – Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro
19 horas – Malgrat x HC Mealhada
20 horas – AA de Coimbra x Cucujães
21 horas – Bassano x Veteranos do Alcobacense H. P.
22 horas – Académica da Feira x Alcobacense

2 ABRIL
Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro
9 horas – Alcobacense x Malgrat
10 horas – HC Mealhada x Académica da Feira
15 horas – Bassano x Associação Académica de Coimbra
16 horas – Cucujães x Veteranos do Alcobacense H. P.
19 horas – 5.º e 6.º Lugares
20 horas – 7.º e 8.º Lugares

Pavilhão Municipal do Luso
9 horas – Cucujães x Bassano
10 horas - Veteranos do Alcobacense x Associação
Académica de Coimbra
15 horas – Malgrat x Académica da Feira
16 horas – HC Mealhada x Alcobacense

3 ABRIL
Pavilhão Municipal do Luso
10 horas – 3.º e 4.º Lugares
11 horas - Final

ANDEBOL

Pavilhão Municipal da Pampilhosa

1 ABRIL
19 horas – Mostoles x 1.º Dezembro
20h 20m – Alcorcón x Passos Manuel

2 ABRIL
9 horas – Passos Manuel x Mostoles
10 horas – 1.º Dezembro x Alcorcón
15 horas – Mostoles x Alcorcón
16h 20m – 1.º Dezembro x Passos Manuel

3 ABRIL
10 horas – 3.º e 4.º Lugares
11h 20m – Final

As entradas são gratuitas e os interessados em mais
informações devem contactar o correio eletrónico
desporto@cm-mealhada.pt e/ou o número de telefone 231
205 470.

CALENDÁRIO
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Antigas glórias do Andebol em noite 
de convívio

► A equipa do Sport 
Benfica e Castelo Branco 
que, na década de 70 subiu 
à 1ª Divisão do Campeo-
nato Nacional de Andebol 
promoveu, um convívio 
de salutar amizade e recor-
dações dos gloriosos anos 
em que subiram e se man-
tiveram no principal cam-
peonato português.

Durante o jantar que, 
decorreu, no restaurante 

Subúrbio, os antigos atle-
tas, tiveram o provilégio 
de se juntarem com as fa-
mílias, recordando os be-
los tempos que passaram 
juntos. "Fomos pioneiros 
do andebol em Caste-
lo Branco, defrontamos 
as grandes equipas, en-
chendo por completo o 
pavilhão onde jogamos. 
Foram momentos úni-
cos, que jamais esquece-
remos", recordou António 
Mata. ■Fo
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POR JOSÉ MANUEL R. ALVES
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ANDEBOL

Seniores 
de Valongo
defrontam líder
Os seniores femininos 
da Casa do Povo de 
Valongo do Vouga 
jogam com o SIR 1º 
de Maio, na Marinha 
Grande, retomando 
assim o campeonato 
nacional da 2ª divisão. 

A EQUIPA da Marinha 
Grande, com um jogo a 
mais, lidera esta fase � -
nal, mas o Juventude do 
Mar, a única equipa que 
até ao momento derrotou 
as valonguenses, é a única 
formação que soma triun-
fos em todos os jogos (3) 
disputados. O jogo da Ma-
rinha Grande é de capital 
importância quando se 
joga a subida à 1ª divisão 
nacional.

Classi� cação: 1º SIR 1º 
Maio, 4 jogos/10 pontos; 2º 
Juventude do Mar, 3/9; 3º 
Académico do Porto, 3/8; 
4º Vela de Tavira, 4/7; 5º 
CPVV, 3/6; 6º Vale Gran-
de, 3/5; 7º Módicus, 3/4; 
8º Ílhavo, 3/3. 

Carolina Santos (Vale 
Grande) é a melhor marca-
dora com 28 golos, seguida 
de Inês Veiga (CPVV) com 
25 golos.

AAC  O Águeda Ande-
bol Clube inicia a disputa 
do campeonato regional 
de juniores masculinos 
juntamente com o CAIC 
(Cernache), Pateira e Sp. 
Espinho. Domingo, joga em 
Fermentelos com o Pateira 
(19h). Os juvenis masculi-
nos jogam em Viseu, com o 
Académico, no sábado, para 
o campeonato regional, que 
tem ainda a participação 
de São Paio de Oleiros, EA 
Falcão (Pinhel) e Monte. 
Os iniciados masculinos 
recebem o Feirense A no 
domingo (14h) para a série 
B do campeonato regional, 
estreando-se assim nesta 
prova. Os minis retoma 
o campeonato regional, 
recebendo o Estarreja no 
domingo (11h).

da Casa do Povo de Valongo 
do Vouga ainda não jogam 
no próximo � m-de-semana. 
Na zona 2, na fase que de-
� ne os clubes � nalistas do 
nacional, a CPVV é 3ª clas-
si� cada, atrás de Alavarium 
e Juve Lis. As valonguenses 
são vice-campeãs nacionais. 
No próximo domingo jogam 
as iniciadas, recebendo o Va-
cariça (15h) para a segunda 
fase do nacional. Na zona 
2, a CPVV é 4ª classi� ca-
da, liderando precisamente 
o Vacariça.

CDP O Clube Desportivo 
da Pateira está envolvido na 
discussão da permanência 
na 1ª divisão nacional em 
juvenis masculinos, rece-
bendo o São Bernardo no 
sábado (18h). Os fermen-
telenses são penúltimos 
na zona 3 (16p), a quatro 
pontos do seu próximo 
adversário. Os juniores 
do CDP também jogam 
em casa, mas no domin-
go (19h) recebendo o AAC 
para o regional. Os infantis 
prosseguem o campeonato 
nacional (são 12ºs. entre 
16 equipas), jogando sá-
bado (14h) em Estarreja. 
Cláudio Albuquerque é o 
segundo melhor marcador 
do campeonato, com 192 
golos marcados em 16 jogos 
(12 por jogo).

LAAC A formação de 
Aguada de Cima vai iniciar 
sábado a disputa do campe-
onato regional de juvenis/
juniores femininas, jogando 
com as juvenis do Salreu, 
fora (hora a designar).
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As equipas vimaranenses vol-
taram a perder na 22.ª jornada 
da Zona Norte da Segunda Di-
visão nacional. O Xico Ande-
bol averbou a segunda derrota 
consecutiva na receção ao São 
Bernardo, quarto classificado 
do campeonato, por 35-31 e 
caiu para o 13.º e penúltimo lu-

gar, com 35 pontos, tendo sido 
ultrapassado pela Sanjoanen-
se. Já o Fermentões perdeu na 
visita ao reduto do vice-líder, 
Ginásio de Santo Tirso, por 
29-24, mas segurou o sétimo 
lugar, com 39 pontos, quando 
faltam quatro jogos para o fim 
da fase regular.

Fermentões e Xico Andebol 
perdem novamente

Andebol
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João Silva tem 27 anos, é natural de Santa 
Maria da Feira e define-se como uma pessoa 
ambiciosa. Jovem talentoso e multifaceta-
do tem, apesar da sua juventude, muitas 
provas dadas. Músico, com o seu projecto 
Música Na Alma, produtor de eventos, as-
sociado a praticamente todos os grandes 
eventos de Santa Maria da Feira, e um dos 
grandes responsáveis, enquanto treinador, 
pela excelente campanha que o Andebol 
Feirense tem vindo a realizar. Feirense de 
gema, tem uma grande ligação à cidade e 
orgulho na mesma.
O desporto era uma ligação forte que manti-
nha desde a infância, razão que impulsionou 
a escolha de Desporto e Educação Física no 
Ensino Superior. “Era um jovem obeso e foi 
através do desporto que alterei a minha ima-
gem, estando por isso em dívida para com o 
desporto e ter-me apaixonado pelo mesmo, 
aliado à possibilidade de poder leccionar e 
interagir com pessoas”, acrescenta.
Hoje em dia é Mestre em Educação Física 
e Desporto e após leccionar em escolas 
primárias, trabalhar com pessoas idosas e 
como Personal Trainer, mantém uma forte 
ligação ao desporto através do andebol, 
desporto de coração.
É também colaborador na Câmara Municipal 
onde trabalha no Gabinete da Juventude. 
“Procuramos criar projectos que vão de 
encontro às necessidades e objectivos do 
público mais jovem e que o capacite para o 
futuro próximo. Destes projectos são exem-
plo: Ciclo de Workshops, Jovem Autarca, 
Jovem Activo, Aconselhamento Profissional 
e Voluntariado Imaginarius.
“Tendo em conta as minhas raízes, sinto 
uma ligação muito forte com os projectos 
que o Concelho promove e dinamiza. Desde 
cedo, comecei a participar na Viagem Medie-
val, como voluntário, e, mais recentemente, 
colaborador da equipa da organização da 
Animação Circulante. Os desafios que o 
Concelho me tem proporcionado têm-me 
permitido realizar pessoal e profissional-
mente, podendo levar Santa Maria da Feira 
a vários pontos do País e até do Mundo”, 
acrescenta. 

Música sempre o acompanhou
A música é algo que lhe foi transmitido pelo 
pai. Desde muito novo que tinha bastante 
interesse pela guitarra, o que o levou a ter 

aulas. Nessa mesma escola, numa audição, 
surgiu a possibilidade de cantar e tocar ao 
mesmo tempo. O feedback foi extremamen-
te positivo, tendo inclusive sido encorajado 
por várias pessoas a continuar a cantar. 
Foi desta forma que foi treinando cada vez 
mais esta área e começou a dedicar-se à 
música.
Como forma de dar seguimento ao seu gos-
to pela música, forma uma banda com os 
amigos, que actuou várias vezes em Santa 
Maria da Feira, em Festivais da Juventude 
e outros palcos. Contudo, a falta de tempo 
obrigou a que este projecto terminasse.
A música, no entanto, não terminou e, após 
muitos convites, e uma grande vontade de 
voltar à música, surgem, há três anos, os 
Música na Alma. Uma banda composta por 
João, Diogo e Orlando, uma banda de covers 
que actua em bares locais, casamentos, 
aniversários, e que toca um pouco de tudo. 
“Tentamos ir ao encontro do que o público 
gosta”, diz.
Muitas são as áreas em que trabalha e se 
distingue. No entanto, a música é sobera-
na. “É algo que me realiza, me faz feliz e 
com a qual vivo momento inesquecíveis”, 
partilha.

Andebol e ensino
O andebol surge na sua vida como “uma 
grande paixão”. Começa a jogar com 10 anos 
em S. Paio de Oleiros, tendo-se transferido 
para o C.D. Feirense no escalão de juvenis. 
Ali jogou durante vários anos e fez parte da 
primeira equipa sénior de Andebol do C.D. 
Feirense. 
A sua paixão pelo desporto e ensino levou-o 
a querer aprofundar a sua formação na área, 
tendo tirado, com 17 anos, o curso de Treina-
dor de Grau 1 e de Árbitro de Andebol (hoje 
possui o Grau 3 de Treinador de Andebol).
Iniciou-se como treinador na época 2008/2009 
nos Minis Masculinos do CD Feirense, en-
quanto adjunto, onde consegue ajudar esta 
equipa a conquistar o título de Campeão Re-
gional de Aveiro. Seguem-se duas épocas nos 
infantis Masculinos, também estas repletas 
de êxitos, obtendo o 4.º lugar no Campeonato 
Nacional, no primeiro ano, e sagrando-se, por 
mais duas épocas consecutivas, Campeão 
Regional de Aveiro. Na época 2012/2013, nos 
Iniciados Masculinos, consegue alcançar o 8.º 
Lugar no Campeonato Nacional, o título de 
Campeão Regional de Aveiro e é convidado 
para membro técnico da equipa da selecção 
regional de Aveiro.
Nesse ano, 2013, dá-se uma paragem na 
sua carreira, tendo emigrado para a Bélgica. 
“Após cinco anos como treinador principal, 
decidi interromper o meu percurso no an-
debol. A decisão, que por si só foi difícil, de-
monstrou o quanto o andebol é importante 
na minha vida. A despedida dos atletas com 
quem trabalhei foi seguramente um dos 

momentos mais marcantes da minha vida e, 
durante os fins-de-semana, passava muito 
tempo a seguir atentamente os resultados 
obtidos pelos vários escalões do clube”, 
relembra. 
Terminada esta fase, volta para Portugal e, 
inevitavelmente, ao CD Feirense a convite 
do coordenador Manuel Gregório. Desde 
essa data, tem estado sempre ligado aos 
Minis Masculinos, tendo já alcançado mais 
um título de Campeão Regional e partici-
pando regularmente em torneios nacionais 
e internacionais (Espanha).
A formação integral dos atletas, tanto a 
nível desportivo como pessoal, é uma pre-
ocupação. “Apesar da vertente competitiva, 
a pedagogia, a educação para a cidadania e 
princípios de saber ser e estar fazem parte 
do vocabulário diário dos escalões de for-
mação do C.D. Feirense. Procuramos que 
os nossos atletas lutem todos os dias para 
serem sempre melhores. Aquele que se re-
signa ao dia de hoje não será melhor no dia 
de amanhã. Estimulamos a prática desporti-
va inclusiva, sendo para nós impensável um 
atleta jovem em fase de desenvolvimento e 
crescimento não jogar num jogo para o qual 
é convocado”, esclarece. 
Nesta época faz um balanço “bastante 
positivo, estando neste momento o C.D. Fei-
rense A isolado em 1.º lugar no campeonato 
regional de Aveiro”. “Temos também em 
competição as equipas B e C onde atletas 
mais jovens de forma brilhante continuam 
a desenvolver e aplicar os conhecimentos 
adquiridos nos treinos semanais”, acres-
centa.
O futuro vive-se dia a dia. “Prefiro ir passo a 
passo e fazer o meu trabalho com alegria, 
dedicação e realização pessoal e profissio-
nal”, finaliza.

A minha Playlist
Silence 4 – “A Little Respect”
Jonh Mayer – “Stop this train”
Amy Winehouse – “Valerie”
Coldplay – “The Scientist”
HMB – “Dia D”
Toranja – “Carta”
Foo Figthers – “Best of You”
Pedro Abrunhosa – “Para os braços da minha 
mãe”
Pearl Jam – “Better Man”

Respostas Rápidas
Prato – Bacalhau assado
Filme – Gladiador 
Viagem – Estados Unidos
Música – HMB 
Qualidade – Trabalhador 
Defeito – Demasiado perfeccionista
Gabinete da Juventude – Um grupo de ami-
gos
Viagem Medieval – Paixão
Desporto – Andebol
Feirense – Clube do coração

Filipe Dias

Música na alMa 
e andebol no 

coração
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