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Torneio Malaga World Handball Cup 2014

Didáxis só perde final com selecção da Holanda
ANDEBOL

| Redacção |

A equipa A2D da Didáxis esteve
em Málaga a disputar o torneio
Málaga World Handball Cup
2014 conseguindo bons resultados. A Didáxis disputou com as
mesmas jogadoras, o escalão
sub-16 e o sub-18. A opção de
participar no escalão superior
permitiu o contacto com atletas
mais maduras preparando, desta
forma, a futura participação da
Didáxis no campeonato nacional
sénior de Portugal.
Este torneio contou com mais
de 1500 participantes de diversos países como Portugal, Holanda, Argélia, Estónia e Espanha. A representação portuguesa
foi prestigiada no feminino pela
participação da Didáxis e pelo

DR

Jogo com holandesas: sub-16 da Didáxis disputaram também competição sub-18

Ginásio Clube de Santo Tirso no
masculino.
A equipa famalicense chegou à
final com o dobro dos jogos realizados num ambiente exigente,
pois em Málaga a temperatura
atingiu várias vezes os 35 graus.
O cansaço e a qualidade da se-

lecção nacional sub-16 da Holanda não permitiram a vitória
na final.
Depois de uma fase de grupos
apenas com uma derrota, a Didáxis venceu o PuertoSol nas
meias finais por um golo. Já na
final, com o pavilhão cheio e

com o apoio dos portugueses do
Ginásio Clube de Santo Tirso,
que contagiaram o pavilhão com
os cânticos de apoio às jovens
portuguesas, a selecção da Holanda acabou por vencer
Em sub-18, frente a jogadoras
mais velhas, Artur Fernandes
preferiu usar as mais novas para
poder dar espírito competitivo e
experiência a diversas iniciadas
que foram com a equipa. A Didáxis conseguiu passar a fase de
grupos na quarta posição, tendo
conseguido ir às meias-finais,
onde acabaria por perder com o
BM Bera Bera acabando o torneio no terceiro lugar. Neste escalão realça-se a exibição contra
a selecção da Holanda, onde a
Didáxis só deixou de comandar
o marcador a 90 segundos do
fim, perdendo por um golo.
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João Luís Nogueira é, para já, o candidato assumido à liderança do ABC/UMinho

João Luís Nogueira pronto
para assumir ABC/UMinho
UM REGRESSO AO ANDEBOL para dar continuidade ao trabalho que tem
sido feito nos últimos anos. Candidato único promete trabalho para voltar a
levar o ABC/UMinho às glórias do passado, mas sem entrar em loucuras.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

João Luís Nogueira é o nome do,
até ao momento, único candidato assumido ao acto eleitoral que
vai escolher os novos órgãos sociais do ABC/UMinho, num
processo eleitoral que se realiza
na próxima quinta-feira, durante
a realização da assembleia geral
de associados agendada para
esse mesmo efeito.
Amante do andebol e há vários
anos ligado à modalidade, João
Luís Nogueira, que foi presidente da Liga Portuguesa de Andebol durante seis anos, esteve um
pouco afastado do dirigismo na
modalidade, mas regressa agora,
com mais vontade do que nunca,
para “ajudar e dar algum descanso a quem, durante largos anos,
esteve a trabalhar em prol do andebol e do ABC/UMinho, como
o Luís Teles que sempre teve
uma dedicação extaordinária ao
clube e merece agora um descanso, apesar de querer que ele
se mantenha por perto quando
eu assumir o clube”.
Os objectivos para esta candidatura são claros e passam por
“dar continuidade ao excelente
trabalho que tem vindo a ser realizado nos últimos anos, sempre

“Queremos dar continuidade ao excelente trabalho
que tem vindo a ser realizado nos últimos anos, sempre com o intuito de voltar a
fazer crescer o ABC. Queremos levar o ABC de novo às
glórias que já teve no passado, mas como é lógico, as
dificuldades hoje em dia
são enormes. Mas queremos manter a chama viva.”
“Clube estabilizou bem nos
últimos anos, mas precisa
também de um pouco de ar
fresco, como é normal. É o
que pretendemos fazer, mas
sem mudar completamente
a estrutura. Apenas vamos
fazer alguns acertos.”
com o intuito de voltar a fazer
crescer o ABC. Queremos levar
o ABC de novo às glórias que já
teve no passado, mas como é lógico as dificuldades hoje em dia
são enormes. Mas queremos
manter a chama viva”.
Para a nova estrutura que, à
partida, será eleita por unanimidade na próxima quinta-feira, a

continuidade é a grande aposta
e, por isso, devem sair apenas
dois elementos da actual administração e entrar seis, sendo que
um deles será, à partida, o próprio Luís Teles, que João Luís
Nogueira quer manter por perto,
como, por exemplo, vice-presidente para a área desportiva.
“É um homem da casa, que tem
dado muito a este clube e, pela
experiência que tem, considero
que é a pessoa ideal para assumir este cargo e continuar a ajudar o ABC”, considerou o candidato a presidente do clube.
Para João Luís Nogueira, a
aposta na formação é para manter e reforçar, até porque “o ABC
tem sido um grande exemplo no
que diz respeito à aposta nas
pessoas da terra. O nosso maior
capital são as pessoas e é nisso
que vamos continuar a apostar”.
Mas para o ABC/UMinho do
futuro, João Luís Nogueira tem
outras ideias, como por exemplo
a criação de um Conselho Academista, que vai agregar ex-dirigentes, atletas e pessoas de mérito que têm vindo a ajudar o clube, para que o possam continuar
a fazer.
Assim, ao que tudo indica, na
próxima quinta-feira o ABC/UMinho vai ter novo presidente.
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Organizado pelo Andebol Clube de Vermoim

Torneio feminino animou Vermoim
ANDEBOL

| Redacção|

Em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, o fim-de-semana foi
animado pelo 1º Torneio de Andebol Feminino no Pavilhão
Municipal ‘Terras de Vermoim’
da responsabilidade do ACV
Andebol Clube, em parceria
com a Camara Municipal de Vila
Nova de Famalicão e a Associação de Andebol de Braga.
Pensado como forma de promoção aos escalões de formação
mais evoluídos do andebol feminino do distrito, o Torneio ‘Terras de Vermoim’ teve as presenças das fafenses do Andebol
Clube de Fafe, das bracarenses

DR

Equipa da casa venceu, apesar da réplica do AC Fafe na final

do Manabola Lusitano e das vizelenses do Callidas Club.
O torneio decorreu com muito

empenho e determinação de todos os participantes, servindo
por um lado para finalizar uma

época desportiva para todos e
aferir das possibilidades destas
mesmas atletas para a próxima
época.
Não sendo o mais importante,
pois a componente convívio está
sempre adjacente a estes eventos, no entanto a vertente desportiva foi muito agradável de
seguir, com os jogos quase na
sua totalidade muito equilibrados pelo menos no aspecto de
jogo e quase sempre bem jogados.
Venceu a equipa anfitriã, mas
as fafenses do AC Fafe deram
muita réplica no jogo final, por
isso, ainda se torna mais valorizada a vitória das famalicenses
do AC Vermoim.
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COM DOIS PÓDIOS

Andebol da Didáxis destacou-se em Espanha
A equipa A2D da Didáxis esteve uma semana em
Málaga a disputar o torneio Málaga World Handball Cup 2014 conseguindo bons resultados.
A Didáxis participou em
duas competições com as
mesmas jogadoras, o escalão sub-16 e sub-18. A opção de participar também
num escalão superior permitiu o contacto com atletas mais velhas preparando, desta forma, a futura
participação da Didáxis
no campeonato nacional
sénior de Portugal.
No entanto, a Didáxis
chegou à final com o dobro dos jogos realizados
num ambiente inabitual,
pois em Málaga a temperatura atingiu várias vezes

os 35º. O cansaço acumulado e a qualidade da seleção nacional da Holanda sub 16 não permitiu a
vitória na final.
Depois de uma fase de
grupos apenas com uma
derrota, a Didáxis venceu
o PuertoSol nas meias-finais por um golo.
Já na final, com o pavilhão cheio e com o apoio
dos portugueses do Ginásio Clube de Santo Tirso,
que contagiaram o pavilhão com os cânticos de
apoio às jovens portuguesas, a seleção da Holanda
acabou por vencer depois
de começar melhor a primeira parte e da Didáxis
ter ficado sem Diana Oliveira que, fruto de uma lesão muscular acabou por

ficar de foram das opções
a partir do minuto 7. Mesmo com estas contrariedades, a Didáxis conquistou
o segundo lugar, perdendo
apenas por 5 golos.
Em sub-18, frente a jogadoras mais velhas, o Professor Artur Fernandes
preferiu usar as mais novas para poder dar espírito competitivo e experiência a diversas iniciadas que
foram com a equipa.
Sem tirar o mérito às adversárias mais diretas (seleção holandesa e BM Bera
Bera) e mesmo com todas
as atletas a poderem dar o
seu contributo à equipa, a
Didáxis conseguiu passar
a fase de grupos na quarta
posição tendo conseguido
ir até às meias finais onde

ACM

Equipa da Didáxis que competiu em Espanha

acabaria por ser derrotado pelo BM Bera Bera acabando o torneio no terceiro lugar.
Neste escalão realça-se
a exibição contra a seleção da Holanda, onde a
Didáxis só deixou de comandar o marcador a 90

segundos do fim, perdendo apenas por um golo.
Quase seria uma surpresa
que mereceu o reconhecimento dos selecionadores
das Holanda que reconheceram a qualidade da nossa equipa.
Este torneio contou com

mais de 1500 participantes
de diversos países como
Portugal, Holanda, Argélia, Estónia e Espanha. A
representação portuguesa
foi prestigiada no feminino
pela participação da Didáxis e pelo Ginásio de Santo
Tirso no masculino.
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Portugal entra em campo esta quarta-feira frente à Sérvia.
Seleção sub-20 volta a competir amanhã contra a Sérvia
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-20 perdeu esta segunda-feira com a Roménia nos
oitavos de final do Campeonato do Mundo, a decorrer na Croácia.
O resultado de 25-21 a favor das romenas ditou o afastamento de Portugal do top-8 das seleções
presentes.
O jogo contra a Roménia foi bastante equilibrado até ao intervalo devido à grande prestação de Isabel
Góis. A guarda-redes portuguesa esteve em bom plano e foi ela que equilibrou o resultado para o lado
português. Ao intervalo, a Roménia vencia por apenas um golo de diferença (10-9). Na segunda parte,
a Roménia ganhou alguma diferença no marcador que manteve até ao final.
O treinador da seleção, João Florêncio, elogiou a prestação das suas jogadoras.
"Jogámos taco a taco durante quase todo o jogo, contra uma equipa muito forte. Em situações de
inferioridade numérica, acabámos por perder alguma solidez defensiva, mas lutámos até ao fim",
afirmou o selecionador à Federação de Andebol de Portugal.
Portugal volta a entrar em campo já amanhã frente à Sérvia para alcançar a melhor classificação
possível, que será entre o 9º e o 16º lugares.
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Homenagem a Carlos Fontes e Álvaro Martins
GALA DO DESPORTO DE GUIMARÃES distinguiu jovens promessas e consagrou campeões nesta última época desportiva.
Elisabete Maria Costa (Clube Desportivo Cercigui) conquistou o Prémio Desporto Adaptado.
GALA DO DESPORTO
| Redacção |

O Mestre de Judo, Carlos Fontes, propulsor da modalidade em
Guimarães, e o ex-jogador internacional de Andebol, Álvaro
Martins, foram distinguidos pela
Câmara Municipal de Guimarães, ontem, no decurso da quinta edição da Gala do Desporto,
realizada no Grande Auditório
do Centro Cultural de Vila Flor,
cuja capacidade esgotou para assistir à consagração dos atletas
do ano.
“Não contava nada com este
prémio!”, começou por referir
Carlos Fontes, depois de ter recebido o troféu das mãos do Presidente do município de Guimarães, Domingos Bragança.
“Queria dedicá-lo à minha querida mulher, que sempre me
apoiou ao longo dos 46 anos de
judo em Guimarães”, realçou,
num agradecimento extensivo a
Mário Emídio.

CMG

Domingos Bragança entrega troféu a Carlos Fontes

No seu discurso, Álvaro Martins, condecorado com o Prémio
Carreira, invocou o nome de
duas pessoas ligadas ao andebol,
entretanto falecidas, Almor Vaz
e Aleksander Donner, “determi-

nantes no sucesso” da sua carreira. “É um orgulho receber o reconhecimento da minha cidade.
Espero que este prémio sirva de
estímulo para os mais jovens para que todos possamos continuar

a investir no desporto”, acrescentou o ex-atleta, actualmente a
residir nos Açores.
Organizada pela Câmara Municipal de Guimarães e pela cooperativa Tempo Livre, a Gala do
Desporto pretende reconhecer e
valorizar os jovens talentos desportivos do concelho de Guimarães. Paulo Machado, jogador de
Rugby do GRUFC, foi considerado o Atleta do Ano Masculino
e Soraia Ferreira, da secção de
Karaté do Aquabrito, foi eleita a
Atleta do Ano Feminino. Cada
um dos premiados recebeu uma
bolsa de formação desportiva no
valor de 2.500 euros, atribuída
pela Câmara Municipal de Guimarães.
Com um apoio de 2 mil euros,
Fernando Gabriel Ferreira, praticante de Rope Skipping no
CART, e Carlota Ribeiro, da secção de Atletismo da JUNI, são
os Jovens Revelação 2014, Masculino e Feminino, respectivamente. João Silva, atleta do Clu-

be Desportivo da Cercigui, recebeu o prémio Ética no Desporto,
enquanto Elisabete Maria Costa,
do mesmo clube, teve o reconhecimento na categoria de Desporto Adaptado, além de uma bolsa
de formação desportiva no valor
de 2 mil euros, igualmente da
responsabilidade do município
de Guimarães.
No decurso da Gala do Desporto, foram ainda destacados todos
os agentes desportivos e entidades que alcançaram desempenhos desportivos meritórios e
que mais se notabilizaram durante a época 2013/2014. O
evento, apresentado por Gabriela Nunes e Joana Antunes, foi
abrilhantado pela Orquestra Juvenil de Pevidém, dirigida pelo
Maestro Vasco Silva Faria, com
os solistas David Santos, Sandra
Azevedo e Hugo Pereira. A gala
contou ainda com as participações do Grupo do Liceu Got Talent e do Coro de Jazz do Convívio.
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Praia da Nazaré recebe
prova de andebol

Prova realiza-se no areal da praia nazarena

Andebol
Torneio

O Campo de Jogos da Praia da
Nazaré volta a ser palco de
mais um grande evento desportivo, o ‘XVII Nazaré Beach
Cup’, que se disputará entre os
dias de 11 e 13 de Julho.
Cerca de 750 atletas, em representação de 50 equipas,

participarão nesta segunda etapa do Circuito Regional, nas categorias em ‘masters’e ‘rookies’
masculinos e femininos.
O ‘Nazaré Cup Beach’ é uma
organização do Dom Fuas Andebol Clube Nazaré, com o
apoio da Associação de Andebol de Leiria, Câmara Municipal e Junta de Freguesia da Nazaré, Federação Portuguesa de
Andebol e EBT. |
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EM FAMALICÃO

Torneio de andebol
“Terras de Vermoim”
DR

Equipa de Vermoim, vencedora do torneio

O primeiro torneio de
andebol feminino “Terras
de Vermoim” disputou-se
no fim de semana no Pavilhão Municipal daquela
freguesia de Vila Nova de
Famalicão.
Tratou-se de uma parceria do ACV Andebol Clube com a Camara Muni-

cipal de Vila Nova de Famalicão e a Associação de
Andebol de Braga.
O torneio “Terras de
Vermoim” teve as presenças das fafenses do Andebol Clube de Fafe, das
bracarenses do Manabola
Lusitano e das vizelenses
do Callidas Club.

Venceu a equipa anfitriã, mas as fafenses de
Fafe deram muita réplica
no jogo final, por isso, ainda se torna mais valorizada a vitória das famalicenses do AC Vermoim.
No final do torneio,
com a presença do Vereador do Desporto da

Camara de Famalicão,
Mário Passos, e do presidente da Associação
de Andebol de Braga,
Manuel Moreira, assim
como a Direção do AC
Vermoim, procedeu-se à
entrega de trofeus e medalhas.

Resultados
1.ª jornada
Vermoim-Callidas .... 29-09
AC Fafe-Manabola .. 19-15
2.ª jornada
Manabola-Vermoim . 10-20
Callidas-AC Fafe ....... 8-20
3.ª jornada
Manabola-Callidas... 23-15
Vermoim-AC Fafe ... 16-15
Classificação
Vermoim .......................... 9
AC Fafe ........................... 7
Manabola......................... 5
Callidas ............................ 3
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Fisioterapeuta do Rio Ave vai trabalhar na equipa de Nuno Espírito Santo
O Valência procedeu à contratação de Luís Pinto, fisioterapeuta que na última época esteve ao serviço
do Rio Ave.
"Hoje comecei um novo projeto, um novo ciclo uma nova aventura", escreveu na sua página de
Facebook o colaborador de Nuno Espírito Santo, novo treinador do clube espanhol, com quem já
trabalhava em Vila do Conde.
Luís Pinto tem 46 anos e foi durante 21 jogador de andebol no FC Porto e na Seleção Nacional. Nesta
modalidade exercia a tarefa de coordenador das seleções nacionais.
Para além do Rio Ave, tinha antes trabalhado como fisioterapeuta no Boavista, Naval, Ribeirão,
Moreirense e Vaslui (Roménia).
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Seleção Nacional perdeu com a Roménia (21-25)
, 7 julho de 201423:15
A Seleção Nacional feminina de sub-20 perdeu ontem com a Roménia, por 25-21, nos oitavos-de-final
do Campeonato do Mundo da categoria a decorrer na Croácia, e vai agora disputar os jogos de
classificação entre o 9.º e o 16.º lugares - o próximo encontro é amanhã, perante a Sérvia, derrotada
pela Coreia nos "oitavos", por 32-28.
Frente à Roménia, a equipa portuguesa, com Isabel Góis em bom plano na baliza, equilibrou as
operações durante a primeira parte, chegando ao intervalo a perder apenas por 1 golo (10-9). A toada
da partida manteve-se nos primeiros minutos da etapa complementar, com as romenas a
conseguirem, depois, cavar um pequeno fosso no resultado, que a formação das quinas já não
conseguiu anular.
"Jogámos taco a taco durante quase todo o jogo, contra uma equipa muito forte. Em situações de
inferioridade numérica, acabámos por perder alguma solidez defensiva, mas lutámos até ao fim",
considerou o técnico João Florêncio, citado pela Federação de Andebol de Portugal.
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Vila Nova de Famalicão

Juvenis e juniores
femininos em torneio
ANDEBOL
| Redacção |

Hoje e amanhã vai ter lugar o
Torneio de Andebol feminino Terras de Vermoim, prova destinada ao escalão de juvenis/juniores femininos e terá lugar em
Vermoim.
Os jogos serão no Pavilhão
Municipal Terras de Vermoim e
com quatro equipas: AC Vermoim, AC Fafe, Callidas Club e
Manabola, que vão jogar todos
contra todos a uma volta.

DR

Pavilhão Municipal Terras de Vermoim
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Andebol

Selecção júnior realiza estágio em Guimarães
A selecção nacional de juniores A masculinos vai participar num Torneio Internacional, em Leon,
Espanha, de 17 a 20 de Julho. Antes, e de forma a preparar os jogos do Torneio, atletas e equipa
técnica vão ter um curto estágio, em Guimarães. O seleccionador nacional Paulo Fidalgo divulgou, para já, uma lista alargada de pré-convocados para o estágio e Torneio Internacional. A convocatória final será dada a conhecer em breve. Atletas pré-convocados: Emanuel Ribeiro, Diogo
Branquinho, Francisco Albuquerque e Carlos Martins (ABC); Xico Andebol (Pedro Carvalho); João
Moniz, Belmiro Alves, Miguel Martins, Miguel Alves e Francisco Leitão (FC Porto); Ricardo Mourão, Miguel Baptista e Ricardo Ramos (Avanca); Alexandre Cavalcanti, Gonçalo Ribeiro, Gonçalo
Valério e Ricardo Ferreira (Benfica); Edmilson Araújo e João Ligeiro (Sporting); José Barbosa
(Águas Santas); Rúben Sousa (ISMAI). Quanto ao Torneio Internacional, os jogos disputam-se a
18, 19 e 20 de Julho e participam as selecções de Portugal, Espanha, Hungria e Qatar. O calendário de jogos definitivo será publicado atempadamente.
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“O São Bernardo é como
um gigante adormecido”

D.R.

Treinador A afirmação é de Ulisses Pereira, que abraça um novo desafio com o
comando técnico da equipa masculina do clube aveirense
Andebol
Seniores

Alexandre Silva
A mudança de Ulisses Pereira
de um clube vencedor, como a
equipa feminina do Alavarium,
bicampeã nacional, pelos seniores masculinos do São Bernardo apanhou muita gente
desprevenida. Mas surpreendeu, principalmente, quem não
conhece o treinador, habituado
a tarefas difíceis e a projectos
nascidos no meio da dificuldade e dos constrangimentos
financeiros.
Para Ulisses Pereira a troca
é fácil de explicar: “era a hora

certa de sair do Alavarium.
Porque precisava de novos desafios e porque sei que o clube
está preparado para continuar
o projecto sem a minha presença. Voltar ao São Bernardo
surge também no momento
ideal, pois este clube é como
um gigante adormecido, que
precisa de estímulos e de ter
ambição para acordar e regressar a um nível mais elevado”.
Contratado como treinador
da equipa principal e como
coordenador técnico de todo
o clube, o responsável avança
ao Diário de Aveiro as linhas
mestras de um projecto que se
espera ser para as próximas
três épocas. Primeiro a refe-

rência ao plantel sénior: “vai
ser composto por atletas da
formação do clube. Vamos tentar que alguns que estiveram
fora queiram regressar. Mas
quando pensamos em contratar dois ou três jogadores para
compor o grupo, as coisas
complicam, pois o dinheiro é
zero. No entanto a ambição é
muita. E quem não estiver imbuído em fazer regressar o
clube, a médio prazo, à Primeira Divisão estará aqui a
mais e, certamente, não estará
muito tempo”.
Reestruturação na área
técnica de todos os escalões
Sobre a formação, Ulisses

Pereira assume uma “reestruturação na área técnica” de todos os escalões, para que, com
“algumas cedências de todas
as partes”, seja possível “construir um modelo de jogo trans-

Ulisses Pereira
quer fazer regressar
o São Bernardo
à ribalta do Andebol
português
versal a todas as equipas”. Só
assim, admite, será possível fazer regressar o São Bernardo
“às fases finais das competições da formação”, de onde o
clube tem estado afastado “nas
últimas épocas”. |

Ulisses Pereira regressa ao S. Bernardo, agora como treinador

Página 18

A19

ID: 54700034

05-07-2014

Tiragem: 11291

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,21 x 7,73 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 19

