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Debate sobre Ética no Desporto
cativou alunos da EsproMinho
NA VIDA COMO NO DESPORTO. Alunos da EsproMinho debateram ontem a importância dos valores
da ética desportiva como ensinamentos essenciais para a cidadania, numa acção organizada pelo IPDJ.

‘Educar para a Ética no
Desporto’ é o tema da acção
de sensibilização do programa ‘Move-te por valores’
que anda a ser promovido
pelo PNED - Plano Nacional
de Ética no Desporto - do
Instituto Português da Juventude em várias escolas
e instituições da região.

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS

Inácio Anjos lançou a temática, numa acção que contou também com as presenças de Raul Maia, Pli, Joaquim Peixoto e Aurora Cunha

Jovens alunos da Escola Profissional do Minho (EsproMinho) lotaram o auditório

EDUCAÇÃO E DESPORTO

uma escola de virtudes e valores,
que devem ser passados aos jovens já desde estas idades.
Simultaneamente, esta acção
do IPDJ que começou há dois
anos a percorrer as escolas e diversas instituições do país, visou
alertar também os jovens da Escola Profissional do Minho para
o combate contra a corrupção
desportiva, doping, racismo, xenofobia e violência, entre outros
maus exemplos, que devem ser
irradicados desde a juventude.
António Teixeira, director pedagógico da EsproMinho, destacou a importância desta actividade para os jovens alunos

| Miguel Machado |
“Chamamos de ética ao conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos
estão a olhar. O conjunto de coisas que
as pessoas fazem quando ninguém está a
olhar é carácter” - Óscar Wild.

Perante um auditório repleto de
jovens alunos da Escola Profissional do Minho, Inácio Anjos,
técnico superior do Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e responsável pelo
programa do PNED, deu ontem
de manhã uma aula prática de
sensibilização sobre a Ética no

Desporto, ressalvando a importância, no contexto educativo,
dos valores como o respeito, responsabilidade e fair-play, junto
dos jovens, como fundamentais
para uma sociedade mais justa,
com ética, e solidária no futuro.
Acção na EsproMinho contou
ainda com as presenças de Aurora Cunha, antiga atleta olímpica,
Pli, guarda-redes de futsal do
Sp. Braga/AAUM, Joaquim Peixoto, seleccionador nacional e
do Sp. Braga de taekwondo, e
ainda Raul Maia, técnico dos juniores do ABC (andebol).
Embaixadora do PNED, Aurora Cunha encantou a plateia com

os seus conselhos e testemunhos. “É um tema importante
para a juventude. O mais importante para estes jovens é aprenderam a respeitar as regras e como embaixadora da Juventude e
Desporto, pela experiência que
tive como atleta de alta-competição, é sempre para mim um
prazer participar nestas acções
do IPDJ”, referiu.
Sob o lema ‘pais/filhos e atletas/treinadores todos jogam’, o
conjunto de reflexões e testemunhos dos convidados cativou a
atenção dos alunos da EsproMinho, para um debate interactivo
que ressalvou o desporto como

bracarenses da instituição.
“A temática ética no desporto
está inserida no nosso programa
de formação para a cidadania, e
é um tema muito importante para nós porque estamos a falar de
jovens, alguns deles desportistas, e que se ajusta na perfeição
ao nosso programa de formação
de cidadãos. Acolhemos com toda a satisfação esta actividade
do IPDJ, e além do mais é um
orgulho receber na EsproMinho
desportistas portugueses notáveis como a Aurora Cunha, que
é um exemplo de credibilidade e
conhecimento para esta juventude”, frisou António Teixeira.
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“Garci Cup” abre com
pompa e circunstância
Andebol

D.R.

Torneio Internacional

Avelino Conceição
FESTA O Pavilhão Municipal
de Estarreja foi pequeno para
o muito público que presenciou a cerimónia que marcou
o arranque de mais uma edição do Torneio Internacional
de Andebol “Garci Cup”.
Um espectáculo que teve a
animação de alguns alunos da
Escola Profissional de Aveiro e
de uma escola de dança de Estarreja, a que se seguiu o desfile
de todas as equipas participantes na competição.
O desejo para haja “bom jogos, muita competição e fairplay” foi comum aos oradores
que fizeram as honras de abertura do torneio, que teve o momento alto quando se cantou
o hino de Portugal durante a
apresentação das Selecções
Femininas do Garci Cup, cons-

Cerimónia de abertura atraiu
muitas pessoas

tituída por algumas das melhores jogadoras nacionais (a
maioria do Alavarium, bicampeão nacional) e a de Juniores
B portuguesa
O jogo, que ficou marcado
pelo equilíbrio e que terminou
com a vitória (23-22, com 1212 ao intervalo) da formação
júnior nacional liderada por
Sandra Fernandes, fechou, assim, o primeiro dia do torneio,
que vai decorrer até domingo,
englobando mais de três centenas de encontros dos mais
variados escalões. |
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Andebol

FC Porto defronta
formação austríaca
O FC Porto vai ter os austríacos do
Alpla HC Hard como primeiro adversário no acesso à fase de grupos da
Liga dos Campeões, ditou o sorteio
ontem na Áustria. Na outra “meia”
do Grupo 2 jogam Zaporozhye,
da Ucrânia, e Junior Fasano, de Itália.
Os encontros realizam-se dia
6 de setembro em local a designar.
A final disputa-se a 7 de setembro.
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FC Porto defronta Alpla HC Hard no acesso à Champions
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[ler mais] O FC Porto vai ter a formação austríaca do Alpla HC Hard como primeiro adversário no
acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Viena,
na Áustria. O Alpla HC Hard é o adversário dos portistas numa das meias-finais do Grupo 2 da fase de
qualificação, que tem como intervenientes da outra meia-final o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, e o
estreante Junior Fasano, de Itália. O hexacampeão nacional vai disputar o acesso à final do Grupo 2,
disputado segundo o sistema concentrado de "final four" num local ainda a designar, frente aos
austríacos do Alpla HC Hard, a 6 de setembro. A outra meia-final do Grupo 2, a disputar no mesmo dia
06 de setembro, igualmente no mesmo local, coloca frente a frente o HC Motor Zaporozhye, da
Ucrânia, aos estreantes Junior Fasano, de Itália. As finais de cada um dos três agrupamentos de
qualificação, que apuram o vencedor para a fase de grupos da Liga dos Campeões, bem como os jogos
para definir o 3.º e 4.º classificado decorrerão a 7 de setembro. O sorteio realizado hoje ditou ainda
que a sequência para a organização do Grupo 2 ficasse escalada da seguinte forma entre os clubes:
Alpla HC Hard (Áustria), HC Motor Zaporozhye (Ucrânia) e Junior Fassano (Itália). O FC Porto, por ter
recebido um dos grupos de acesso à fase final da Liga dos Campeões de 2013/14, ficou impedido de
poder voltar a receber uma "final-four" para a presente edição. Os vencedores de cada uma das três
"poules" entram na fase de grupos da Liga dos Campeões, os segundos e terceiros classificados
disputam a terceira ronda de qualificação da Taça EHF e o quarto posicionado a segunda. Constituição
dos grupos Grupo 1 - HC Meshkov (Blr), RK Vojvodina (Ser), Tatran Presov (Svk) e Targos Bevo HC
(Hol). Meias-finais (6 set): HC Meshkov (Blr) - Targos Bevo HC (Hol) RK Vojvodina (Ser) - Tatran
Presov (Svk) Grupo 2 - HC Motor Zaporozhye (Ucr), FC Porto (Por), Alpla HC Hard (Aut) e Junior
Fassano (Ita). Meias-finais (6 set): HC Motor Zaporozhye (Ucr) - Junior Fassano (Ita) FC Porto (Por) Alpla HC Hard (Aut)Grupo 3 - HCM Constanta (Rom), Haslum HK (Nor), Besiktas JK (Tur) e Hurbo
Initia Hasselt (Bel). Meias-finais (6 set): HCM Constanta (Rom) - Hurbo Initia Hasselt (Bel) Haslum HK
(Nor) - Besiktas JK (Tur).
26-06-2014
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Os treinadores solicitam explicações pela integração na lista divulgada pela FCA de jogadores de São
Vicente "estranhos" à lista previamente elaborada pelo técnico Adelino Duarte.
Andebol Cabo Verde
Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
O presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA), José Eduardo dos Santos, afirmou esta
quinta-feira, em Assomada, que "em nenhum momento", a direção "atropelou" os estatutos, os
juramentos e as normas da instituição.
José Eduardo dos Santos reagia assim, ao seu abordado pela Inforpress, sobre o comunicado enviado
à FCA, pelos treinadores dos sete clubes de andebol de São Vicente, em diversos escalões, no qual
manifestam a sua indignação pela exclusão da maioria dos 18 jogadores da ilha indicados para
integrarem os trabalhos das seleções.
Disse que toda a informação que a Federação dispõe foi através da comunicação social, uma vez que
ainda não conseguiram baixar o documento, enviado para o endereço eletrónico da Federação devido
a problemas na Internet.
"Nós já temos esta informação há mais de dois dias, o que quer dizer que o assunto foi primeiro para
a comunicação social antes da Federação. Devo dizer que, enquanto dirigente da federação e agente
do andebol, há abertura total da parte da federação e da minha pessoa para resolver questões do
andebol, mas não pela imprensa", afirmou.
José Eduardo dos Santos assegurou que a Federação não vai esclarecer aos treinadores de São
Vicente pela imprensa, mas adiantou que, a única cosia que pode dizer é que a direção está
consciente de que "a federação até agora e em nenhum momento atropelou nem os estatutos, nem os
juramentos e as normas da FCA".
Sublinhou, entretanto, que "é da competência exclusiva da direção da federação nomear os
seleccionadores e é da competência dos selecionadores escolherem os jogadores que entendem".
Em nota enviada à FCA, com conhecimento da Associação de Andebol de São Vicente e da Direçãogeral dos Desportos, a que a Inforpress teve acesso, os treinadores solicitam explicações pela
integração na lista divulgada pela FCA de jogadores de São Vicente "estranhos" à lista previamente
elaborada pelo técnico Adelino Duarte, também conhecido por Didi.
Adelino Duarte, treinador da seleção do escalão sub-20, indicou 18 jogadores de São Vicente para
integrarem os trabalhos das pré-seleções, mas "a maioria foi excluída", pelo que o grupo solicita uma
explicação aos responsáveis federativos.
Os signatários manifestam "estranheza" pelo facto de 79 por cento (%) dos 62 atletas escolhidos para
Página 10

as referidas pré-seleções serem da ilha de Santiago, quando, apontam, "não houve" um "trabalho
sério" de seguimento e avaliação do potencial dos atletas de todas as ilhas, capazes de integrarem a
seleção de Cabo Verde nos diversos escalões.
Ao mesmo tempo que se solidarizam com o treinador Adelino Duarte, pela forma com este foi
"desautorizado" enquanto técnico da seleção de sub-20, estranham ainda a escolha de uma jogadora
do Seven Star e de um técnico português "fora do ativo" como treinadores da seleção sub-17, quando,
esclarecem, "há vários treinadores" em Cabo Verde que poderiam assumir tal função.
"Os atletas de São Vicente escolhidos são livres de comparecerem à concentração na Cidade da Praia,
porque jogar pela seleção é um prémio conquistado por mérito próprio", lê-se no documento, mas o
coletivo dos treinadores avisa que se FCA continuar a "discriminar" São Vicente, a região desportiva
vai deixar de colaborar nas próximas seleções de Cabo Verde.
Na sequência desse imbróglio o treinador Adelino Duarte confirmou que se demitiu do cargo de
treinador da seleção de sub-20.
A nota enviada à FCA é rubricada pelos treinados do Atlético (sénior e sub-20), Liceu Ludgero Lima,
Liceu José Augusto Pinto, Liceu Jorge Barbosa (sénior e sub-20) e Geração Benfica.
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Para dar o pontapé de saída, neste sábado, 28, a equipa qualificada em masculinos de São Vicente,
Liceu Ludgero Lima, enfrenta o Rosariense (Santo Antão), seguido de Picos (Santiago Norte) e
Garridos de São Domingos (Santiago Sul).
andebol
Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
O campeonato cabo-verdiano de andebol, em masculino e feminino, no escalão sub-20, realiza-se de
28 de junho a 01 de julho na cidade de Assomada, anunciou, esta quinta-feira, o presidente da
Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA).
Em conferência de imprensa na Câmara Municipal de Santa Catarina, José Eduardo dos Santos
assegurou que todas as condições, desde pavilhão, acolhimento de delegações e transportes, estão
criadas para que Assomada possa acolher o campeonato.
"Estamos com todas as condições organizadas e criadas e a partir de 28 de junho e até 01 de julho
Assomada vai ser capital de andebol nacional e representado por quatros regiões desportivas que
integram os melhores atletas de escalão sub-20 de Cabo Verde", considerou o presidente da FCA.
Para José Eduardo dos Santos, garças a parceria e ao patrocínio da Câmara Municipal de Santa
Catarina, das equipas qualificadas e da Associação de Andebol de Santiago Norte é que está sendo
possível potencializar este campeonato, porque é um campeonato que não conta com o subsídio dos
contractos programas da FCA.
Conforme informou, este é o primeiro passo de campeonatos nacionais de andebol em Santa
Catarina, mas lançou um desafio no sentido de, no próximo ano, a associação, conjuntamente com a
câmara, apresentem uma candidatura para acolher um dos campeonatos sénior.
Para dar o pontapé de saída, neste sábado, 28, a equipa qualificada em masculinos de São Vicente,
Liceu Ludgero Lima, enfrenta o Rosariense (Santo Antão), seguido de Picos (Santiago Norte) e
Garridos de São Domingos (Santiago Sul).
Em femininos, a equipa do Rosariense, representante de Santo Antão, enfrenta as meninas do Liceu
José Augusto Pinto, de São Vicente, na primeira partida, e depois Tabanka de Tarrafal (Santiago
Norte) enfrenta ABC (Santiago Sul).
O campeonato vai ser realizado no sistema de todos contra todos.
Neste ano, para além de campeonato sub-20, foi anunciado que a modalidade de andebol vai ter uma
longa jornada neste período, com vários campeonatos.
"Estamos a lançar campeonato sub-20, vamos ter nos dias 11 à 14 de julho a primeira fase do
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campeonato nacional seniores, que acontece na Cidade da Praia, com fase final na cidade do Mindelo,
de 18 a 22 de julho", disse.
Aproveitou ainda a ocasião para anunciar que no último dia da competição de sub-20 vai ser feita a
apresentação pública das duas seleções, masculino e feminino, que vão para competição no Mali, a
nível de Zona 2 Africana.
A seleção de sub-17 vai passar quatros dias em Santa Catarina a acompanhar a seleção sub-20 e a
fazer um miniestágio para preparação dos jogos de CPLP que vão ser disputados em Angola, a partir
do dia 24 de julho.
Presente na conferência de imprensa, o vereador pela área da Cultura e Desporto da Câmara
Municipal de Santa Catarina, João Pereira, disse que recebe este campeonato de "braços abertos",
porque é um "grande ganho" para os atletas de Santa Catarina.
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Andebol
A equipa de andebol do FC Porto, hexacampeã nacional, tentará chegar à fase regular da Liga dos
Campeões pela segunda vez na sua história.
O FC Porto vai ter a formação austríaca do Alpla HC Hard como primeiro adversário no acesso à fase
de grupos da Liga dos Campeões de andebol, ditou o sorteio realizado nesta quinta-feira em Viena, na
Áustria.
O Alpla HC Hard é o adversário dos portistas numa das meias-finais do Grupo 2 da fase de
qualificação, que tem como intervenientes da outra meia-final o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, e o
estreante Junior Fasano, de Itália.
O hexacampeão nacional vai disputar o acesso à final do Grupo 2, disputado segundo o sistema
concentrado de "final four" num local ainda a designar, frente aos austríacos do Alpla HC Hard, a 06
de setembro.
A outra meia-final do Grupo 2, a disputar no mesmo dia 06 de setembro, igualmente no mesmo local,
coloca frente a frente o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, aos estreantes Junior Fasano, de Itália.
As finais de cada um dos três agrupamentos de qualificação, que apuram o vencedor para a fase de
grupos da Liga dos Campeões, bem como os jogos para definir o 3.º e 4.º classificado decorrerão a 07
de setembro.
O sorteio realizado hoje ditou ainda que a sequência para a organização do Grupo 2 ficasse escalada
da seguinte forma entre os clubes: Alpla HC Hard (Áustria), HC Motor Zaporozhye (Ucrânia) e Junior
Fassano (Itália).
O FC Porto, por ter recebido um dos grupos de acesso à fase final da Liga dos Campeões de 2013/14,
ficou impedido de poder voltar a receber uma "final-four" para a presente edição.
Os vencedores de cada uma das três "poules" entram na fase de grupos da Liga dos Campeões, os
segundos e terceiros classificados disputam a terceira ronda de qualificação da Taça EHF e o quarto
posicionado a segunda.
Constituição dos grupos:
Grupo 1 - HC Meshkov (Blr), RK Vojvodina (Ser), Tatran Presov (Svk) e Targos Bevo HC (Hol).
- Meias-finais (06 set)
HC Meshkov (Blr) - Targos Bevo HC (Hol).
RK Vojvodina (Ser) - Tatran Presov (Svk)
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Grupo 2 - HC Motor Zaporozhye (Ucr), FC Porto (Por), Alpla HC Hard (Aut) e Junior Fassano (Ita).
- Meias-finais (06 set)
HC Motor Zaporozhye (Ucr) - Junior Fassano (Ita).
FC Porto (Por) - Alpla HC Hard (Aut).
Grupo 3 - HCM Constanta (Rom), Haslum HK (Nor), Besiktas JK (Tur) e Hurbo Initia Hasselt (Bel).
- Meias-finais (06 set)
HCM Constanta (Rom) - Hurbo Initia Hasselt (Bel).
Haslum HK (Nor) - Besiktas JK (Tur).
por J.R., com Lusa
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Sorteio dos torneios de qualificação da Liga dos Campeões de andebol colocaram o Zaporozhye
(Ucrânia), o Junior Fasano (Itália) e o Alpla AC Hard no grupo dos dragões
Realizou-se na tarde desta quinta-feira o sorteio dos torneios de qualificação para a fase de grupos da
Liga dos Campeões de andebol, com o FC Porto a jogar na Áustria e a defrontar, nas meias-finais,
precisamente a equipa da casa, o Alpla AC Hard.
Da outra meia-final, entre os ucranianos do Zaporozhye e os italianos do Junior Fasano, sairá o
adversário do conjunto português no dia seguinte, consoante o resultado da véspera. Caso os
portistas vençam, o mais provável é que defrontem a formação ucraniana, clara favorita frente aos
italianos.
Os encontros destes torneios de qualificação estão marcados para o fim de semana de 6 e 7 de
setembro.

Página 18

A19

5 anos de Torneio Linda Saraiva

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Elmo.com

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=eba69b8f

Data Publicação:

26/06/2014

/

SECÇÃO: Actualidades
Pinhel
Ao longo dos últimos anos, a prática de Andebol tem vindo a conquistar adeptos na cidade e no
concelho de Pinhel. Para tal, muito tem contribuído a Escola de Andebol Falcão (responsável pela
formação das camadas jovens), bem como as excelentes parcerias estabelecidas com a Associação de
Andebol da Guarda e com a Federação de Andebol de Portugal.
Além da participação nos campeonatos regionais de Andebol, em vários escalões, destaca-se a
organização de iniciativas locais e entre estas, o Torneio Linda Saraiva é sem dúvida um dos eventos
mais acarinhados pelos pinhelenses e por todos os alunos e professores da Escola de Andebol, pois
tem como objetivo homenagear uma jovem atleta que todos recordam com saudade.
Este ano, o Trofeu dedicado a Linda Saraiva está agendado para os dias 28 e 29 de junho, estando
confirmada a participação das equipas do Sport Lisboa e Benfica, do São Bernardo (Aveiro) e do
Almada Atlético Clube, além da equipa anfitriã - Escola de Andebol Falcão - que representará as cores
de Pinhel.
A par da vertente competitiva, este troféu representa a oportunidade dos jovens jogadores
pinhelenses receberem em sua casa equipas de renome como é o caso do Benfica. Assim, mais do que
os resultados, importa o ambiente de companheirismo e convívio vivido ao longo destes dois dias, que
culminarão com uma sentida homenagem à amiga e companheira de equipa, Linda Saraiva.
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FC Porto defronta Alpla HC Hard no acesso à Champions
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embate marcado para a 6 de setembro
, 26 junho de 201415:46
O FC Porto vai ter a formação austríaca do Alpla HC Hard como primeiro adversário no acesso à fase
de grupos da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Viena, na Áustria.
O Alpla HC Hard é o adversário dos portistas numa das meias-finais do Grupo 2 da fase de
qualificação, que tem como intervenientes da outra meia-final o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, e o
estreante Junior Fasano, de Itália.
O hexacampeão nacional vai disputar o acesso à final do Grupo 2, disputado segundo o sistema
concentrado de "final four" num local ainda a designar, frente aos austríacos do Alpla HC Hard, a 6 de
setembro.
A outra meia-final do Grupo 2, a disputar no mesmo dia 06 de setembro, igualmente no mesmo local,
coloca frente a frente o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, aos estreantes Junior Fasano, de Itália.
As finais de cada um dos três agrupamentos de qualificação, que apuram o vencedor para a fase de
grupos da Liga dos Campeões, bem como os jogos para definir o 3.º e 4.º classificado decorrerão a 7
de setembro.
O sorteio realizado hoje ditou ainda que a sequência para a organização do Grupo 2 ficasse escalada
da seguinte forma entre os clubes: Alpla HC Hard (Áustria), HC Motor Zaporozhye (Ucrânia) e Junior
Fassano (Itália).
O FC Porto, por ter recebido um dos grupos de acesso à fase final da Liga dos Campeões de 2013/14,
ficou impedido de poder voltar a receber uma "final-four" para a presente edição. Os vencedores de
cada uma das três "poules" entram na fase de grupos da Liga dos Campeões, os segundos e terceiros
classificados disputam a terceira ronda de qualificação da Taça EHF e o quarto posicionado a segunda.
Constituição dos grupos
Grupo 1 - HC Meshkov (Blr), RK Vojvodina (Ser), Tatran Presov (Svk) e Targos Bevo HC (Hol).
Meias-finais (6 set):
HC Meshkov (Blr) - Targos Bevo HC (Hol)
RK Vojvodina (Ser) - Tatran Presov (Svk)
Grupo 2 - HC Motor Zaporozhye (Ucr), FC Porto (Por), Alpla HC Hard (Aut) e Junior Fassano (Ita).
Meias-finais (6 set):
HC Motor Zaporozhye (Ucr) - Junior Fassano (Ita)
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FC Porto (Por) - Alpla HC Hard (Aut)
Grupo 3 - HCM Constanta (Rom), Haslum HK (Nor), Besiktas JK (Tur) e Hurbo Initia Hasselt (Bel).
Meias-finais (6 set):
HCM Constanta (Rom) - Hurbo Initia Hasselt (Bel)
Haslum HK (Nor) - Besiktas JK (Tur).
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26 Jun, 2014, 16:10
O FC Porto vai ter a formação austríaca do Alpla HC Hard como primeiro adversário no acesso à fase
de grupos da Liga dos Campeões de andebol, ditou o sorteio realizado hoje em Viena, na Áustria.
O Alpla HC Hard é o adversário dos portistas numa das meias-finais do
Grupo 2 da fase de qualificação, que tem como intervenientes da outra meia-final o HC Motor
Zaporozhye, da Ucrânia, e o estreante Junior Fasano, de Itália.
O hexacampeão nacional vai disputar o acesso à final do Grupo 2, disputado segundo o sistema
concentrado de "final four" num local ainda a designar, frente aos austríacos do Alpla HC Hard, a 06
de setembro.
A outra meia-final do Grupo 2, a disputar no mesmo dia 06 de setembro,
igualmente no mesmo local, coloca frente a frente o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, aos
estreantes Junior Fasano, de Itália.
As finais de cada um dos três agrupamentos de qualificação, que apuram
o vencedor para a fase de grupos da Liga dos Campeões, bem como os jogos para definir o 3. e 4.
classificado decorrerão a 07 de setembro.
O sorteio realizado hoje ditou ainda que a sequência para a organização
do Grupo 2 ficasse escalada da seguinte forma entre os clubes: Alpla HC
Hard (Áustria), HC Motor Zaporozhye (Ucrânia) e Junior Fassano (Itália).
O FC Porto, por ter recebido um dos grupos de acesso à fase final da
Liga dos Campeões de 2013/14, ficou impedido de poder voltar a receber uma "final-four" para a
presente edição.
Os vencedores de cada uma das três "poules" entram na fase de grupos
da Liga dos Campeões, os segundos e terceiros classificados disputam a terceira ronda de qualificação
da Taça EHF e o quarto posicionado a segunda.
Constituição dos grupos:
Grupo 1 -- HC Meshkov (Blr), RK Vojvodina (Ser), Tatran Presov (Svk)
e Targos Bevo HC (Hol).
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- Meias-finais (06 set)
HC Meshkov (Blr) - Targos Bevo HC (Hol).
RK Vojvodina (Ser) - Tatran Presov (Svk)
Grupo 2 - HC Motor Zaporozhye (Ucr), FC Porto (Por), Alpla HC Hard (Aut)
e Junior Fassano (Ita).
- Meias-finais (06 set)
HC Motor Zaporozhye (Ucr) - Junior Fassano (Ita).
FC Porto (Por) - Alpla HC Hard (Aut).
Grupo 3 -- HCM Constanta (Rom), Haslum HK (Nor), Besiktas JK (Tur) e
Hurbo Initia Hasselt (Bel).
- Meias-finais (06 set)
HCM Constanta (Rom) - Hurbo Initia Hasselt (Bel).
Haslum HK (Nor) - Besiktas JK (Tur).
Lusa
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Austríacos do Hard no caminho do FC Porto no acesso à Champions
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O hexacampeão nacional vai disputar o acesso à final do Grupo 2, disputado segundo o sistema
concentrado de "final four" num local ainda a designar, frente aos austríacos do Alpla HC Hard, a 06
de setembro.
Mick Schubert, ponta esquerda do FC Porto
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
O FC Porto vai ter a formação austríaca do Alpla HC Hard como primeiro adversário no acesso à fase
de grupos da Liga dos Campeões de andebol, ditou o sorteio realizado hoje em Viena, na Áustria.
O Alpla HC Hard é o adversário dos portistas numa das meias-finais do Grupo 2 da fase de
qualificação, que tem como intervenientes da outra meia-final o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, e o
estreante Junior Fasano, de Itália.
O hexacampeão nacional vai disputar o acesso à final do Grupo 2, disputado segundo o sistema
concentrado de "final four" num local ainda a designar, frente aos austríacos do Alpla HC Hard, a 06
de setembro.
A outra meia-final do Grupo 2, a disputar no mesmo dia 06 de setembro, igualmente no mesmo local,
coloca frente a frente o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, aos estreantes Junior Fasano, de Itália.
As finais de cada um dos três agrupamentos de qualificação, que apuram o vencedor para a fase de
grupos da Liga dos Campeões, bem como os jogos para definir o 3.º e 4.º classificado decorrerão a 07
de setembro.
O sorteio realizado hoje ditou ainda que a sequência para a organização do Grupo 2 ficasse escalada
da seguinte forma entre os clubes: Alpla HC Hard (Áustria), HC Motor Zaporozhye (Ucrânia) e Junior
Fassano (Itália).
O FC Porto, por ter recebido um dos grupos de acesso à fase final da Liga dos Campeões de 2013/14,
ficou impedido de poder voltar a receber uma "final-four" para a presente edição.
Os vencedores de cada uma das três "poules" entram na fase de grupos da Liga dos Campeões, os
segundos e terceiros classificados disputam a terceira ronda de qualificação da Taça EHF e o quarto
posicionado a segunda.
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Quinta feira, 26 de Junho de 2014 |
Viena, 26 jun (Lusa) -- O FC Porto vai ter a formação austríaca do Alpla HC Hard como primeiro
adversário no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, ditou o sorteio realizado
hoje em Viena, na Áustria.
O Alpla HC Hard é o adversário dos portistas numa das meias-finais do Grupo 2 da fase de
qualificação, que tem como intervenientes da outra meia-final o HC Motor Zaporozhye, da Ucrânia, e o
estreante Junior Fasano, de Itália.
O hexacampeão nacional vai disputar o acesso à final do Grupo 2, disputado segundo o sistema
concentrado de "final four" num local ainda a designar, frente aos austríacos do Alpla HC Hard, a 06
de setembro.
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Rosa Mota esteve presente

Cidade foi capital olímpica

V

ila Real foi esta segunda-feira a capital
portuguesa do Olimpismo, dado ter sido a cidade
nacional escolhida para acolher
as festividades do Dia Olímpico, uma medida do COP de
descentralizar os eventos que
organiza e assim poder levar o
olimpismo ao interior do país.
Esta é uma efeméride que é celebrada em todo o mundo por
milhares de pessoas de todas as
idades que participam em atividades desportivas, exposições,
concertos ou seminários educacionais. Um evento que decorre
desde 1948, tendo sido criado
para comemorar o nascimento
dos Jogos Olímpicos modernos em 23 de junho de 1894 na
Universidade de Sorbonne, em
Paris.
As atividades começaram
bem cedo, às 9h00, em dois locais: o Pavilhão Municipal de
Vila Real e o Centro Comercial
Dolce Vita de Vila Real. Mais
de 200 crianças do distrito de

Vila Real puderam ter um contacto com os valores olímpicos e
experimentar várias modalidades, coordenadas por técnicos
de associações e federações de
Andebol, Atletismo, Basquetebol, Boccia, Esgrima, Ginástica, Golfe, Judo, Ténis de Mesa,
Tiro com Arco e Voleibol.
Para além desta experiência
única, os jovens atletas conviveram com alguns dos heróis
do mundo olímpico português,
como os campeões olímpicos
Rosa Mota e Carlos Lopes,
bem como o medalhado olímpico Nuno Delgado e o ex-atleta olímpico e atual presidente
da Comissão de Atletas Olímpicos, João Neto.
Da parte da tarde decorreu
a Corrida Olímpica, com início no Centro Comercial Dolce Vita e chegada aos Paços
do Concelho, num percurso de
5 km. Esta corrida foi aberta a
toda a população, tendo contado com muitas crianças, apesar do mau tempo ter afastado

uma maior participação da população local. Antes da partida foi acesa a Tocha Olímpica,
simbolizando a integração dos
valores olímpicos. A Tocha foi
transportada pela campeã Rosa
Mota que a levou até à meta ao
lado das dezenas de jovens que
participaram nesta corrida.
Para o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José
Manuel Constantino, “a realização do Dia Olímpico em Vila
Real foi um tributo ao interior
do país onde se torna essencial
promover o desporto e divulgar
os ideais olímpicos”.
Já o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui
Santos, parceiro na organização
deste evento, a par da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), reconheceu a
importância para a cidade acolher esta celebração. “Receber o
Dia Olímpico em Vila Real é,
antes de tudo, uma honra para
nós. Uma instituição com a história e a grandeza do Comité

Olímpico de Portugal, escolher
o nosso concelho para comemorar o Dia Olímpico nacional,
enche-nos de felicidade e orgulho. Consideramos relevante
o contacto que foi promovido
entre centenas de crianças de
Vila Real e várias modalidades
Olímpicas, abrindo os seus horizontes desportivos. Todos sabemos a importância que o desporto tem para a promoção de
um estilo de vida saudável e para
uma educação completa das
mulheres e homens de amanhã.
Também a presença de vários
atletas olímpicos, alguns medalhados com ouro, como Rosa
Mota ou Carlos Lopes, são uma
inspiração para as nossas crianças e jovens e referências da nossa consciência coletiva. Foi um
prazer recebê-los em Vila Real”.
De referir que, o Dia Olímpico teve ainda uma Exposição
Olímpica que pretendeu dar a
conhecer “objetos que retratam
a história do olimpismo e do
Movimento olímpico”.
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Andebol: Dom Fuas AC
vence torneio da Primavera

A equipa de iniciados masculinos do Dom
Fuas AC conquistou o Torneio da Primavera. Na
fase regular, os pupilos de Mário Rui Florência foram imbatíveis, vencendo os 10 jogos
que disputaram. Na final, a equipa nazarena
ganhou (20-18) à Juve Lis no pavilhão municipal da Batalha, na decisão por livres de sete
metros. Daniel Almeida foi o melhor marcador
do torneio, com 89 golos.
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