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A1

ID: 32549507

02-11-2010

Tiragem: 13109

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,62 x 21,38 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A2

ID: 32545426

02-11-2010

Tiragem: 172355

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,93 x 4,86 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Diário do Minho
A3

ID: 32550548

02-11-2010

Tiragem: 9000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 18,23 x 8,62 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Taça de Portugal

AC Fafe na 3.ª eliminatória
O AC Fafe garantiu, ontem,
a presença na terceira eliminatória da Taça de Portugal em
andebol sénior masculino ao
vencer por 34-29 no pavilhão
do Académico do Porto, em
partida da segunda ronda da
competição.
Ao conjunto fafense está

agora reservada a recepção
ao Infesta, que ontem venceu no pavilhão do Feirense
por um golo (28-27).
Em prova continua ainda o
Callidas de Vizela, uma equipa que ficou isenta de disputar a eliminatória e que na
próxima vai medir forças com

o Avanca.
Voltando aos encontros disputados ontem, o Santo Tirso venceu no pavilhão do
Boavista, o mesmo acontecendo com o Ismai frente ao
Santana.
Os resultados dos encontros
disputados ontem:

Canelas-CA Leça ............. 32-23
Sismaria - S. P. Oleiros.. 27-21
Boavista-Santo Tirso...... 25-26
Feirense - FC Infesta ..... 27-28
Modicus - Ílhavo............. 18-30
Santana - Ismai ............... 32-36
Alavarium - SC Espinho40-31
Académico - AC Fafe .... 29-34
Avanca - ACD Monte.... 36-18
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Diário do Minho
A4

ID: 32550568

02-11-2010

Tiragem: 9000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,62 x 8,21 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Pokrajac treina Sporting
O sérvio Branislav Pokrajac, campeão pelo FC Porto
em 2002 e 2003, é o novo treinador de andebol do
Sporting, substituindo o bracarense Paulo Faria no
cargo, anunciou o clube. Pokrajac foi seleccionador
da Jugoslávia de 1980 a 1984 e de 2000 a 2001,
de Espanha (1985) e Estados Unidos (1988), além
de presenças no Qatar e Egipto. O treinador, que
já orientou o treino de ontem, foi um jogador de
destaque no seu país, conquistando medalhas de
bronze nos Mundiais de França (1970) e Alemanha
(1974). Conquistou ainda a medalha de ouro nos
Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Ao serviço do
FC Porto, além dos dois títulos nacionais, conquistou
ainda uma Supertaça (2003).
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Diário do Minho
A5

ID: 32550580

02-11-2010

Tiragem: 9000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,06 x 8,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Associação de Andebol de Braga

Selecção de iniciados
treina hoje em Urgeses
A selecção de iniciados masculinos da Associação de
Andebol de Braga tem hoje uma sessão de trabalho,
a partir das 19h00, no pavilhão de Urgeses, em Guimarães, para a qual estão convocados os seguintes
atletas: Fermentões: Paulo Abreu e Bruno Sousa.
Xico Andebol: Afonso Lima, Carlos Abreu, Jorge Bessa, Francisco Magalhães e Rafael Rodrigues; ABC de
Braga: Celso Barbosa, Alexandre Carvalho, Ricardo
Costa, Filipe Monteiro, José Queirós, Luís Oliveira
e Ricardo Abreu; AC Fafe: Ivo Silva, Nuno Henrique
e Gonçalo Almeida; Colégio 7 Fontes: Jorge Afonso
Ribeiro, Daniel Carvalho, Daniel Coelho e Oleksandr
Nekrushets; Callidas: Luís Abreu.
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A6

ID: 32549037

02-11-2010

Tiragem: 52787

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,22 x 9,01 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A7

ID: 32544822

02-11-2010

Tiragem: 106688

Pág: 61

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,81 x 6,46 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A8

ID: 32549806

02-11-2010

Tiragem: 130000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,74 x 4,13 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Sporting tem
novo treinador
ANDEBOL. O sérvio Branis-

lav Pokrajac, campeão
pelo FC Porto em 2002 e
2003, é o novo treinador
de andebol do Sporting.
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A9

ID: 32549241

02-11-2010

Tiragem: 20000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,92 x 16,79 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Treinador sérvio
no Sporting
O sérvio Branislav Pokrajac,
campeão pelo FC Porto em 2002
e 2003, é o novo treinador do
Sporting, sucedendo a Paulo Faria no comando técnico. Pokrajac, que já orientou o treino de
ontem, também foi selecionador
da Jugoslávia de 1980 a 1984
e de 2000 a 2001, de Espanha
(1985) e Estados Unidos (1988),
além de presenças no Qatar e
Egipto.
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ID: 32548923

02-11-2010

Tiragem: 129156

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,53 x 24,80 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 32549016

02-11-2010

Tiragem: 129156

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,02 x 16,55 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 11

A12

Meio: Renascença - Bola Branca
Duração: 00:00:15
Hora de emissão: 23:03:00
ID: 32552459

01-11-2010

Branislav Pokrajac é o novo treinador do
andebol do Sporting

O sérvio Branislav Pokrajac, campeão pelo FC Porto em 2002 e 2003, é o novo treinador de andebol
do Sporting, substituindo Paulo Faria no cargo

Página 12

A13

Meio: Antena 1 - Informação de Desporto
Duração: 00:00:17
Hora de emissão: 22:45:00
ID: 32552393

01-11-2010

Andebol

Andebol: o Sporting já tem novo treinador.

Página 13

A14

Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:01:23
Hora de emissão: 21:32:00
ID: 32552298

01-11-2010

Andebol

O Marítimo segue em frente na Taça de Portugal em Andebol.
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A15

Meio: Antena 1 - Informação de Desporto
Duração: 00:01:32
Hora de emissão: 12:50:00
ID: 32542807

01-11-2010

Andebol

Andebol: Portugal jogou ontem em Portimão frente à Polónia, em jogo de apuramento para o Europeu
da Sérvia em 2012, e empatou 27-27. Declarações do selecionador nacional, Mats Olsson.
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ID: 32537127

01-11-2010

Tiragem: 13109

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,77 x 18,33 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A17

ID: 32537125

01-11-2010

Tiragem: 13109

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,22 x 38,84 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A18

ID: 32537140

01-11-2010

Tiragem: 13109

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,68 x 7,18 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 32536993

01-11-2010

Tiragem: 172355

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,60 x 22,89 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A20

ID: 32537284

01-11-2010

Tiragem: 52787

Pág: 46

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,83 x 5,05 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 20

A21

ID: 32537267

01-11-2010

Tiragem: 52787

Pág: 43

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,09 x 20,90 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A22

ID: 32537425

01-11-2010 | Desporto

Tiragem: 106688

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Ocasional

Área: 5,19 x 14,23 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A23

ID: 32538217

01-11-2010
Andebol

Tiragem: 20000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,39 x 15,14 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Portugal empata
com Polónia(27-27)
Portugal não foi além de um
empate a 27 golos, frente á
Polónia, no segundo jogo de
qualificação para o Europeu de
2012. Na partida disputada na
Arena de Portimão, a equipa
comandada pelo sueco Mats
Olson não conseguiu segurar
uma vantagem de cinco golos
com que foi para o intervalo
(17-12). Na etapa complementar, os polacos reagiram
à desvantagem, equilibraram
mais o encontro e fixaram o resultado final quando faltavam
31 segundos para o final da
partida.
Após a partida, Mats Olson
considerou que faltou experiência à equipa portuguesa
para conseguir a vitória, mas
defende que o empate pode ser
importante nas contas finais
do grupo: “Ganhámos pontos
à Polónia o que não é fácil e
isso pode vir a ser importante
nas contas finais do apuramento”, explicou o selecionador de Portugal.
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A24

ID: 32534580

01-11-2010

Tiragem: 50432

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,48 x 15,31 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Desperdiçada
oportunidade de
bater um grande
a Antes de o jogo começar, empatar
com a Polónia, quarta classiﬁcada no
Europeu de andebol deste ano, seria
considerado um bom resultado. Mas o
27-27 com que terminou o jogo em Portimão soube a pouco a Portugal, que
depois de ter estado a vencer durante
toda a segunda parte e a três minutos
do ﬁm, perdeu uma oportunidade de
luxo para vencer uma das melhores
selecções da actualidade.
Só lá mais para o ﬁm do Grupo 3 da
fase de qualiﬁcação para o Euro 2012
se perceberá o impacto deste empate
num grupo com mais duas selecções
perigosas (Eslovénia e Ucrânia). Portugal devia ter conquistado os dois pontos, admitiu Mats Olsson: “Da maneira
como o jogo correu, não tenho dúvida
em dizer que perdemos um ponto.”
Pedro Solha, com dez golos, foi o
melhor marcador português contra
a selecção que nos últimos dois anos
foi ainda 5.ª nos Jogos Olímpicos e terceira no Mundial. Após duas jornadas,
Polónia e Eslovénia lideram o grupo
com quatro pontos, Portugal é terceiro
com um.
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A25

ID: 32538741

01-11-2010

Tiragem: 129156

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,39 x 10,58 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A26

ID: 32538701

01-11-2010

Tiragem: 129156

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,77 x 27,19 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A27

Meio: RTP 1 - Telejornal
Duração: 00:01:51
Hora de emissão: 20:53:00
ID: 32534306

31-10-2010

Portugal empatou com a Polónia

Portugal empatou com a Polónia no Europeu de Andebol.

Página 27

A28

Meio: RTP N - Notícias
Duração: 00:00:55
Hora de emissão: 12:42:00
ID: 32539470

31-10-2010

Andebol: Portugal x Polónia

A Selecção Portuguesa de andebol, defronta a Polónia na fase de apuramento para o Euro 2012.

Página 28

A29

Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal - Fim-de-Semana
Duração: 00:00:56
Hora de emissão: 08:30:00
ID: 32532767

31-10-2010

Selecção Portuguesa de Andebol

A Selecção Portuguesa de Andebol defronta a Polónia na fase de apuramento para o euro 2012.
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A30

ID: 32530172

31-10-2010

Tiragem: 13109

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,39 x 21,12 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 30

A31

ID: 32529253

31-10-2010

Tiragem: 172355

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,90 x 11,11 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Diário do Minho
A32

ID: 32531799

31-10-2010

Tiragem: 9000

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,38 x 5,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Portugal e Polónia
jogam hoje em Portimão
Portugal e Polónia defrontam-se hoje, a partir das
17h00 (RTP-2), em Portimão, Algarve, em encontro da
segunda jornada do grupo 3 de apuramento para o
campeonato da Europa de andebol sénior masculino.
Recorde-se que Portugal vem de uma derrota (34-31)
na recente deslocação à Eslovénia.
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A33

ID: 32530576

31-10-2010

Tiragem: 52787

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,50 x 28,47 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A34

ID: 32530573

31-10-2010

Tiragem: 52787

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,77 x 5,66 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A35

ID: 32530304

31-10-2010

Tiragem: 129156

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,14 x 24,51 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 35

A36

Meio: Porto Canal - Telediário
Duração: 00:01:52
Hora de emissão: 21:20:00
ID: 32541026

30-10-2010

Andebol

A equipa de andebol do Águas Santas quer continuar a subir na tabela.

Página 36

A37

Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:00:16
Hora de emissão: 21:00:00
ID: 32542654

30-10-2010

Resultados Desportivos

Resultados desportivos.
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A38

ID: 32523727

30-10-2010

Tiragem: 13109

Pág: 41

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,05 x 10,83 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A39

ID: 32524103

30-10-2010

Tiragem: 52787

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,80 x 5,15 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A40

ID: 32524107

30-10-2010

Tiragem: 52787

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,50 x 7,74 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A41

ID: 32524027

30-10-2010

Tiragem: 129156

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,07 x 25,87 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Correio do Minho
A42

ID: 32512557

29-10-2010

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 27,70 x 10,90 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

JOGO ABC-XICO PODE SER DIRIGIDO POR ALGUÉM QUE NÃO SEJA ÁRBITRO

Árbitros de andebol com adesão grande à ‘dispensa’
> redacção

A paralisação dos árbitros para o
fim-de-semana 6 e 7 de Novembro está atingir em força o
campeonato principal de andebol. A jornada nona, curiosamente, reserva um duelo minhoto entre ABC e Xico, que corre o
risco de ser dirigido por uma
pessoa que não seja árbitro.
Tal como no futebol, está previsto o “clássico” entre Benfica
e Porto. António Trinca, presidente da Associação Portuguesa
de Árbitros e Oficiais de Mesa

de Andebol (APAOMA), apontou que a adesão à dispensa pela
parte dos árbitros está a ser elevada. “No andebol também não
há ligação entre a arbitragem e a
realização de um jogo. Na pior
das hipóteses o que acontece é
vir um espectador da bancada
apitar o jogo ou um árbitro presente no pavilhão ou então um
árbitro, mesmo não sendo de
élite, pode ser nomeado pela
federação para arbitrar”, explicou António Trinca.
De acordo com o responsável,
o andebol “está solidário” com a

Confederação das Associações
de Juízes e Árbitros de Portugal.
AA Braga solidária com árbitros
O presidente da Associação de
Andebol de Braga, Augusto Silva, mostrou-se “completamente
solidário” com os árbitros. Em
declarações ao ‘Correio do Minho” apontou que “o Estado está
a falhar ao pedir esta contribuição”.
De resto, deu a conhecer que
ainda não tinha dados concretos
sobre a posição dos árbitros de
andebol.

D.R.

Augusto Silva afirma que está solidário com os árbitros
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Correio do Minho
A43

ID: 32512642

29-10-2010

Tiragem: 8000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,52 x 9,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

RTP 2 transmite quatro jogos de
andebol durante o mês de Novembro
O segundo canal público já tem agendadas as transmissões televisivas
de andebol para o próximo mês de Novembro.
No que diz respeito ao Andebol 1, a RTP 2 transmite dois jogos do Sport
Lisboa e Benfica, ambos no pavilhão número dois da Luz.
O primeiro é referente à nona jornada, que se disputa no domingo, dia 7
de Novembro, pelas 17 horas, frente ao rival de sempre, o Futebol Clube
do Porto.
O segundo jogo é relativo à 11.ª jornada, que é também o último jogo
da primeira volta do campeonato, frente ao Sporting Clube de Portugal,
no dia 14 de Novembro, pelas 17 horas.
Quanto aos jogos da Taça EHF, das competições europeias de clubes, a
RTP 2 transmite no dia 21 de Novembro, pelas 17 horas, a partida da
primeira ‘mão’ da terceira eliminatória, entre Madeira SAD e a equipa
australiana, Bregenz. Uma semana depois, no dia 28 de Novembro,
transmite a partida entre o FC Porto e os húngaros do Dunaferr SE, pelas
17 horas no Dragão Caixa, jogo referente à segunda ‘mão’ da terceira
eliminatória da Taça EHF.

Página 43

A44

Laurentino Dias espera que FPF adeque estatutos à lei

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

URL:

http://www.destak.pt/artigo/78975-laurentino-dias-espera-que-fpf-adeque-estatutos-alei

Data Publicação:

29-10-2010

Desporto

29 | 10 | 2010

16.55H

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, disse hoje que espera que a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "adeque os estatutos ao novo regime jurídico para viver nos
moldes das restantes" federações.

"As federações desportivas são todas iguais perante a lei e todas têm obrigação igual de cumprir a
lei", disse Laurentino Dias, que falava à margem do lançamento da primeira pedra do Centro de Alto
Rendimento de Gaia.

Questionado sobre se já tinha analisado a carta que lhe foi enviada pela Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), que se insurgiu contra o regime em que permanece a FPF, Laurentino Dias afirmou que
sim e que era uma exposição legitima.

"É legítimo a Federação Portuguesa de Andebol dizer que não gosta do facto de ter mudado os seus
estatutos, como outras 60 federações, algumas com algum trabalho para adequar os seus estatutos à
lei, e uma ou duas ainda não o ter feito", disse.

Ainda de acordo com Laurentino Dias, "no fundo, o que a Federação Portuguesa de Andebol quer
dizer é que a lei tem que ser para todos. Só espero que tenha mandado a exposição também à sua
congénere do futebol".

"O que a federação de andebol se esqueceu de referir na exposição é que a Federação Portuguesa de
Futebol tem suspensa, desde abril passado, a utilidade pública desportiva em algumas áreas e por isso
tem sido penalizada", referiu.

Para Laurentino Dias, a carta da Federação Portuguesa de Andebol, assinada pelo seu presidente da
Assembleia Geral, Pedro Feist, não tem outro significado do que o de uma comunicação de
Página 44

recriminação à FPF e não a si.

"Recriminação pela FPF ainda não ter adequado os seus estatutos. Espero que o faço para que a vida
da FPF aconteça nos mesmos moldes das demais restantes federações, que são todas iguais perante a
lei e todas tem obrigação igual de cumprir a lei", acrescentou.

O presidente da AG da FPA enviou a Laurentino Dias, a 19 de outubro, uma carta a exigir "medidas
firmes" contra a FPF, por esta "não cumprir com os deveres legalmente estabelecidos".

Pedro Feist considerou que a FPF se encontra à margem da lei aplicada às restantes federações e
exigiu que Laurentino Dias "preste esclarecimentos sobre as razões que levaram a este impasse" e a
uma situação que classifica "no mínimo imoral".

A pretensão da FPA foi secundada por outras federações, nomeadamente a de basquetebol e de
voleibol, que consideram que compete ao Estado resolver o problema levantado pela FPF.

Destak/Lusa |
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Laurentino Dias espera que FPF adeque estatutos à lei

Tipo Meio:

Internet
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Diário Digital Online
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O secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, disse hoje que espera que a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "adeque os estatutos ao novo regime jurídico para viver nos
moldes das restantes" federações.

"As federações desportivas são todas iguais perante a lei e todas têm obrigação igual de cumprir a
lei", disse Laurentino Dias, que falava à margem do lançamento da primeira pedra do Centro de Alto
Rendimento de Gaia.

Questionado sobre se já tinha analisado a carta que lhe foi enviada pela Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), que se insurgiu contra o regime em que permanece a FPF, Laurentino Dias afirmou que
sim e que era uma exposição legitima.

"É legítimo a Federação Portuguesa de Andebol dizer que não gosta do facto de ter mudado os seus
estatutos, como outras 60 federações, algumas com algum trabalho para adequar os seus estatutos à
lei, e uma ou duas ainda não o ter feito", disse.

Ainda de acordo com Laurentino Dias, "no fundo, o que a Federação Portuguesa de Andebol quer
dizer é que a lei tem que ser para todos. Só espero que tenha mandado a exposição também à sua
congénere do futebol".

"O que a federação de andebol se esqueceu de referir na exposição é que a Federação Portuguesa de
Futebol tem suspensa, desde abril passado, a utilidade pública desportiva em algumas áreas e por isso
tem sido penalizada", referiu.

Para Laurentino Dias, a carta da Federação Portuguesa de Andebol, assinada pelo seu presidente da
Assembleia Geral, Pedro Feist, não tem outro significado do que o de uma comunicação de
recriminação à FPF e não a si.

Página 46

"Recriminação pela FPF ainda não ter adequado os seus estatutos. Espero que o faço para que a vida
da FPF aconteça nos mesmos moldes das demais restantes federações, que são todas iguais perante a
lei e todas tem obrigação igual de cumprir a lei", acrescentou.

O presidente da AG da FPA enviou a Laurentino Dias, a 19 de outubro, uma carta a exigir "medidas
firmes" contra a FPF, por esta "não cumprir com os deveres legalmente estabelecidos".

Pedro Feist considerou que a FPF se encontra à margem da lei aplicada às restantes federações e
exigiu que Laurentino Dias "preste esclarecimentos sobre as razões que levaram a este impasse" e a
uma situação que classifica "no mínimo imoral".

A pretensão da FPA foi secundada por outras federações, nomeadamente a de basquetebol e de
voleibol, que consideram que compete ao Estado resolver o problema levantado pela FPF.

Diário Digital / Lusa
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Diário do Minho
A48

ID: 32509559

29-10-2010

Tiragem: 9000

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 7,98 x 7,98 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Em Novembro

Quatro jogos de andebol na RTP-2
Já são conhecidos os jogos com transmissão televisiva
pela RTP 2 em Novembro. No que respeita ao Andebol 1,
vão merecer honra de transmissão em directo as partidas Benfica-FC Porto, relativo à 9.ª jornada, a disputar
domingo, dia 7 de Novembro (17h00) no pavilhão da
Luz, e o Benfica-Sporting, a disputar igualmente na
Luz, agendado para as 17h00 do dia 14 de Novembro e
relativo à 11.ª jornada, última da primeira volta. Quanto
às competições europeias de clubes, a RTP 2 transmite
no dia 21 de Novembro, domingo (17h00) o encontro
da primeira mão da 3.ª eliminatória da Taça EHF, entre
Madeira e os austríacos do A1 Bregenz, para oito dias
depois, em 28 de Novembro, transmitir a partida da
segunda mão da 3.ª eliminatória da Taça EHF, entre o
FC Porto e os húngaros do Dunaferr SE.
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Laurentino Dias espera que FPF adeque estatutos à lei
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O secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, disse hoje que espera que a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "adeque os estatutos ao novo regime jurídico para viver nos
moldes das restantes" federações.

"As federações desportivas são todas iguais perante a lei e todas têm obrigação igual de cumprir a
lei", disse Laurentino Dias, que falava à margem do lançamento da primeira pedra do Centro de Alto
Rendimento de Gaia.

Questionado sobre se já tinha analisado a carta que lhe foi enviada pela Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), que se insurgiu contra o regime em que permanece a FPF, Laurentino Dias afirmou que
sim e que era uma exposição legitima.

"É legítimo a Federação Portuguesa de Andebol dizer que não gosta do facto de ter mudado os seus
estatutos, como outras 60 federações, algumas com algum trabalho para adequar os seus estatutos à
lei, e uma ou duas ainda não o ter feito", disse.

Ainda de acordo com Laurentino Dias, "no fundo, o que a Federação Portuguesa de Andebol quer
dizer é que a lei tem que ser para todos. Só espero que tenha mandado a exposição também à sua
congénere do futebol".

"O que a federação de andebol se esqueceu de referir na exposição é que a Federação Portuguesa de
Futebol tem suspensa, desde abril passado, a utilidade pública desportiva em algumas áreas e por isso
tem sido penalizada", referiu.

Para Laurentino Dias, a carta da Federação Portuguesa de Andebol, assinada pelo seu presidente da
Assembleia Geral, Pedro Feist, não tem outro significado do que o de uma comunicação de
recriminação à FPF e não a si.
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"Recriminação pela FPF ainda não ter adequado os seus estatutos. Espero que o faço para que a vida
da FPF aconteça nos mesmos moldes das demais restantes federações, que são todas iguais perante a
lei e todas tem obrigação igual de cumprir a lei", acrescentou.

O presidente da AG da FPA enviou a Laurentino Dias, a 19 de outubro, uma carta a exigir "medidas
firmes" contra a FPF, por esta "não cumprir com os deveres legalmente estabelecidos".

Pedro Feist considerou que a FPF se encontra à margem da lei aplicada às restantes federações e
exigiu que Laurentino Dias "preste esclarecimentos sobre as razões que levaram a este impasse" e a
uma situação que classifica "no mínimo imoral".

A pretensão da FPA foi secundada por outras federações, nomeadamente a de basquetebol e de
voleibol, que consideram que compete ao Estado resolver o problema levantado pela FPF.
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Grande Porto
A51

ID: 32509100

29-10-2010

Tiragem: 20000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,36 x 31,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Grande Porto
A52

ID: 32509162

29-10-2010

Tiragem: 20000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,75 x 5,75 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal da Madeira
A53

ID: 32509655

entrevista
Um dos responsáveis pela organização do "play-off" de acesso ao
Mundial2011 de Andebol feminino,
na Madeira, é Marco Willy, directorexecutivo da Associação de Andebol
da Madeira (AAM). O responsável
tem já uma larga experiência em
organizações deste género, sendo o
ponto alto a realização, na Região,
de um dos grupos do Mundial2003,
organizado por Portugal. O JM
conversou com Marco Willy para
quem «esta organização, atribuída à
Madeira, tem, como é óbvio, uma
relação muito próxima com o
trabalho que o Andebol feminino da
Região tem feito a nível nacional».
JORNAL da MADEIRA - Foi
fácil garantir a realização deste
grupo na Madeira?
MARCO WILLY - A primeira
associação a ser abordada foi a
nossa e, depois de ponderados os
pós e os contras, embora o
contexto económico não seja muito
favorável, isso acabou por ser um
desaﬁo aliciante para todos nós a
realização de um evento desta
envergadura. Estou convicto de que
vamos levar adiante este evento e
proporcionar aos madeirenses uma
jornada de Andebol de alto nível.
JM - Quais são as parcerias que
estão com a Associação para a
organização do grupo?
MW - Em primeiro lugar é uma
parceria entre a Associação e a
Federação. Como é normal, um
evento destes acarreta diversas
despesas e estamos à procura de
possíveis “sponsors” para minimizar, ao máximo, o orçamento
que está previsto para este evento.
O primeiro passo já foi dado, junto
da RTP/Madeira para garantir a
transmissão televisiva dos três
jogos de Portugal. Para nós isso
era fundamental para podermos ir
de encontro às pretensões de possíveis patrocinadores. Agora vamos
ao encontro de empresas que
estejam interessadas em se
promover neste evento internacional.

Pavilhão do Marítimo
palco da competição
JM - Foi fácil cumprir com o
caderno de encargos da EHF
(entidade europeia do Andebol)?
MW - Não foi muito fácil.
Queríamos realizar este evento no
Pavilhão do Funchal, mas infelizmente temos de ser realistas e reconhecer que aquela infra-estrutura
não reúne condições para um
evento
desta
envergadura.
Tivemos, assim, de recorrer a uma
outra instalação desportiva, neste
caso o Pavilhão do Marítimo, o
qual o clube acedeu prontamente a
colaborar com a Associação.
Apraz-nos registar a abertura do
clube “verde-rubro” nesse sentido.
JM - Portanto o Pavilhão do
Marítimo reúne as condições para
a realização deste evento?

29-10-2010

Tiragem: 6500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,38 x 35,97 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Marco Willy, director-executivo da Associação de Andebol da Madeira, e o grupo do “play-off” de acesso ao Mundial de

«Desafio aliciante
realizar o evento
na Madeira»
Entre 3 e 5 de Dezembro realizam-se, na Região, os jogos referentes ao
apuramento para o “play-off” que dá acesso ao Campeonato do Mundo
de Andebol feminino de 2011, que terá lugar no Brasil. Um dos responsáveis pela organização fala de todo o processo e das expectativas...

MW - Sim. Face ao caderno de
encargos da EHF, neste momento,
é o único pavilhão na Região com
características para fazer face às
exigências da EHF.
JM - Quais as deﬁciências do
Pavilhão do Funchal?
MW - A nível de balneários
deveríamos ter quatro para as
equipas e para os árbitros, uma sala
anti-doping, que é exigido para um
evento destes, a sala de conferências... Enﬁm, uma série de factores
que o Pavilhão não reúne, pois
também temos a consciência que,
neste momento, é um risco fazer lá
um jogo, porque na altura poderá
estar chuva e isso trás alguns
condicionalismos. Não queremos
correr riscos desnecessários.

Jogos de preparação
com a Dinamarca
JM - A exemplo do
Mundial2003, o Pavilhão do
Funchal apenas servirá para as
equipa realizarem sessões de
treino?
MW - Sim, possivelmente é isso
que vai acontecer. É nossa
pretensão que as equipas façam lá
os jogos de treino, como também
no recinto onde se vai desenrolar a
competição. É também nossa ideia
que um dos dois jogos de preparação que Portugal vai fazer com a
Dinamarca seja no Pavilhão do
Funchal e julgo que se vai concretizar. Ooutra situação é que a
selecção portuguesa, no período
que cá estiver a fazer o estágio,
que se desloque a alguns pavilhões
das escolas da Região e, ao mesmo
tempo faça a promoção da modalidade, para além de efectuar o seu
treino de preparação.
JM -A selecção da Dinamarca
vai realizar um estágio na
Madeira ou vem somente para os
dois jogos de preparação?
MW - A selecção dinamarquesa
vem simplesmente para fazer os
dois jogos de preparação. Naturalmente que vêm um dia antes e
pretendem fazer treinos no período
que cá estiverem. Este estágio de
Página
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Texto: Carlos Jorge

Andebol feminino de 2011 na Região, em Dezembro

Fotos: Arquivo JM

preparação não acrescem ao nosso
orçamento, uma vez que é assumido pela Federação. A nossa
grande responsabilidade é a organização do evento.
JM - Portanto, a AAM não tem
despesas com deslocações das
equipas para o evento?
MW - Não. A nossa responsabilidade é só partir do momento em
que as selecções chegam ao aeroporto da Madeira.
JM - A atribuição deste evento à
Região poderá ter a ver com o facto
de o seleccionador estar a trabalhar
no Madeira SAD e algumas das
jogadoras estarem na equipa?
MW - Poderá ser um dos
factores, mas não será o decisivo.
O grande factor será o que já referi
no início: o grande impacto que o
Andebol feminino tem a nível
nacional, quer em termos de resultados, quer a nível de atletas nas
diversas selecções. Julgo que é o
corolário de todo o trabalho que
tem sido feito no Andebol feminino, aqui na Região.
JM - Quantas pessoas envolvem
esta organização?
MW - A organização já começou
a trabalhar neste evento. Neste
momento temos cerca de 10
pessoas na comissão organizadora.
Ter muita gente poderá causar
alguns inconvenientes e a ideia foi
um grupo com experiência e que
esteja disponível, para que possa
funcionar da melhor forma.

À espera
de bons espectáculos
JM - O que espera deste grupo
de apuramento?
MW - Espero que possamos
assistir a bons jogos de Andebol, a
bons espectáculos desportivos. No
caso de Portugal que os seus objectivos, conseguir ultrapassar esta
fase, seja alcanlçado, o que seria
excelente para nós.
JM -Na sua opinião é possível
Portugal se qualiﬁcar para o
“play-off” do Mundial2011?
MW - Todos temos a consciência que é difícil, mas há que
acreditar que é possível. Com a
ajuda do público, que já deu provas
em jogos deste cariz, com o seu
contributo e o seu apoio, podemos
ultrapassar os adversários deste
grupo.
JM - Espera o mesmo sucesso
de organizações anteriores?
MW - Sem dúvida. Já provámos
que temos capacidade para organizar eventos desta envergadura.
Não é nada que nos assuste e acho
que as coisas vão funcionar da
melhor maneira possível. Agora,
as pessoas devem aproveitar ao
máximo esta experiência que
poderá ser única na Região. Diﬁcilmente iremos ter um eventos
destes nos próximos tempos.
Vamos ter jogos de qualidade, por
isso queremos o apoio dos madeirenses junto da Selecção Nacional.

AAM procura
patrocinadores para o evento
Como forma de minimizar as
despesas, a Associação de Andebol
das Madeira (AAM) procura patrocinadores que queiram promover as
suas empresas durante a realização
deste grupo de apuramento para o
“paly-off” que dá acesso ao
Mundial2011, que se realizaráno
Brasil. Deste modo, decorrem
conversações entre a AAM e
algumas empresas para que se
complete o quadro de patrocinadores
para este evento, uma vez que o
mesmo acarreta despesas que, por si
só, a Associação não poderá fazer
face, atendendo ao actual momento
de crise que o País atravessa.

RTP/Madeira e RTP2
transmitem os jogos
O jogos deste Grupo 3, entre os
dias 3 e 5 de Dezembro, têm já
garantida a sua transmissão televisiva. Assim, no primeiro dia de prova
a transmissão far-se-á em exclusivo

Bielorrússia, Finlândia e Turquia
são os adversários
Portugal ficou colocado no
Grupo 3 e terá como adversários
a Bielorrússia, a Turquia e a Finlândia. Destas quatro equipas só
1.º classificado vai marcar presença no “play-off”, para encontrar uma das 12 selecções que
se classificarão do quarto ao 16.º lugar no Campeonato da Europa de
2010, numa organização da Noruega e da Dinamarcaa. Sob o comando do madeirense Duarte Freitas, a Selecção Nacional feminina
inicia o estágio na Madeira no dia 24 de Novembro e fará dois jogos
amigáveis frente à formação da Dinamarca, nos dias 26 e 27. O 1.º
jogo é no Pavilhão do Funchal e o 2.º no Complexo Desportivo do Marítimo, que será também o palco dos jogos do Grupo 3. Realizado o
sorteio, na sede da EHF, eis calendário de jogos para este grupo:
Dia 3 de Dezembro
19h00 - Bielorrússia vs. Portugal
21h00 - Turquia vs. Finlândia
Dia 4 de Dezembro
15h00 - Portugal vs. Turquia
19h00 - Finlândia vs. Bielorrússia
Dia 5 de Dezembro
17h00 - Portugal vs. Finlândia
19h00 - Bielorrússia vs. Turquia.

para a Madeira, através da
RTP/Madeira. Nos restantes dois
dias do evento, a transmissão será
alargada a todo o País, através de
programa “Desporto”, na RTP 2, isto
nas tardes de sábado e de domingo
respectivamente.
Com o evento na Madeira surge,
também, a oportunidade de se fazer
o curso de Grau 4, cuja estrutura do
próprio obriga uma quantidade de
normas, entre elas, uma parte presencial com trabalho das selecções
nacionais. Na época desportiva
2011/2012 só os treinadores detentores deste curso poderão orientar as
equipas que estiverem a competir
nas principais competições nacionais (campeonatos nacionais de
seniores masculinos e femininos, 1.ª,
2.ª e 3.ª divisões, Juniores e Juvenis
masculinos) têm o Grupo 4 e o
mesmo poderá, num futuro próximo,
ser alargado. «A AAM pretende
garantir tanto aos técnicos, como aos
clubes, alguma segurança nesta
matéria, de forma a que não existam
problemas no futuro», salientou
Marco Willy. 7 Página 54

Jornal da Madeira
A55

ID: 32509699

29-10-2010

Tiragem: 6500

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,33 x 11,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ACONTECE HOJE
FUTEBOL
• 9.ª Jornada da Liga Sagres: Benfica-Paços Ferreira, 20h15,
Luz (SportTV1), com arbitragem de Bruno Esteves (Setúbal).
• Curso de Treinadores de Futebol UEFA Basic - II Nível, época
2010/2011, organizado pela Associação de Futebol da Madeira (AFM), até dia 31 de Janeiro.
• Selecção Nacional Sub-16 no Torneio Internacional Vale do
Marne, em França.
• Treino do Marítimo, 10h00, Santo António.
• Treino do Nacional, 10h30, Choupana.
• O árbitro madeirense Marco Ferreira no Torneio Internacional Vale do Marne, em França, até domingo.
DIVERSOS
• O Centro Comercial Dolce Vita Funchal recebe uma exposição fotográfica e uma prova virtual de Aeromodelismo, promovidas pelo Aeroclube da Madeira, até amanhã.
• Cristiano Ronaldo é a cara da campanha europeia de sensibilização e prevenção sobre doenças respiratórias, sob o
mote «Todos queremos vencer na vida. Respirar é a única
forma de o conseguir», em 14 capitais de distrito, até dia 17
de Novembro.
GINÁSTICA
• Aula de Ginástica no Pav. do CAB, na Nazaré, 19h15/20h00.
ANDEBOL
• Selecção Nacional Sénior masculina na Qualificação ao
Euro2012.
AUTOMOBILISMO
• A Câmara Municipal de Santana recebe, 17h00, no Salão
Nobre a equipa campeã da Madeira de Ralis, Miguel
Nunes/Victor Calado.
• Rallye International du Valis, até amanhã.
HÓQUEI EM PATINS
• 1.ª Divisão Masc.: FC Porto-Porto Santo SAD, 21h00, Porto.
TODO-O-TERRENO
• A Associação da Madeira de Todo-o-Terreno Turístico organiza da 3.ª Prova de Navegação TT, 19h00/22h00, Secretariado, na Rua do Matadouro, no Funchal, até amanhã.
VELA
• “Rallye Des Îles Du Soleil” (sete catamarans e 15 monocascos) estão em direcção ao Brasil/Amazónia.
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Jornal de Estarreja
A56

ID: 32499322

29-10-2010

Tiragem: 12000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 12,62 x 14,03 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

// Andebol //

Actividades da Cultural de Salreu
As Infantis do
AC
Salreu
receberam, no
passado fim-desemana,
o
Sanjoanense, o
qual
saiu
vencedor nesta
jornada. Contudo, a treinadora, Sílvia Silva,
fez questão
de dar
os
parabéns às
atletas e realçar
que ”apesar do
resultado, gostei
muito da atitude
delas em campo. Nunca baixaram os braços ao jogo, e foi pena a fase de concretização não ter
sido melhor”. A aplaudir e a motivar estas jovens estava uma plateia, maioritariamente de Salreu,
como há algum tempo não se via.
Na tabela de melhores marcadoras do Campeonato de Infantis figura, esta semana, em segundo
lugar, Beatriz Oliveira.
As Juvenis deslocaram-se a casa do ”vizinho” Arsenal de Canelas, não conseguindo levar a
melhor. O dérbi decorreu num ambiente cordial, dentro e fora das quatro linhas, onde a equipa
da casa se destacou no marcador.
O jogo teve duas partes distintas. Na primeira, a formação arsenalista dominou por completo
mas, na segunda a atitude defensiva das atletas do AC Salreu surpreendeu a todos pela positiva,
trazendo mais emoção ao jogo.
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A57

Fornos de Algodres e Federação de Andebol assinam protocolo de cooperação

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porta da Estrela.com

URL:

http://www.portadaestrela.com/index.asp?idEdicao=323&id=14167&idSeccao=3054&Act
ion=noticia

Data Publicação:

29-10-2010

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres e a Federação de Andebol de Portugal assinaram um
Protocolo de Colaboração com o objectivo de implementar a modalidade no Concelho durante duas
épocas.

Este projecto têm por finalidade, no espaço de quatro anos, tornar o Andebol numa referência no
Concelho de Fornos de Algodres, participando em todas as competições, inclusivamente as de âmbito
nacional, revela a autarquia.

O documento subscrito pelo presidente do Município de Fornos de Algodres, José Miranda, e o
Presidente da Associação de Andebol de Portugal, Henrique José Xavier Torrinha Cardoso, tem em
consideração que a prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos reconhecido na
Constituição da República Portuguesa, que o elevado valor educativo do Andebol, modalidade
desportiva de grande implantação Nacional e Distrital, pode assumir um papel fundamental na
formação dos jovens do Concelho de Fornos de Algodres e atendendo a que esse facto obriga todos os
agentes envolvidos no fenómeno desportivo e na área da formação a esforços de optimização e
eficácia permanentes, dos meios e formas da actividade física. Tem ainda em conta que o
aproveitamento integral de tais esforços radica na conjugação das funções e no clima de confiança
recíproca entre as instituições que organizam, promovem e apoiam as actividades desportivas.

Festand de Andebol nas Escolas do 1º Ciclo

No passado dia 13 de Outubro teve lugar um Festand de Andebol para os alunos do 1º Ciclo do ensino
Básico de Fornos de Algodres, onde estiveram presentes mais de 100 alunos. Esta actividade foi
organizada pela Associação de Andebol da Guarda em parceria com a Câmara Municipal e o
Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres.
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A58

"As federações desportivas são todas iguais perante a lei"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Público Online

URL:

http://desporto.publico.pt/noticia.aspx?id=1463483

Data Publicação:

29-10-2010

Andebol

29.10.2010 - 16:45

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias espera que a Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) "adeque os estatutos ao novo regime jurídico para viver nos moldes das restantes"
federações.

"As federações desportivas são todas iguais perante a lei e todas têm obrigação igual de cumprir a
lei", disse Laurentino Dias, que falava à margem do lançamento da primeira pedra do Centro de Alto
Rendimento de Gaia. Questionado sobre se já tinha analisado a carta que lhe foi enviada pela
Federação Portuguesa de Andebol (FPA), que se insurgiu contra o regime em que permanece a FPF,
Laurentino Dias afirmou que sim e que era uma exposição legitima.

"É legítimo a Federação Portuguesa de Andebol dizer que não gosta do facto de ter mudado os seus
estatutos, como outras 60 federações, algumas com algum trabalho para adequar os seus estatutos à
lei, e uma ou duas ainda não o ter feito", disse. Ainda de acordo com Laurentino Dias, "no fundo, o
que a Federação Portuguesa de Andebol quer dizer é que a lei tem que ser para todos. Só espero que
tenha mandado a exposição também à sua congénere do futebol".

"O que a federação de andebol se esqueceu de referir na exposição é que a Federação Portuguesa de
Futebol tem suspensa, desde Abril passado, a utilidade pública desportiva em algumas áreas e por
isso tem sido penalizada", referiu.

Para Laurentino Dias, a carta da Federação Portuguesa de Andebol, assinada pelo seu presidente da
Assembleia Geral, Pedro Feist, não tem outro significado do que o de uma comunicação de
recriminação à FPF e não a si. "Recriminação pela FPF ainda não ter adequado os seus estatutos.
Espero que o faço para que a vida da FPF aconteça nos mesmos moldes das demais restantes
federações, que são todas iguais perante a lei e todas tem obrigação igual de cumprir a lei",
acrescentou.
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O presidente da AG da FPA enviou a Laurentino Dias, a 19 de Outubro, uma carta a exigir "medidas
firmes" contra a FPF, por esta "não cumprir com os deveres legalmente estabelecidos". Pedro Feist
considerou que a FPF se encontra à margem da lei aplicada às restantes federações e exigiu que
Laurentino Dias "preste esclarecimentos sobre as razões que levaram a este impasse" e a uma
situação que classifica "no mínimo imoral".

A pretensão da FPA foi secundada por outras federações, nomeadamente a de basquetebol e de
voleibol, que consideram que compete ao Estado resolver o problema levantado pela FPF.

Lusa
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A60

Laurentino Dias espera que FPF adeque estatutos à lei

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

URL:

http://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Laurentino-Dias-espera-que-FPF-adeque-estatutos-alei.rtp&article=387627&visual=16&layout=55&tm=45

Data Publicação:

29-10-2010

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, disse hoje que espera que a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "adeque os estatutos ao novo regime jurídico para viver nos
moldes das restantes" federações.

"As federações desportivas são todas iguais perante a lei e todas têm obrigação igual de cumprir a
lei", disse Laurentino Dias, que falava à margem do lançamento da primeira pedra do Centro de Alto
Rendimento de Gaia.

Questionado sobre se já tinha analisado a carta que lhe foi enviada pela Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), que se insurgiu contra o regime em que permanece a FPF, Laurentino Dias afirmou que
sim e que era uma exposição legitima.

Ainda de acordo com Laurentino Dias, "no fundo, o que a Federação Portuguesa de Andebol quer
dizer é que a lei tem que ser para todos. Só espero que tenha mandado a exposição também à sua
congénere do futebol".

Para Laurentino Dias, a carta da Federação Portuguesa de Andebol, assinada pelo seu presidente da
Assembleia Geral, Pedro Feist, não tem outro significado do que o de uma comunicação de
recriminação à FPF e não a si.

C/Lusa
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A61

Laurentino Dias espera que FPF adeque estatutos à lei

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Desporto Sapo

Data Publicação:

29-10-2010

Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/futebol/seleccao/artigo/2010/10/29/laurentino_dias_espera_que
_fpf_a.html

Desporto

29 de Outubro de 2010 16:41h

Laurentino Dias espera que a FPF "adeque os estatutos ao novo regime jurídico para viver nos moldes
das restantes" federações.

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, disse hoje que espera que a
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "adeque os estatutos ao novo regime jurídico para viver nos
moldes das restantes" federações.

"As federações desportivas são todas iguais perante a lei e todas têm obrigação igual de cumprir a
lei", disse Laurentino Dias, que falava à margem do lançamento da primeira pedra do Centro de Alto
Rendimento de Gaia.

Questionado sobre se já tinha analisado a carta que lhe foi enviada pela Federação Portuguesa de
Andebol (FPA), que se insurgiu contra o regime em que permanece a FPF, Laurentino Dias afirmou que
sim e que era uma exposição legitima.

"É legítimo a Federação Portuguesa de Andebol dizer que não gosta do facto de ter mudado os seus
estatutos, como outras 60 federações, algumas com algum trabalho para adequar os seus estatutos à
lei, e uma ou duas ainda não o ter feito", disse.

Ainda de acordo com Laurentino Dias, "no fundo, o que a Federação Portuguesa de Andebol quer
dizer é que a lei tem que ser para todos. Só espero que tenha mandado a exposição também à sua
congénere do futebol".

"O que a federação de andebol se esqueceu de referir na exposição é que a Federação Portuguesa de
Futebol tem suspensa, desde Abril passado, a utilidade pública desportiva em algumas áreas e por
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isso tem sido penalizada", referiu.

Para Laurentino Dias, a carta da Federação Portuguesa de Andebol, assinada pelo seu presidente da
Assembleia Geral, Pedro Feist, não tem outro significado do que o de uma comunicação de
recriminação à FPF e não a si.

"Recriminação pela FPF ainda não ter adequado os seus estatutos. Espero que o faço para que a vida
da FPF aconteça nos mesmos moldes das demais restantes federações, que são todas iguais perante a
lei e todas tem obrigação igual de cumprir a lei", acrescentou.

O presidente da AG da FPA enviou a Laurentino Dias, a 19 de Outubro, uma carta a exigir "medidas
firmes" contra a FPF, por esta "não cumprir com os deveres legalmente estabelecidos".

Pedro Feist considerou que a FPF se encontra à margem da lei aplicada às restantes federações e
exigiu que Laurentino Dias "preste esclarecimentos sobre as razões que levaram a este impasse" e a
uma situação que classifica "no mínimo imoral".

A pretensão da FPA foi secundada por outras federações, nomeadamente a de basquetebol e de
voleibol, que consideram que compete ao Estado resolver o problema levantado pela FPF.

Por Sapo Desporto
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Setubalense (O)
A63

ID: 32513059

29-10-2010

Tiragem: 6300

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 10,71 x 4,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Vitória recebe
Passos Manuel para a Taça
Segunda-feira, pelas 18.00 horas, no Pavilhão Antoine Velge, o Vitória defronta o Passos Manuel, equipa da II Divisão nacional que compete com os sadinos na Zona Sul, em jogo a contar para a terceira
eliminatória da primeira fase da Taça de Portugal.
NACIONAL DE INFANTIS: Vitória-ESAG, domingo, 11.00 horas, Antoine Velge.
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Alto Minho
A64

ID: 32499472

28-10-2010

anDEbol:
JuVEnis
Do afifEnsE
golEiam

Tiragem: 5200

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: 2 por Semana

Área: 4,78 x 10,34 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

os juvenis masculinos de andebol
do Afifense venceram o Moreira AC
por 42-22 no Pavilhão Desportivo
francisco de Holanda. os marcadores da equipa de Afife foram:Pedro
barbosa (12), Tiago Ribeiro (10),
Eduardo Alves (7), Rui Meira (5),
João barreiros (5), José Silva (2) e
Sandro Dinis (1). A equipa irá à Alemanha entre os dias 14 e 21 de
Abril de 2011, com a finalidade de
conhecer novos métodos de trabalho, fazendo alguns treinos com
equipas locais, bem como tentar
assistir a um jogo do escalão sénior
equivalente à i Divisão Nacional.
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Barlavento
A65

ID: 32511158

28-10-2010

Tiragem: 7500

Pág: 24

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 9,29 x 8,74 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 65

Barlavento
A66

ID: 32511806

28-10-2010

Tiragem: 7500

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 5,66 x 12,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Portugal joga
apuramento para
Europeu de Andebol
no Portimão Arena
O jogo de andebol entre as seleções de Portugal e da Polónia, relativo ao grupo 3 da fase de apuramento para o Campeonato da
Europa da Sérvia 2012, vai decorrer no Portimão Arena, no
domingo, dia 31, às 17h00. No
dia anterior, sábado, será apresentado em conferência de imprensa não só o jogo, como o
novo patrocinador das Seleções
Nacionais de Andebol, a Companhia de Seguros Fidelidade
Mundial. Nesta poule, de que se
apuram os dois primeiros para
disputar na Sérvia a fase final do
Euro2012, Portugal tem ainda
como adversário a Ucrânia, que
vai encontrar, em dupla jornada,
em Março de 2011, antes de novos reencontros, em Junho, com
eslovenos e polacos.
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Mensageiro (O)
A67

28-10-2010

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 14,25 x 19,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol | ‘Europeus’ João de Barros e Juve Lis

Derbie anima 1.ª Divisão
Colégio João de Barros
x Juventude Desportiva
do Lis. Depois de uma
‘jornada’ de competições
europeias – na Taça EHF e
Taça Challenge, respectivamente –, as representantes
da região de Leiria na 1.ª
Divisão de seniores femininos estão de regresso à
competição nacional e logo
com um derbie.
Um frente-a-frente que
promete, não só por ser
entre clubes do mesmo
distrito, mas também
porque haverá motivações
diferentes, relacionadas
com o percursos europeu
e nacional.
A Juve Lis – 4.º lugar,
quatro vitórias, uma derrota, 13 pontos – apesar de
jogar fora, vem de um duplo
triunfo na Taça Challenge,
que lhe permitiu seguir
em frente na prova, algo
que nunca tinha sucedido.
Uma motivação extra, a que
junta o facto de se encontrar melhor classificada no
campeonato nacional.
Quanto ao CJB – 8.º
lugar, duas vitórias, duas
derrotas, 8 pontos –, tem
um jogo a menos e não

João Filipe Matias/Arquivo

ID: 32505971

Tiragem: 3000

CJB x Juve Lis: Um dos derbies regionais da época
está tão habituado a ocupar
lugares do fundo da tabela.
Para além de que costuma
estar à frente do próximo
adversário, algo que no primeiro derbie de 2010/11
não sucederá. Ao referido
percurso, junta-se ainda o
recente afastamento das
competições europeias
(ver caixa).
O jogo – em atraso da
5.ª jornada – está agendado
para o dia 31 de Outubro,
15h00, no Pavilhão Eduardo
Gomes, em Pombal. No último encontro oficial entre
Juve Lis e CJB, realizado no
passado mês de Maio, em
Leiria, a vitória sorriu à
equipa de Pombal (18-16).
Pedro Jerónimo
pj@omensageiro.com.pt

Adeus europeu
Terminou a participação da equipa de seniores
femininos do Colégio João
de Barros, na Taça EHF
(Federação Europeia de
Andebol). Duas derrotas
foi o saldo dos encontros
que realizou frente ao
H.A.C. Handball, ambos
em França. A primeiramão, dia 23 de Outubro,
foi a mais equilibrada e
terminou num 21-24. A
tendência repetiu-se na
segunda-mão, realizada
no dia seguinte, já com
uns ‘desnivelados’ 19-29.
Recorde-se que a equipa
francesa partia como favorita, por ter sido finalista
vencida nas duas últimas
edições da Taça EHF.
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Região de Císter
A68

ID: 32516108

28-10-2010

Tiragem: 4500

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,67 x 10,02 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: EXT. DOM FUAS
VENCE em juvenis
As juvenis femininas do Ext. Dom
Fuas Roupinho venceram, em Coimbra,
a Académica (9-24) na 1ª jornada do
campeonato nacional. Também os iniciados masculinos do clube da Nazaré
venceram o Sismaria (31-27), averbando
a segunda vitória consecutiva em casa
na zona 4 da 2ª Divisão nacional. Por
seu turno, os iniciados masculinos do
Ext. Dom Fuas perderam com o CAI Conceição (14-12) e somam por derrotas a
participação na Taça Outono. Entretanto,
os juvenis do Cister Sport de Alcobaça e
o Ext. Dom Fuas defrontam-se, dia 7 de
Novembro, na 1ª jornada do nacional
de juvenis masculinos.
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Arrais (O)
A69

ID: 32512116

22-10-2010

Tiragem: 7500

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,53 x 15,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Notícias de Almada
A70

ID: 32508064

22-10-2010

Tiragem: 15000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 11,05 x 12,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Povo de Guimarães (O)
A71

ID: 32476157

22-10-2010

Tiragem: 3000

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,47 x 4,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Primeira Mão
A72

ID: 32473179

22-10-2010

Tiragem: 3000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,30 x 20,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Primeira Mão
ID: 32473179

22-10-2010

Tiragem: 3000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,31 x 1,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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Primeira Mão
A74

ID: 32473196

22-10-2010

Tiragem: 3000

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 27,23 x 6,11 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Tribuna das Ilhas
A75

ID: 32473906

22-10-2010

Tiragem: 1000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,43 x 6,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Jornal de Gaia
A76

ID: 32477456

21-10-2010

Tiragem: 5000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 10,56 x 5,90 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Notícias de Vizela
A77

ID: 32492777

21-10-2010

Tiragem: 2500

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal
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Andebol - Nacional de Seniores (II Divisão)

VELOCIDADE
ADVERSÁRIA
FEZ A DIFERENÇA

Carlos Marinho, antigo do jogador do Fafe, estreou-se a jogar pelo Callidas

Callidas Clube, 25 – Académico FC, 31
Local: Pavilhão Municipal de Vizela
Árbitros: João Basto e Júlio Cardoso
Callidas: Joel Prazeres, José Freitas (5), Carlos Marinho (3),
Luís Teixeira (2), Carlos Costa (1), Nuno Pacheco (1) e José
Leite (2). Jogaram ainda: Pedro Moreira (3), João Pacheco,
José Andrade (4) e Nuno Gomes (4).
Treinador: Dimitre Nikolov
Académico: Filipe Melo, Filipe Pedrosa (6), Marco Pinheiro (6),
David Ferreira (1), Pedro Pedrosa (1), Luís Isidoro (1) e António
Ferreira (6). Jogaram ainda: Luís Sarmento (6), André Santos
(1), Alexandre Monteiro (2), Ricardo Fernandes (1), Gustavo
André e Ricardo Nogueira.
Treinador: Jorge Costa

TEXTO: M. SÉRGIO VINAGRE
O Callidas Clube averbou nova derrota, desta vez
contra uma equipa - o
Académico FC, do Porto que, certamente, vai ser uma
das candidatas a subir à 1.ª
Divisão Nacional da modalidade. Sem “postes” e com
jogadores de média estatura,
a equipa visitante imprimiu
uma velocidade significativa
ao jogo, sobretudo a partir
do momento em que tomou
conta do resultado, aos 21’
(8-9). Até esta altura, os
atletas da formação vizelense ainda conseguiram
manter alguma combatividade, com o “estreante”
Carlos Marinho (antigo jogador do Fafe, mas afastado
dos pavilhões há mais de um
ano) a mostrar habilidade e
capacidade de elevação no
momento do remate, mas
revelando uma (natural)
fraca forma física, acabando
por “rebentar”. Mas creio
que, com mais treinos, irá ser,
certamente, uma mais-valia
para o Callidas.
O intervalo chegou com
o marcador a registar 11-13.
Na segunda parte, o Callidas
não conseguiu conter as
boas e eficazes transições de
bola do Académico do Porto,
quer a defender, quer a
atacar, tendo os portuenses
conseguido uma vantagem
média de cinco/seis golos,
que nunca perderam até ao
final. Notou-se que é uma
equipa “com escola”, que
conseguiu imprimir um ritmo
ao jogo que os vizelenses
foram incapazes de acom-

panhar. Valeu ainda ao Callidas, como costuma acontecer, mais de uma dúzia de
defesas “impossíveis” de
Joel Prazeres, que evitaram
que a derrota da equipa de
Nikolov fosse por números
mais expressivos. No “um
contra um”, sobretudo
perante o guarda-redes
forasteiro, os atletas do
Callidas, isolados, também
falharam como nunca vi
noutro jogo anterior.
Algumas falhas técnicas e a fraca condição física
continuam a ser o “calcanhar
de Aquiles” da equipa
vizelense, que partilha o
último lugar da classificação
(com oito pontos) com o
Alavarium (Aveiro) e GC
Santo Tirso.
A palavra dos treinadores
Dimitre Nikolov: “A
equipa do Académico tem
inegáveis qualidades, mas
eu estava à espera de um
resultado positivo. Mas,
infelizmente, os nossos
jogadores não conseguiram
acompanhar o ritmo imposto
ao jogo pelo nosso adversário.”
Jorge Costa: “Contava
ganhar mas, no início do
jogo, manteve-se uma das
atitudes constantes da
nossa equipa, ainda muito
jovem: demorámos a entrar
no jogo. Nós apostamos
num andebol moderno, com
transições rápidas de bola.
O nosso objectivo é ficarmos
num dos três primeiros
lugares da classificação.”
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