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A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 5,34 x 4,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356513 29-07-2015
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A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 21,50 x 20,71 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356494 29-07-2015
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A3

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 21,41 x 10,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356501 29-07-2015
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A4

  Tiragem: 10621

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,52 x 17,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60357244 29-07-2015
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A5

  Tiragem: 31842

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,42 x 6,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60357093 29-07-2015
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A6

  Tiragem: 31842

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,20 x 17,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60357091 29-07-2015
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A7

  Tiragem: 31842

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,20 x 6,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60357083 29-07-2015
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A8

  Tiragem: 31842

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 8,91 x 22,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60357052 29-07-2015
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A9

  Tiragem: 76650

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 51

  Cores: Cor

  Área: 4,15 x 5,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356116 29-07-2015
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A10

  Tiragem: 33183

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 4,81 x 7,16 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60355785 29-07-2015

Andebol

Campeão mundial 
afasta Portugal nos 
oitavos-de-final
Uma má entrada no 
prolongamento resultou na 
derrota de Portugal frente à 
Suécia, actual campeã, nos 
oitavos-de-final do Mundial de 
Andebol de sub-21. A selecção 
portuguesa esteve perto 
de conseguir uma proeza, 
mas cedeu no tempo extra, 
perdendo por 33-30. O jogo 
chegou ao final do tempo 
regulamentar empatado a 28. 
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A11

  Tiragem: 79861

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 13,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356569 29-07-2015

Página 11



A12

  Tiragem: 79861

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,36 x 26,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356565 29-07-2015
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A13

  Tiragem: 79861

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 5,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356883 29-07-2015
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A14

  Tiragem: 79861

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 13,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60356575 29-07-2015
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A15Mundial de juniores: Campeã Suécia derrota Portugal no prolongamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2015

Meio: Bola Online

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=562519

 
Portugal obrigou esta terça-feira a Suécia, campeã do mundo em título, a ir a prolongamento no
Mundial de juniores de andebol, com os nórdicos a levarem a melhor na etapa complementar (33-30)
e a garantirem assim a passagem aos quartos-de-final da prova. Em Uberlândia, no Brasil, os jovens
atletas portugueses superaram-se e depois de um apuramento no limite na fase de grupos lutaram de
igual para igual com uma das mais fortes formações do mundo. Belmiro Alves, com oito golos, e
Francisco Leitão, com seis, foram os melhores marcadores da seleção lusa, que continuará em
Uberlândia mais alguns dias, agora para discutir as posições abaixo do nono lugar.
 
 28-07-2015
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A16

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,38 x 11,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60343624 28-07-2015

D.R.

Sanjoanense recebe a maior
“fatia” dos subsídios municipais
APOIO Em São João da Ma-
deira, as Associações Despor-
tivas recebem melhores sub-
sídios municipais quanto mais
apostarem nos escalões jovens
e na formação dos respectivos
treinadores. Esta realidade re-
sulta da aplicação dos contra-
tos-programa anualmente as-
sinados entre a Câmara Muni-
cipal e os clubes da cidade.

Este ano, são 20 as colectivi-
dades que recebem apoios fi-
nanceiros e logísticos para de-
senvolverem a prática de 22
modalidades, abrangendo um
universo de cerca de 2.300
atletas, mais de 1.600 dos quais
dos escalões jovens. Global-
mente, estas ajudas correspon-
dem a perto de 400 mil euros,
valor da mesma ordem do
apoio atribuído em 2014.

A maior fatia (um pouco me-
nos de 300 mil euros) vai para
o clube mais representativo do
concelho, a Associação Des-
portiva Sanjoanense (ADS),

que é presidida por Luís Var-
gas, destinando-se principal-
mente aos escalões de forma-
ção e abrangendo modalida-
des co mo Andebol, Basquete-

bol, Futebol, Ginástica e Hó-
quei em Patins.

A sessão de assinatura dos
contratos-programa de desen-
volvimento desportivo relati-
vos ao corrente ano realizou-
se na última semana, no audi-
tório do Centro de Formação
Desportiva de São João da Ma-
deira. Na sua intervenção, o
presidente da Câmara Muni-
cipal, Ricardo Figueiredo, real-
çou que “o movimento asso-
ciativo sanjoanense é um par-
ceiro importantíssimo da au-
tarquia no desenvolvimento da
sua actividade, contribuindo
decisivamente para o reforço
da coesão social na cidade”. O
autarca deixou, ainda, um re -
conhecimen to pelo serviço de
“valor inestimável” que pres-
tam a S. João da Madeira. |

Protocolo foi assinado por Ricardo Figueiredo e Luís Vargas
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A17

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 12,43 x 24,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60343470 28-07-2015

As obras de beneficiação do
Pavilhão Municipal Adelino
Dias Costa, em Avanca, arran-
caram logo após a realização
do Encontro Nacional de Minis
em Andebol. Adjudicada por
123.939,15 euros, a intervenção
de ampliação e beneficiação
do Pavilhão Municipal Adelino
Dias Costa consiste na substi-
tuição integral da cobertura ac-
tual e de todos os componen-
tes associados, inclui a pintura
exterior e integra ainda a exe-

cução de um volume exterior
acoplado ao edifício principal
para cabine destinada à comu-
nicação social.

Empreitada
esperada há muito

Com um prazo de execução
de 120 dias, esta intervenção,
há muito aguardada, permitirá
à Associação Artística de Avan -
ca (de regresso ao convívio
com os grandes do andebol
nacional) encarar a época des-
portiva que se avizinha em me-
lhores condições e com um
“elan” renovado, muito por
força também da dinâmica que
a organização, conjunta com a
Câmara Municipal de Estarreja,
do Encontro Nacional de Minis
2015 veio trazer à colectividade
e à vila de Avan ca.

Tratou-se de um evento que
unanimemente se considerou
ter sido um enorme êxito que
honrou e movimentou como
nunca Avanca - 1.500 jovens

andebolistas, mais de uma cen-
tena de voluntários, 12 campos,
30 árbitros, dezenas de pais e
muitos, muitos avancanenses
que, como um todo, vestiram
a camisola da organização. |

Pavilhão municipal
de Avanca entra
em obras
Estarreja Empreitada de beneficiação do recinto desportivo
vai custar 124 mil euros

O pavilhão municipal Adelino Dias Costa entrou em obras

Assembleias
Participativas
prosseguem
O ciclo de Assembleias
Participativas relativas
ao Orçamento Partici-
pativo de Estarreja para
2016 prossegue esta se-
mana com sessões em
Canelas, Beduído e
Avanca, nas respectivas
juntas de freguesia, às
21.30 horas. Ontem foi a
vez de Canelas, se-
guindo-se Beduído hoje
e Avanca amanhã. |

Números

124
Mil euros é o custo da obra.

120
Dias é o prazo da intervenção.

1.500
Jovens que participaram
no torneio.

D.R.
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A18

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 8,11 x 9,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60343904 28-07-2015
Plantel fechado

Oito reforços 
garantidos
O plantel da equipa de andebol do Arsenal da De-
vesa está fechado. Gabriel Oliveira conta já com 
oito reforços para a nova época, são eles: Ricar-
do Castro (ex-Santo Tirso), André Caldas (ex-Xico 
Andebol), Rui Lourenço (Xico Andebol), Francis-
co Albuquerque (ex-júnior ABC), Manuel Sousa 
(ex-Xico Andebol), João Santos (ex-Xico Ande-
bol), Luís Correia (ex-júnior do ABC) e Gaspar 
Cunha (ex-júnior do ABC). 

Do ano passado transitam: João Carlos, Ri-
cardo Saraiva, André Azevedo, Elias Vilaça, Vas-
co Areias, Nuno Silva, Bruno Silva, Carlos Osó-
rio e Virgílio Pereira.
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A19

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 15,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60343890 28-07-2015

 LUÍS FILIPE SILVA

G
abriel Oliveira foi 
ontem apresenta-
do como treinador 
da equipa principal 

dade ao trabalho feito 
na temporada passada, 
apontando à subida de 
divisão.

«Tendo em conta o his-
torial recente do clube que  

Novo treinador da equipa de andebol do Arsenal da devesa com discurso ambicioso no dia da apresentação

Gabriel Oliveira aponta à subida de divisão

Plantel 
é composto

por 17
jogadores

esteve a lutar pela subi-
da até ao fim, não posso 
por a fasquia abaixo dis-
so. Inicialmente, o obje-
tivo será chegar à fase fi-

Gabriel Oliveira (segundo a contar da direita) lidera o andebol do Arsenal em termos técnicos

de andebol do Arsenal da 
Devesa, que vai competir 
na II Divisão Nacional. E 
o novo responsável pelo 
andebol do clube braca-
rense quer dar continui-

nal e depois lutarmos para 
sermos campeões e subir 
à I divisão».

O novo técnico agrade-
ceu o convite que lhe foi 
endereçado pelo Arsenal 
da Devesa num «projeto 
que será um novo desa-
fio» na sua carreira.

Para além de Gabriel 
Oliveira, que vai orientar 
os seniores e coordenar 
todo o andebol do Arse-
nal, há a registar o tra-
balho de João Santos na 
coordenação do Projeto 
Escolar.

Pedro Barbosa vai pres-
tar apoio no treino de 
guarda-redes, ao passo 
que Fernando Fernandes 
vai trabalhar com o esca-

lão infantil.
Rui Barreiras é o técni-

co responsável pelos bam-
bis e minis.

Na formação, Fernan-
do Fernandes, que está 
no clube desde que o Ar-
senal abraçou o andebol, 
destacou a importância 
de lançar as bases para 
que no futuro o clube se-
ja sustentável.

«O projeto passa por 
criar uma base sustentada 
e fazer com que os miú-
dos gostem do andebol.

Queremos que eles te-
nham um processo con-
tínuo aqui no Arsenal de 
modo a que daqui a três 
anos tenhamos todos os 
escalões», destacou.
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A20

Vicente Moura: "O nosso objetivo é ganhar tudo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8617574

 
28-07-2015 20:27
 
 Dirigente falou à margem do treino da equipa de andebol.
 
 Vicente Moura
 
 Por André Delgadosapodesporto@sapo.pt
 
 Vicente Moura, vice-presidente do Sporting para as modalidades, falou no forte investimento
realizado na equipa de Andebol e sublinhou que o objetivo é ganhar tudo.
 
 O dirigente discorreu sobre vários temas, tais como a contratação do técnico espanhol Zupo, os
reforços e as saídas de alguns jogadores.
 
 Reforços na equipa de andebol:"Tivemos que ir à procura de jogadores para os lugares que
pretendíamos reforçar e foi relativamente fácil". [Guardião Cudic] Precisávamos de um grande guarda-
redes, que fosse um guardião com altura e volume, e com provas dadas".
 
 Contratação de Zupo e saída de Frederico Santos: "Desde o início que nos apercebemos que Zupo era
a solução, pelo seu conhecimento do Andebol português (...) Tenho a maior consideração pelo
professor Frederico. É uma pessoa com muito conhecimento do Andebol, mas as coisas são como são.
O ano passado estivemos perto de ganhar o campeonato, mas não conseguimos. Era preciso mudar".
 
 Ambição redobrada:"Estamos afastados do campeonato nacional há mais de uma década, por isso o
nosso objetivo é ganhar tudo, caso isso não aconteça sou o principal responsável."
 
 Forte investimento no andebol: "Estamos a falar de 7 milhões de euros [de investimento], por isso o
objetivo é ganhar tudo.
 
 Na temporada passada, o Sporting foi vice-campeão português de Andebol.
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A21

Portugal obriga campeã Suécia a prolongamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5c19c31b

 
28-07-2015 22:42
 
 Mundial de juniores decorre em Uberlândia no Brasil.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção júnior de andebol portuguesa obrigou esta terça-feira a Suécia, campeã do mundo em
título, a ir a prolongamento no Mundial de juniores de andebol (sub-21), com os nórdicos a avançarem
para os quartos de final com 33-30.
 
 Em Uberlândia, no Brasil, os jovens portugueses superaram-se e depois de um apuramento no limite
na fase de grupos lutaram de igual para igual com uma das mais fortes formações do mundo, com o
marcador a atingir o tempo regulamentar com 28-28, após 17-13 ao intervalo para os suecos.
 
 Belmiro Alves, com oito golos, e Francisco Leitão, com seis, foram os melhores marcadores da seleção
lusa, que continuará em Uberlândia mais alguns dias, agora para discutir as posições abaixo do nono
lugar.
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A22

Carlos Carneiro: "Não quero brilhar, quero ser campeão"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ccdcd37a

 
28-07-2015 19:43
 
 Jogador tenta ganhar um novo fôlego na carreira.
 
 Carlos Carneiro
 
 Por André Delgadosapodesporto@sapo.pt
 
 Depois de ter trocado o Benfica pelo Sporting, Carlos Carneiro, central de 33 anos, falou da sua nova
aventura de leão ao peito.
 
 Receção dos companheiros:"Já conhecia a grande maioria dos atletas, convivi com eles muitos anos
na seleção. As pessoas acolheram-me bem e tem sido bastante agradável".
 
 Envergar a camisola do Sporting: "É um gosto vestir esta camisola, é um clube que luta por títulos, e
eu estou aqui para ser mais um para tentar ajudar".
 
 Relançamento da carreira no Sporting: "Os últimos anos não foram fáceis, as pessoas do Sporting
depositaram muita confiança em mim, quero voltar a ser útil. Não quero brilhar, quero apenas ser
campeão nacional".
 
 Neste defeso, o jogador deixou o Benfica para rumar ao clube de Alvalade.
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A23

"Vamos ver se este ano somos capazes de ser campeões"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=20e2237

 
28-07-2015 19:46
 
 Técnico espanhol considera que o campeonato português está mais competitivo.
 
 Javier Zupo
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Javier Zupo, novo treinador do Sporting, espera que a equipa possa vencer o campeonato português
de Andebol, no entanto, reconhece que o FC Porto é o principal favorito à conquista da competição.
 
 "No ano passado, o Sporting perdeu o campeonato no prolongamento, mas sempre fica o lado
positivo. Mesmo que não se tenha vencido, temos que valorizar o feito, porque vai servir de motivação
para esta temporada, sempre tendo em conta que o favorito é o FC Porto, porque é o campeão.
Vamos ver se este ano somos capazes de ser campeões", afirmou o técnico à margem do treino desta
terça-feira na equipa de Andebol dos "leões".
 
 Sobre o primeiro contacto com os jogadores, o técnico espanhol diz que as primeiras impressões
foram as melhores.
 
 "Encontrei atletas com muita ambição e com muita vontade em treinar. Até agora tivemos três
treinos, foram sessões com uma atitude muita positiva e toda a gente a remar na mesma direção".
 
 O timoneiro dos leões falou dos reforços e discorreu sobre qualidade geral do plantel.
 
 "Carlos Carneiro (Ex-Benfica) é um jogador de grande qualidade e muita experiência. O João Pinto
(ex-ABC) também tem muita experiência. Em relação aos restantes jogadores têm a vantagem de
jogarem há muitos anos juntos".
 
 Por último, Javier Zupo analisou o andebol português.
 
 "Há quatro equipas a lutar pelo campeonato [O FC Porto é o campeão]: Sporting, Benfica, ABC,
Águas Santas. O nível tem crescido de ano para o ano. O Campeonato português pode subir em
termos de competitividade, é um campeonato que está a subir a nível competitivo. Tem televisão, tem
meio de comunicação, falta a seleção qualificar-se para uma grande competição europeia. Esse dia
chegará", rematou.
 
 

Página 23



A24

  Tiragem: 3700

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,06 x 16,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60331581 23-07-2015
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A25

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 8,54 x 3,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60208131 17-07-2015

A seleção portuguesa de andebol
conquistou a medalha de ouro nas Universíadas,

após triunfo sobre a Sérvia, na Coreia do Sul.

Página 25



A26

Defesa da Beira   Tiragem: 3150

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 10,66 x 32,74 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60236617 17-07-2015
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A27

Notícias de Viseu   Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,00 x 17,35 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60253116 16-07-2015
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A28

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 10,52 x 9,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60234275 16-07-2015

Página 28


