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A1 I Mostra de Andebol a 24 de Agosto em Tavira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-08-2017

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=89e9f783

 
Junta-te a nós na Praça da República, em Tavira, a partir das 20h30!
 
O Clube de Vela de Tavira, em parceria com a Associação de Andebol do Algarve, a Federação de
Andebol de Portugal e o IPDJ, está a organizar uma mostra de andebol.
 
Com o objectivo de dinamizar o Andebol na cidade de Tavira e no Algarve, integrando o programa de
Atividades do Verão 2017, a I Mostra de Andebol terá lugar no centro da cidade de Tavira, mais
precisamente na Praça da República, no dia 24 de Agosto, a partir das 20h30.
 
Os Atletas da formação do Clube Vela de Tavira vão jogar no centro da cidade, mostrar o trabalho
desenvolvido com os jovens Tavirenses e o que o andebol representa na cidade de Tavira e em
Portugal. Atletas Bambis, Minis, Infantis Masculinos e Femininos.
 
A mostra vai ser aberta à comunidade, pelo que qualquer jovem entre os 5 e os 12 anos de idade
pode e é incentivado a participar na mesma.
 
Vem jogar com os nossos atletas, vem divertir-te connosco!
 
Também tu podes ser um CRAQUE do An debol!
 
Vamos proporcionar aos jovens várias actividades e diversões:
 
. Jogar andebol num campo insuflável Gigante;
 
. A Mascote do Andebol "O Manitas";
 
. DJ com música Ambiente;
 
. Insuflável para entretenimento;
 
. Baliza com remate de precisão;
 
. Baliza insuflável e o Sports Radar / Remate Relâmpago.
 
. E muito mais!
 
PROGRAMA:
 
. 20H30 - Início da Mostra - Concentração das equipas;
 
. 21H00 - Apresentação das equipas e do Manitas (Mascote do Andebol).
 
. 21H15 - Inicio dos jogos;
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. 00H00 - Término das atividades.
 
Publicado em quarta, 23 de agosto de 2017
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A3

Ação de formação em Viseu marca início de época na Arbitragem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-08-2017

Meio: Atletismo Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e39655bd

 
Teve lugar em Viseu, no passado fim-de-semana, o Curso de formação de início de época para os
Quadros de Arbitragem.
 
Organizado pelo Conselho de Arbitragem da FAP, abrangeu os principais intervenientes da arbitragem
nacional: árbitros, delegados e Oficiais de mesa.
 
Durante 3 dias, os quadros da arbitragem alinharam estratégias e procedimentos para o futuro,
analisaram regras de jogo e orientações.
 
Esta ação de formação marca o início da época andebolística 17/18, tendo sido igualmente realizados
os imprescindíveis testes físicos e escritos de avaliação da arbitragem nacional, indispensáveis para o
bom desempenho da função.
 
Durante as diversas atividades, foram ainda discutidas as diversas vertentes do jogo, para que as
várias funções possam ser desempenhadas com mais rigor, transparência, metodologia, empenho e
dedicação.
 
No domingo teve ainda lugar uma sessão conjunta com os treinadores que compõem o quadro
competitivo nacional que permitiu estreitar relações e a análise conjunta entre árbitro e treinadores
das principais incidênci as num jogo de andebol.
 
O Conselho de arbitragem deseja a todos uma excelente época desportiva e que esta sessão tenha
ajudado para assimilar diretrizes e conhecimentos, para que a arbitragem possa contribuir para a
melhoria do jogo e a sua competitividade.
 
Publicado em quarta, 23 de agosto de 2017
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ANDEBOL 

Leão derrota 
Belenenses 
-3,  Jogo de preparação do cam-
peão nacional antes da Superta-
ça, domingo, contra o ABC 

O Sporting voltou ás vitórias nesta pré 
-epoca diante do Belenenses. por 29-27, 
em jogo de preparação realizado em 
Alvaiade, após os dois desaires no Torneio 
Internacional de Viseu. Os campeões. que 
ultimam a Supertaça, domingo. contra o 
ABC. contaram com quatro golos cada de 
Veles, Portela e Tiago Rocha. Carneiro, 
Francisco Tavares, Edmilson e Bozovk 
marcaram três. Kopco dois, Ruesga, 
Nikcevic e o guarda-redes Tiago Silva —
jogo completo — contribuirdrn com um. Pelo 
Belenenses, Fábio Semedo concretizou 
sete, bem secundado por Maifoy, com 
cinco, e João Ferreira. com  quatro. H. C 

Página 4



A5

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 8,40 x 18,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70979815 24-08-2017

Supertaças e gala animam
fim-de-semana na Guarda

DECISÕES O distrito da
Guarda é este fim-de-semana
a “capital” do andebol portu-
guês com três eventos que vão
reunir atletas, treinadores e di-
rigentes ligados à modalidade
em Pinhel, Figueira de Castelo
Rodrigo e Mêda.

As supertaças de andebol
masculina e feminina, bem
como a VII Gala do Andebol,
prometem animar o fim-de-
semana no território guar-
dense e as emoções desporti-
vas vão também estar em alta
com os primeiros encontros
oficiais da nova época, que no
passado fim-de-semana regis-
tou em Viseu um bom ‘aperi-
tivo’ no 19.º Torneio Interna-
cional, que terminou com vi-
tória do GOG (Dinamarca)

A Gala do Andebol é um
evento que reconhece e distin-

gue os melhores da modali-
dade na época transacta e em
diversas categorias. A 7.ª edição
está marcada para a noite de
sábado, pelas 21h00, no Centro
de Congressos e Exposições de
Pinhel.

Também no sábado, durante
a tarde, discute-se o primeiro
troféu oficial da nova tempo-
rada no Pavilhão dos Despor-
tos de Figueira de Castelo Ro-
drigo: a Supertaça feminina,
que será disputad por Colégio
de Gaia e Madeira SAD.

Para a tarde de domingo es-
tão 'reservadas' as grandes de-
cisões da Supertaça masculina,
um encontro que vai desenro-
lar-se no Pavilhão Municipal
de Mêda e colocará frente-a-
frente o Sporting e o ABC de
Braga, com início marcado
para as 16h30. AAP |

Supertaça masculina no domingo entre Sporting e ABC de Braga
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Três dezenas de equipas
vão competir em Viseu

Silvino Cardoso

Cerca de três dezenas de equi-
pas do escalão de juvenis mas-
culinos, oriundas de diversos
pontos do país, vão estar nos
dias 8, 9 e 10 do próximo mês
a competir em Viseu. 

Dada a adesão ao evento or-
ganizado pela secção de ande-
bol do Académico de Viseu, o
torneio vai ser disputado du-
rante os três dias  com as equi-
pas a seremdivididas por qua-
tro pavilhões da cidade: Pavi-
lhão Cidade de Viseu, Escola
Infante D. Henrique, Escola Se-
cundária Viriato e Pavilhão do
Fontelo.

Clubes com grande relevo na
formação de andebol, como
Futebol Clube do Porto, Clube
de Andebol de Leça (CALE) -
este com o maior clube em nú-
mero de atletas a nível da for-
mação no país -, Xico Andebol,
Vitoria Setúbal, Estrela e Vigo-
rosa Sport e outros habituais
participantes em competições
nacionais, a que se juntam os

clubes da região como o Santa
Comba Dão, Andebol Clube de
Oliveira de Frades, Núcleo de
Andebol de Penedono, Acade-
mia de Andebol de São Pedro
do Sul, entre outros, vão mo-
vimentar mais de três cente-
nas e meia de atletas, co-
roando a 1.ª edição do torneio
viseense. As equipas ficarão
alojadas na Escola Infante D.
Henrique

Rafael Ribeiro, o coordena-
dor da secção de andebol do
Académico e o treinador da
equipa sénior, afirma que “vai
ser uma grande jornada de
promoção e implantação da

modalidade em Viseu, colma-
tando uma lacuna que se fazia
sentir ao nível da formação jo-
vem em todo o distrito”.

Aquele responsável, pre-
tende com a realização do
evento, “criar em Viseu um tor-
neio forte e anual ao nível de
toda a formação jovem, pro-
curando trazer à cidade os me-
lhores clubes e as melhores es-
colas de formação”.

Rafael Ribeiro, lembra que
se este ano “é o ano oficial de
'Visitar Viseu', é, também, a
oportunidade de dar a conhe-
cer a todos os participantes os
encantos da nossa cidade, ao

mesmo tempo que vamos
aproveitar para expandir e di-
vulgar a marca 'Andebol do
Académico de Viseu', para que
esta chegue bem longe”. 

O coordenador de todo o an-
debol do Académico, recorda
que “os amantes da modali-
dade, não só os que são 'fiéis'
adeptos do clube, mas todos
os que pretendem fazer do an-
debol uma modalidade ainda
maior no país, podem acom-
panhar toda a actividade não
só a nível regional, mas tam-
bém nacional, através do fa-
cebook oficial do torneio "Tor-
neio Cidade de Viseu Andebol".

Equipa sénior já
prepara a época

Com vista a marcar presença
na luta pela subida à 2.ª Divisão
Nacional na época que vai ini-
ciar-se dentro de pouco tempo,
a equipa sénior treinada por
Rafael Ribeiro já começou a
sua preparação e tem já mar-
cado para o próximo dia 2 de
Setembro, o jogo de apresen-
tação aos sócios no Pavilhão
'Cidade de Viseu', pelas 18h00,
contra o FC Porto B. |

Juvenis masculinos Primeira edição do torneio “Cidade de Viseu” disputa-se
nos dias 8,9 e 10 de Setembro com organização do Académico de Viseu
Andebol
1.º Torneio Cidade de Viseu

Competição vai desenrolar-se em quatro pavilhões da cidade

D.R.
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A Supertaça de Andebol 
joga-se domingo no pavilhão 
municipal da Mêda. 

Com início às 16h30, o jogo 
que marca o arranque da nova 
época vai opor o Sporting, cam-
peão em título, e o ABC (Braga), 
vencedor da Taça de Portugal. 
Na véspera (16 horas), Figueira 
de Castelo Rodrigo recebe a 
Supertaça feminina, entre as 
equipas seniores do Colégio 
de Gaia e do Madeira Andebol 
SAD. Os dois jogos terão entrada 

livre e retransmissão televisiva. 
Ainda na noite de sábado (21 
horas), Pinhel é o palco da VIIª 
Gala da Federação de Andebol 
de Portugal, durante a qual 
serão premiados os melhores 
atletas, treinadores e árbitros da 
época 2016/2017. As iniciativas 
são organizadas pela Federação 
de Andebol de Portugal com o 
apoio da associação distrital da 
modalidade e das autarquias 
de Figueira de Castelo Rodrigo, 
Pinhel e Mêda.

ANDEBOL
Sporting e ABC disputam Supertaça 
na Mêda
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A3E1 
NDEBOL  

Torneio Asaodação 
Atlética de Aguas Santas: 
Aguas Santas-Rico 
Andebo1,19h30, Avanca-
Maia, 21h30. Jogos no 
Pavilhão da Associação 
Atlética de Aguas Santas. 

CKICLISMO 
Volta a Espanha — 2.3  
etapa: Nimes-Gruissan - 
Grand Narbonne (201 km), 
com a partklpação de Rui 
Costa (UAE Team Emira-
tes), Nelson Oliveira 
(Movistar). José Gonçalves 
(Katusha Alpecin), Rafael 
Reis (Caja Rural) e Ricardo 
Vilela (Manzana Postobon). 
Volta a França do Futuro 
sub:23. com a participação 
de uma seleção portuguesa 
composta por André 
Carvalho, Francisco 
Campos e Hugo Nunes, 
José Neves, Rui Oliveira 
e Tiago Antunes. A decor-
rer até dia 27. 

FUTEBOL  
Liga Europa — Play-off —
2' Mão: Dínamo Kiev-
Marítimo, 17h45: Braga-F H 
Hafnarfjordur,19h45. 
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ANDEBOL 

Boa Hora bate Benfica 
no torneio aniversário 

A equipa do Boa Hora derrotou o 
Benfica, por 27-26 (15-io ao intervalo). 
na jornada de abertura do torneio re-
lativo ao 990 aniversário do popular 
clube do bairro da Ajuda. No sábado 
realiza-se a segunda jornada. 
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