


Revista de Imprensa
28-12-2013 

1. (PT) - Bola, 28/12/2013, Águas Santas continua na luta 1

2. (PT) - Bola, 28/12/2013, Seleção regressa hoje ao trabalho 2

3. (PT) - Diário do Minho, 28/12/2013, Seleção nacional entra hoje em estágio 3

4. (PT) - DiáriOnline Algarve Online, 28/12/2013, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines abre
inscrições para Encontro de Desporto Adaptado

4

5. (PT) - Entroncamento Online.pt, 28/12/2013, Torneios de Natal do CBE Andebol 5

6. (PT) - Jogo, 28/12/2013, Agenda 6

7. (PT) - Jogo, 28/12/2013, Comitiva maiata encanta organização 7

8. (PT) - Jogo, 28/12/2013, Equipa tratada por milaneza 8

9. (PT) - Jogo, 28/12/2013, Os gémeos de talento que chegaram do rival 9

10. (PT) - Jogo, 28/12/2013, Sétimo dia 10

11. (PT) - Jogo, 28/12/2013, Uma vitória hoje garante meia-final 11

12. (PT) - Jornal da Madeira, 28/12/2013, Agenda diária 12

13. (PT) - Correio do Minho, 27/12/2013, Fafe recebe Torneio de Natal 13

14. (PT) - Diário do Minho, 27/12/2013, «Título? Meta é a mesma,  lutar por posição europeia» 14

15. (PT) - Diário do Minho, 27/12/2013, Jantar de Gala do ABC dia 11 de janeiro 15

16. (PT) - Diário do Minho, 27/12/2013, Torneio de Natal em Fafe começa hoje 16

17. (PT) - Jogo Online, 27/12/2013, Águas Santas a uma vitória da meia final - O Jogo 17

18. (PT) - Diário dos Açores, 25/12/2013, Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino 18

19. (PT) - Correio dos Açores, 22/12/2013, Agentes do desporto em antevisão ao Ano Novo- Entrevista a
José Silva

19

20. (PT) - Correio do Ribatejo, 20/12/2013, Caixeiros vence ´lanterna vermelha´ na recta final da partida 20

21. (PT) - Diário do Alentejo, 20/12/2013, Andebol 21

22. (PT) - Jornal de Estarreja, 20/12/2013, Em prol do desporto , ADAC celebrou 35 anos de vida 22

23. (PT) - Tribuna das Ilhas, 20/12/2013, Sporting da Horta recebe Sporting 23

24. (PT) - Cidade Hoje, 19/12/2013, Iniciadas consolidam o 1º Lugar 24

25. (PT) - Jornal da Marinha Grande, 19/12/2013, Sir 1º Maio perde em Santarém 25

26. (PT) - Labor.pt, 19/12/2013, Andebol 26

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26


27. (PT) - Região de Cister, 19/12/2013, Dom fuas e Cister Sa vão lutar  pela manutenção em juvenis 27

#A27
#A27


A1

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 5,26 x 11,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51533131 28-12-2013

Página 1



A2

  Tiragem: 125000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,66 x 21,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51533133 28-12-2013

Página 2



A3

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,89 x 19,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51533810 28-12-2013

ANDEBOL

Seleção nacional 
entra hoje em estágio

A seleção nacional de 
andebol entra hoje em 
estágio, mantendo-se 
concentrada até ao dia 
12 de janeiro, em Al-
mada, altura em que o 
selecionado luso defronta 
a Bósnia Herzegovina, 
em Mafra.

Em Almada, a forma-
ção de Rolando Freitas 
inicia um estágio de dois 
dias durante os quais está 
prevista a realização de 
três sessões de trabalho, todas no pavilhão do Ginásio 
do Sul. Logo após a concentração, agendada para as 
16h30 de hoje, no Hotel Melia Aldeia dos Capuchos, 
a equipa realiza um primeiro treino, marcado para as 
18h30.

Amanhã haverá duas sessões de trabalho agenda-
das. Uma de manhã, entre as 10h30 e as 12h30, e 
outra de tarde, entre as 18h30 e as 20h30.

Depois, a comitiva nacional parte para a Estónia na 
manhã de segunda-feira, dia 30 de dezembro, deixan-
do bem cedo (07h20) o Aeroporto de Lisboa rumo 
a Talin, com escala em Frankfurt. Após a chegada a 
Talin, a seleção nacional ainda tem à sua espera uma 
longa viagem de autocarro até Põlva, onde se prevê 
a chegada nunca antes das 23h00 locais.

Em Põlva, pequena cidade do sudeste da Estónia, 
com pouco mais de 7.000 habitantes, onde se realiza 
o jogo (dia 2 de janeiro, quinta-feira, às 20h00. locais), 
Portugal tem previstas quatro sessões de treino – duas 
na terça-feira; uma na quarta e outra na quinta-feira, 
dia do jogo.

O regresso a Portugal está previsto para o dia 3 de 
janeiro com chegada ao Porto pelas 22h50. 

De seguida, a comitiva ruma a São João da Madeira, 
onde no dia 4 realiza mais dois treinos de preparação 
tendo em vista o jogo com a Estónia (domingo, dia 
5 de janeiro).

Rolando Freitas 
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Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines abre inscrições para Encontro de
Desporto Adaptado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2013

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=142419

/

 
A Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, abriu as inscrições para o 1.º
Encontro de Desporto Adaptado, que a instituição organizará nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2014.
 
 Com a presença de grandes personalidades do desporto adaptado em Portugal, nomeadamente José
Pavoeiro e Humberto Santos, presidentes da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com
Deficiência e do Comité Paralímpico de Portugal, respetivamente, o encontro desdobrar-se-á pela casa
do povo, pela Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos João de Deus e pelas piscinas municipais de Silves.
 
 O primeiro dia será dedicado à formação para agentes e técnicos desportivos, com parte teórica e
prática.
 
 Neste dia, serão apresentadas algumas modalidades, como andebol, goalball, mergulho adaptado e
voleibol sentado, além de momentos analíticos dedicados à atualidade portuguesa do desporto
adaptado.
 
 O segundo dia será dedicado a prática de vários desportos adaptados, com a participação das
instituições que ajudam as pessoas com deficiência.
 
 A Federação de Andebol de Portugal, a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência
Intelectual, a Disable Divers Internacional - Portugal e o Instituto Português do Desporto e Juventude
associam-se a esta iniciativa.
 
 A inscrição de agentes e técnicos desportivos pode ser realizada online, no sít io
http://www.dropbox.com/s/nu7gww3fhguwi5s/DESPORTO%20ADAPTADO%20-%20form.pdf.
 
 Mais informações podem ser obtidas em http://www.facebook.com/pages/1%C2%BA-Encontro-de-
Desporto-Adaptado-da-Casa-do-Povo-de-Messines/1390186591233052.
 
 .diariOnline RS
 
 10:07 sábado, 28 dezembro 2013
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Torneios de Natal do CBE Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2013

Meio: Entroncamento Online.pt

URL: http://www.entroncamentoonline.pt/portal/artigo/torneios-de-natal-do-cbe-andebol

/

 
Terminaram este fim de semana os Torneios de Natal da CBE Andebol. Para os adeptos da
modalidade, tratou-se de mais uma oportunidade para apreciarem a evolução dos jovens andebolistas
no Entroncamento. No Sábado, decorreu a competição do escalão de Juvenis, atletas com idades entre
os 15 e os 17 anos. A pretexto do Torneio, visitaram o Entroncamento as equipas de Évora (Évora
Andebol Clube) de Ponte de Sor, (Grupo Experimental da Ponte Sor) e da Marinha Grande (SIR 1º de
Maio). O Torneio Quadrangular decorreu num ambiente descontraído e alegre para o qual contribuiu a
postura de atletas e dirigentes de todas as equipas participantes. Afinal era mais um encontro da
família do Andebol e a família gosta de se divertir quando se encontra. Uma nota de realce para a
presença da televisão da Federação de Andebol de Portugal, FAP TV, que divulgou a nível nacional, o
trabalho que foi realizado no Entroncamento na temporada passada e que continua nesta. Do ponto de
vista desportivo, os Juvenis venceram o Torneio com brilho. Em 2º lugar classificou-se a equipa de
Évora tendo ficado em 3º e 4º lugares, respetivamente, as equipas de Ponte de Sor e da Marinha
Grande. No Domingo, o Torneio triangular de Iniciados, atletas com idades entre os 13 e os 14 anos,
contou com as equipas de Évora (Évora Andebol Clube) e Coimbra (Associação Académica de
Coimbra). A equipa de Évora praticou o melhor andebol e venceu naturalmente o torneio. Em 2º lugar
classificou-se a equipa da Associação Académica de Coimbra e em 3º a CBE. Atendendo a que a
equipa dos iniciados da CBE é formada na sua quase totalidade por atletas que chegaram ao Andebol
há menos de 2 meses, o objetivo deste Torneio era proporcionar-lhes competição que lhes permitisse
evoluir e esse objetivo foi atingido em pleno. Uma palavra final de reconhecimento para o trabalho dos
pais, técnicos e apoiantes que montaram este espetáculo oferecendo à comunidade a sua competência
e tempo. Agora é tempo de recolhimento junto da família, tendencialmente na terra de origem. Quer
isso seja possível, quer não, Boas Festas a todos.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES

ATLETISMO
• 55.ª São Silvestre Madei-
rense/Volta à Cidade do Funchal
– 18h30, Prova para os jovens;
19h, Prova Principal (5.850 me-
tros), 20h, Entrega de Prémios,
com Jaime Manuel Freitas, se-
cretário regional da Educação e
Recursos Humanos, e de Rui
Anacleto Alves, director-regional
de Juventude e Desporto.
FUTEBOL
• 23.ª Jornada da Liga2 Cabovi-
são: Desp. Aves-UD Oliveirense,
15h. Moreirense-Sp. Covilhã,
15h. Sp. Braga B-Académico
Viseu, 16h. Trofense-FC Porto B,
19h30 (SportTV1).
• Treino do Nacional, 10h30,
Estádio da Madeira, na Chou-
pana (Fechado).
• Treino do Marítimo, 9h30,
Santo António. Conf. Imprensa,
após o treino.
• Treino do União da Madeira,
10h, Vale Paraíso (Camacha).
Viagem à tarde para Ponta Del-
gada, Açores, onde amanhã
joga com o Santa Clara.
• Chegada à Madeira do Pena-
fiel para defrontar amanhã o
Penafiel.
• Treino do Marítimo B, 11h,
Santo António.
• 1.ª Divisão de Juniores: Marí-
timo A-Bairro da Argentina, 16h,
Campo da Imaculada Conceição,
em Santo António.
• Chegada à Madeira do Pena-
fiel, para defrontar amanhã o
Marítimo, para a Taça da Liga.
ANDEBOL
• Os madeirenses João Ferraz e
Pedro Spínola (FC Porto) inte-
gram Selecção Nacional Sénior,
até 12 de Janeiro.
VELA
• Estágio Regional de Vela (de
Natal) - classes Optimist Infantil
e Juvenil, Laser 4.7, Radial,
Standart e Prancha-à-Vela –
Baía do Funchal, São Lázaro,
até amanhã. 1
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ANDEBOL
| Sílvio Gonçalves | 

O Andebol Clube de Fafe com a colabo-
ração da Associação de Andebol de Bra-
ga, realiza a partir do dia de hoje, o Tor-
neio de Natal - Cidade de Fafe 2013, em
juvenis masculinos. A competição conta
com a participação do Fafe, ABC/UMi-

nho A, Fermentões, Xico Andebol, Asso-
ciação Andebol Póvoa Lanhoso (AAPL)
e Águas Santas e vai disputar-se ao longo
dos próximos três dias no Pavilhão Muni-
cipal de Fafe. Hoje, decorre a primeira
jornada da prova, com o Fafe a defrontar
a AAPL, enquanto que o ABC A enfrenta
o Xico Andebol. A final da competição
vai ter lugar no próximo sábado.

Torneio - Cidade Fafe 2013

Fafe recebe Torneio de Natal
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PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho é candi-
dato ao título? A pergun-
ta impõe-se, sobretudo de-
pois da turma academis-
ta ter batido, no Pavilhão 
Flávio Sá Leite, o campeão 
FC Porto.

Carlos Resende, técnico 
do conjunto bracarense, 
não coloca, para já, a sua 
equipa, composta, maiori-
tariamente, por jovens, na 
rota do título.

«Fizemos uma boa exibi-
ção contra o FC Porto, ali-
cerçada numa ótima capa-
cidade defensiva. Foi um 
jogo fantástico e o nosso 
público mereceu esta vi-
tória. Título? Se assumis-

«Título? Meta é a mesma, 
lutar por posição europeia»

Carlos Resende, treinador do ABc

ARQUIVO DM

TÉCNICO DO ABC/UMINHO COM DISCURSO REALISTA

se estaria, seguramente, a 
beber do estado de espíri-
to eufórico que é natural 
após uma vitória impor-
tante, contra uma grande 
equipa. Só vencemos uma 
excelente equipa mas isso 
não vai mudar o nosso dis-
curso, a nossa forma de jo-
gar nem os nossos objeti-
vos. Os princípios funda-
mentais que nos nortea-
ram no início da época 
mantêm-se inalteráveis, ou 
seja, queremos lutar por 
uma posição europeia», 
destacou Carlos Resende, 
reconhecendo que o ABC/
UMinho está, hoje, melhor 
do que estava «há um par 
de semanas».

«Não passamos de bes-

tas a bestiais e bem pas-
saremos, certamente, de 
bestiais a bestas se per-
dermos um jogo. Foi im-
portante vencer e, sobretu-
do, o público voltou ao Sá 

Leite, e queremos que eles 
nos continuem a apoiar, 
porque, como se viu, com 
eles ficamos muito mais 
fortes», finalizou o técni-
co da turma minhota.
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Os premiados na última gala do ABC

JOSÉ EDUARDO

O tradicional jantar de 
gala do ABC realiza-se no 
dia 11 de janeiro e será o 
ponto alto das comemora-
ções do 80.º aniversário do 
clube bracarense.

O evento decorrerá a 

partir das 20h00, no Res-
taurante Panorâmico, da 
Universidade do Minho, 
em Gualtar.

Aqui, serão distinguidos 
os academistas que mais 
se distinguiram durante o 
ano de 2013.

Aqui, o clube, elegeu já 

três possíveis nomeados 
para cada uma das cate-
gorias, facilitando desta 
forma a tarefa dos seus 
associados. Assim, os no-
meados são:

Atleta do ano: Pedro Sea-
bra, Ricardo Pesqueira, 
Humberto Gomes

Jantar de Gala do ABC
dia 11 de janeiro

NA COMEMORAÇÃO DO 80.º ANIVERSÁRIO

Equipa do ano: Iniciados 
A, Infantis A, Juvenis C;

Dirigente do ano: Ale-
xandre Sousa, Carlos Mi-
randa e Pedro Lobato;

Adepto do ano: Rena-
to Vale, Fernando Areias 
e Bruno Barrote;

Jogador revelação: Rui 
Rolo, Nuno Rebelo e 
Nuno Sá:

Treinador do ano: Jorge 
Rodrigues, Gabriel Olivei-
ra e Nuno Cardoso.

As votações decorrem 
até ao dia 6 de janeiro, de-
vendo ser feitas pelo e-mail 
geral@abcdebraga.net.

O clube continua a acei-
tar inscrições para os in-
teressados em participar 
na gala. Podem ser fei-
tas na secretaria do clu-
be até ao dia 7 de janei-
ro. O preço por pessoa é 
de 18 euros.

DM
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ANDEBOL

Torneio de Natal em Fafe
começa hoje

O Torneio de Natal – Cidade de Fafe 2013 em andebol, 
disputa-se entre hoje e domingo, no Pavilhão Municipal 
desta cidade minhota. Trata-se de uma organização do 
AC Fafe, em colaboração com a Associação de Ande-
bol de Braga, e contará com a presença das equipas 
do ABC de Braga A, Fermentões, CD Xico Andebol, 
AAPL, Águas Santas, e naturalmente, a equipa local. 
O calendário dos jogos é o seguinte:

Hoje: AC Fafe-AAPL e Xico Andebol-ABC A.
Amanhã: ABC A-Fermentões; Águas Santas-AC Fafe; 

Fermentões-Xico Andebol; e AAPL-Águas Santas. No 
domingo, joga-se para a atribuição das respetivas 
posições finais das equipas.
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Águas Santas a uma vitória da meia final - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3607048

/

 
Equipa portuguesa venceu um jogo e perdeu outro na abertura do torneio holandês de andebol
 
 Se derrotar, este sábado, os eslovacos do Sporta Hlohovec, o Águas Santas garante a presença nas
meias finais do Limburgse Handbal Dagen. Esta sexta feira começou por perder com os russos do São
Petersburgo, por 28-27, num jogo em que não esteve bem, cometendo muitas falhas técnicas.
 
 À tarde, no segundo jogo do dia, a equipa portuguesa defrontou a formação da casa, o Nitrogen
LIONS, revelando outra atitude e ganhando por 27-21. Pedro Cruz, que fez oito golos no primeiro jogo
e nove no segundo, foi considerado o homem do jogo no segundo encontro.
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O Brasil, que tinha como 
melhor resultado o 5.º lugar 
obtido em 2011, conquistou 
neste domingo o seu pri-
meiro título mundial de 
andebol feminino, ao der-
rotar a anfitriã Sérvia, por 
22-20, na final disputada 
no Kombank Arena, em 
Belgrado.

A selecção brasileira che-
gou ao intervalo a vencer 
por 13-11 perante cerca de 
20 mil espectadores, depois 
de recuperar de uma des-
vantagem de um golo, aos 
10-9, mas só no derradeiro 
minuto de jogo conseguiu 
chegar à vitória, avançou a 
agência Lusa.

Com o minuto 58 a decor-
rer e com o resultado a 
apresentar uma igualdade 
a 20-20, depois de a Sérvia 
ter anulado uma diferença 
de cinco golos, aos 16-11, o 
título foi jogado em poucos 
segundos.

Deborah Nunes e Ana 
Rodrigues com duas acções 

atacantes foram as respon-
sáveis por levar o Brasil 
ao título. Alexandra 
Nascimento, com seis 
golos, foi a jogadora bra-
sileira mais concretizado-
ra, enquanto na formação 
sérvia destacou-se Dragana 
Cvijic, com cinco.

A brasileira Eduarda 

Amorim, eleita melhor 
jogadora do torneio, mar-
cou três golos.

No jogo de atribuição do 
terceiro lugar e correspon-
dente medalha de bronze, 
a Dinamarca - que o Brasil 
tinha eliminado nas meias-
finais (27-21) - venceu a 
Polónia, por 30-26.   

Brasil sagra-se campeão mundial de andebol feminino

Página 18



A19

  Tiragem: 4100

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 27,43 x 35,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 51501284 22-12-2013

Agentes do desporto 
em antevisão ao Ano Novo

Tribuna

Espera um ano de 2014 com muitos 
êxitos desportivos regionais e nacionais?

“Não espero que haja muitos êxitos. 
A delicada situação fi nanceira, os cons-
trangimentos derivados de novas regras na 
majoração dos apoios complementares na 
actividade competitiva de âmbito nacional 
e aos prémios de classifi cação, obrigando ao 
aumento de atletas formados localmente em 
cada jogo, originarão mais difi culdades às 
equipas que competem nas provas nacionais 
dos escalões mais baixos”.

Que clubes vão festejar os seguin-
tes títulos regionais de 2013/14: futebol, 
andebol, basquetebol, hóquei em patins, e 
voleibol?

“Não consigo fazer futurologia. Além do 
mais, ainda se desconhecem quais as equipas 
qualifi cadas para representarem cada Asso-
ciação de modalidade nos apuramentos regio-
nais. A nível do futebol aponto o Angrense. É 
o único que já se perspectiva porque é o único 
campeonato regional sénior que já rola”.

O que gostaria de brindar no desporto 
açoriano em 2013?

“O bom senso e o equilíbrio, que muito 
têm faltado”.

A Associação de Futebol poderá mudar 
de direcção ou vai fi car tudo na mesma?

“Não sei o que irá decidir o presiden-
te Auditon Moniz quando receber o resul-
tado do recurso à exagerada penalização 
dos 14 meses e à multa de 1600 euros. A 
despenalização, a acontecer, nunca será infe-
rior a 12 meses, face ao artigo do regulamen-
to disciplinar que norteou o castigo. Como 
homem aprumado, o presidente decidirá em 
função da sua consciência. Pode seguir os es-
tatutos e passar o presidente adjunto, Robert 
Câmara, a presidente, já que há quórum na 
direcção, ou a direcção pode convocar uma 
Assembleia Geral para saber dos clubes se 
aprovam aquela medida ou se pretendem 
eleições antecipadas.

Contudo, nada será igual para o futuro. 
Percebo que quem tem um percurso directivo 
limpo, quer no clube que presidiu quer na As-
sociação que preside há 10 anos, sinta mal-
estar por ver e ouvir o nome associado a um 

caso que deixa marcas. Foi um erro despro-
positado. Infelizmente acontece a quem tem 
bom coração e procura ajudar o próximo. Po-
rém, há ajudas que merecem grande refl exão 
e muitos conselhos. E a ajuda que Auditon 
Moniz deu ao Operário, que ainda não se pro-
nunciou, merecia muito aconselhamento”.

As Associações e clubes açorianos têm 
menos dinheiro, mas ganham candidatu-
ras a grandes eventos. É o milagre da mul-
tiplicação?

“Desconheço quais os “grandes eventos” 
que vêem para as Associações açorianas. Se 
houver, serão poucos. Os apoios ofi ciais para 
estas organizações, por parte da Direcção Re-
gional do Desporto, estão reduzidíssimos ou 
já não existem. E muito bem. Só se justifi cam 
apoios quando há retorno e são organizados 
por gente nossa, séria e competente, que pri-
vilegia o desporto e a marca Açores. A Se-
cretaria dos Transportes e Turismo, através 
da Direcção Regional do Turismo, teima em 
conceder apoios fi nanceiros para eventos que 
não têm repercussões, com reduzidas mais-
valias para a nossa economia e com difusão 
nacional ou internacional muito restrita. Jus-
tifi cam-se 25 mil euros este ano e 30 mil no 
ano passado para o Circuito de Golfe e Co-
municação? Justifi cam-se 70 mil euros este 
ano e 90 mil no ano passado para a fi nal do 
Nacional Açores do Expresso BPI Golf Cup? 
Justifi cam-se 56.250 euros este ano e 75 mil 
euros em 2012 para o Festival de Bridge? 
São apenas alguns dos exemplos, para refl e-
xão, da área do desporto referentes ao primei-
ro semestre de 2013. Porque noutras áreas há 
apoios que não fazem sentido algum. Este ano 
os contratos-programa com vista à atribuição 
de comparticipações fi nanceiras a iniciativas 
assentes em programas anuais e plurianuais 
com interesse para o desenvolvimento do tu-
rismo nos Açores tiveram por base 5 milhões 
970 mil euros. Para o fi nal de Junho de 2014 
já se perspectiva um apoio a rondar umas 
boas dezenas de euros (cem mil?), para um 
torneio de futebol de sub-13 (?) organizado 
por uma empresa de fora da Região e que 
merece um estudo aprofundado”.

João Patrício

A antevisão do que vai acontecer no 
desporto em 2014 e o “milagre” das vi-
tórias das candidaturas à organização 
de grandes eventos são as questões 
colocadas aos nossos tributos.

José Silva, jornalista e ex-coordenador do desporto da RTP/RDP Açores
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Arsenal de Canelas

Em prEm prEm prEm prEm prol do desportol do desportol do desportol do desportol do desporto – ADo – ADo – ADo – ADo – ADAAAAAC celebrC celebrC celebrC celebrC celebrou 35 anos deou 35 anos deou 35 anos deou 35 anos deou 35 anos de
vidavidavidavidavida
   A Associação Desportiva
Arsenal de Canelas, um clube
eclético, com orgulho do pas-
sado, confiança no presente e
esperança no futuro, celebrou
o 35º aniversário, reunindo à
sua volta os amigos do clube.
   No passado sábado,
celebrou-se o aniversário des-
ta grandiosa Coletividade, que
reuniu os mais variados
agentes ligados ao Clube das
diferentes modalidades. O
menu é constituído por
entradas diversas, caldo
verde, rojões e
sobremesas variadas.
   Num tempo de dificuldades
transversais a toda a so-
ciedade, as coletividades
vivem-nas com particular
acuidade. Por isso, para poder
sobreviver e levar por diante
não só a tarefa social e
desportiva que desempenha,
mas também poder con-
cretizar os projetos e elevar o
bom nome do Clube, realizou-
se este jantar/convívio no

pavilhão de Canelas, com a
presença de dezenas de
convidados.
   “É nos momentos difíceis
que se vê quem são os gran-
des canelenses”

Fim de Semana em cheio!!
   Temos a época do andebol a
rolar em pleno. Este fim-de-
semana estiveram em ação
todas as nossas equipas de
andebol, exceto os bambis e
as juniores. Realizámos sete
jogos, dos quais saímos
vitoriosos em 3 e derrotados
em 4.

Juvenis Femininos
Valongo – 39  /  Arsenal
Canelas – 27
   Depois de um início de jogo
que registou algum equilíbrio,
com algumas alterações no
marcador, sem que nenhuma
equipa tivesse vantagem
superior a dois golos, a
formação de Valongo fez jus
ao seu favoritismo e mais

determinadas no jogo alcan-
çaram uma vantagem que
viria a ser determinante no
desfecho final do encontro. A
superioridade nessa fase do
jogo permitiu à equipa de
Valongo um avolumar da
vantagem que chegou a ser de
15 golos, já no desenrolar da
segunda parte. “Remando
contra a maré” as meninas de
Canelas, feridas no seu
orgulho, deram então uma
boa resposta à equipa adver-
sária e com um parcial de 6-0,
diminuíram a vantagem do
Valongo que, com alguns
remates mais certeiros, foi
cavando uma vantagem maior.
   Ao longo do jogo a equipa de
arbitragem teve uma série de
decisões controversas, provo-
cando algumas incidências
durante o jogo lamentáveis.
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g O Sporting Clube da Horta (SCH)
recebe este sábado, no pavilhão, o
Sporting Clube de Portugal. O encontro
está agendado para as 21h00. Pela frente
os faialenses têm uma tarefa difícil, já que
vão enfrentar um Sporting que já não
perde desde a sétima jornada e ocupa
mesmo a liderança do campeonato. Na
primeira volta recorde-se, a equipa de
Filipe Duque foi perder a casa dos leões
(38-22).

Nos outros jogos da 17.ª jornada do
Campeonato Nacional, o Passos Manuel
recebe o Avanca, o Benfica joga em casa

do Águas Santas, o ISMAI recebe o
Belenenses, o Fafe joga no Funchal frente
ao Madeira SAD e o Porto vai a Braga
defrontar o ABC.

No passado fim de semana o SCH rece-
beu o Porto. Os faialenses bateram-se com
garra mas não conseguiram contrariar a
superioridade dos campeões nacionais, e
acabaram por perder o jogo (27-33). 

Ainda na passada jornada, o Sporting
venceu o Águas Santas (31-24), o Avanca
perdeu em casa com o Benfica (22-29),
Belenenses e ABC empataram em Belém
(17-17), o ABC foi vencer a casa do

Passos Manuel (24-28) e Fafe e ISMAI
empataram (22-22).

Nas contas da tabela, os leões lideram
com 43 pontos, mais um que Benfica e
ABC. O Porto é quarto, com 40 pontos, no
entanto os campeões nacionais têm um
jogo em atraso. Segue-se o Águas Santas
(38 pontos) e o Sporting da Horta (32). Na
metade inferior da tabela está o Madeira
SAD (com 26 pontos mas com um jogo a
menos), seguido de Belenenses (26 pon-
tos), Passos Manuel (24), ISMAI (23),
Fafe (22) e Avanca (18), sendo que este
último tem dois jogos em atraso.          Mp 

andEBoL – caMpEonato nacionaL

Sporting da Horta recebe Sporting 
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ANDEBOL
INICIADAS

CONSOLIDAM
O 1.º LUGAR

No passado fim-de-semana as iniciadas da Didáxis jo-
garam em Vizela, ante o Callidas, vencendo por 28-19. A
duas jornadas do fim da 1ª fase do campeonato, a Didáxis
mantém o 1º lugar com os mesmos pontos do 2º clas-
sificado, o Maiastars, mas tem menos um jogo realizado.
As infantis deslocaram-se a Chaves para defrontar a equi-
pa local e venceram, por 23-6, ocupando o 4º lugar do
torneio de abertura.
Já as juvenis perderam o 1º lugar, depois da derrota, em
casa, com o Maiastars, por 33-23. De realçar o jogo
realizado por Diana Oliveira que marcou 14 golos, sendo
a atleta com mais acerto ofensivo. Esta derrota não com-
promete os objectivos desta fase, pois apuram-se para a
fase nacional duas equipas.

ACV prepara-se
para as fases finais
A equipa infantil da ACV (Associação Cultural de Vermoim)
venceu em Felgueiras por 7-26; o mesmo aconteceu com
as atletas juniores, frente à mesma equipa, com vitória
por 4-17.
Terminados os torneios de abertura, a equipa masculina
de infantis terminou em segundo lugar e a equipa feminina
foi terceira. Já a equipa júnior feminina está em segundo
lugar na 1.ª fase do campeonato nacional.
Estas classificações auguram a continuidade para as fases
finais dos campeonatos.
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 Ò andebol

sir 1º maio Perde  
em santarém

A SIR 1º Maio continua no comando da 
classificação da zona 3 da III divisão 
nacional de seniores, apesar da derrota 
(24-26) que sofreu em Santarém, com 
o GF “Os Empregados do Comércio”.

A equipa da Marinha Grande soma 14 pontos, mais 
um que o segundo classificado, a Juve Lis. No entanto, 
tem mais dois jogos disputados.

O próximo jogo da formação de Picassinos está agen-
dado para 11de janeiro, frente ao Albicastrense. 

No escalão de juvenis masculinos, o clube da Mari-
nha Grande bateu o ND Pombal, por 32-18, enquanto 
a formação feminina conseguiu uma expressiva vitória 
(49-6) em Almeirim. 

Em iniciados, a equipa masculina marinhense perdeu 
(12-55) com o Sismaria e a formação feminina foi derro-
tada (26-41) em Alcanena. ß
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ANDEBOL
FOTO:ARQuIVO

Campeonato Nacional 2.ª 
Divisão de Seniores Masculinos

resposta 
no final não 
anulou mau 

começo
Oleiros, 20

Sanjoanense, 19

Sanjoanenses: Eduardo Pereira, Alexan-
dre Duarte, António Brandão; Eduardo 
Carneiro; Fábio Gonçalves, Ricardo Pinho; 
Alexandre Tavares; Hugo Terra; Bruno 
Pinho; Fabian Scheck; Ricardo Pinho; Rui 
Gonçalves; Henrique Pinho; Pedro Amorim.
Treinadores: Pedro Tavares e José Correia.

Com as bancadas bastante 
compostas, como é habitual nas 
deslocações da Sanjoanense a 
Oleiros, este encontro não foi di-
ferente e isso criou uma pressão 
adicional sobre o jogo.

Os alvinegros não conse-
guiram estar à altura da parti-
da e estiveram irreconhecíveis 
durante toda a primeira parte, 
jogando abaixo do que habituou 
os seus adeptos ao longo dos 
últimos jogos.

O Oleiros soube tirar provei-
to da situação e foi construindo 
uma vantagem confortável de 
três ou quatro golos. Só nos 
últimos 10 minutos da partida 
é que os alvinegros entraram 

no jogo e conseguiram reduzir a 
desvantagem, mas ainda assim 
não foi suficiente para anular 
o mau início, acabando por 
terminar com apenas um golo 
de diferença.

Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão de Seniores 

Femininos

poderia ter 
sido maior

Canelas, 18 
Sanjoanense, 24

Sanjoanense: Tânia Pinho; Patrícia Silva; 
Maria Teixeira; Branca Santos; Ana Silva; 
Ana Gomes; Mónica Agrela; Carla Oliveira; 
Viviana Afonso; Joana Oliveira; Mariana 
Silva; Ana Araújo; Ana Silva; Cláudia Alves; 
Ana Duarte; Ana Silva, Joana Santos, Carina 
Gonçalves.
Treinador: Filipe Rosário.

A jogar em casa do Canelas, 
a Sanjoanense entrou bem na 
partida e controlou sempre o 
jogo e o marcador vencendo com 
alguma naturalidade. Contudo, 
as alvinegras poderiam ter saido 
de Vila Nova de Gaia com um 
resultado bem mais dilatado, face 
ás oportunidades criadas.

Na tabela classificativa está 
tudo mais complicado. Ao que 
tudo indica, o  primeiro lugar do 
grupo de acesso à fase final pode-
rá será repartido por três equipas 

com os mesmos pontos (Espinho, 
S. Bernardo, Sanjoanense) No en-
tanto, só dois lugares dão o acesso 
e a Sanjoanense é a que tem pior 
“goal average” das três equipas.

Com dois jogos ainda por 
disputar, além de vencer,  as alvi-
negras terão de golear em ambas 
as partidas.

Campeonato Nacional 1.ª 
Divisão de Juniores Masculinos

Sanjoanense, 28
São Mamede, 25

Sanjoanense: Rui Costa; Ricardo Pinho; 
Alexandre Duarte; Hélder Fonseca; Pedro 
Morais; João Silva; João Silva; André Re-
sende; Ivo Silva; Fábio Fernandes; Daniel 
Oliveira; Ricardo Silva; Tiago Correia; João 
Costa; Emanuel Silva.
Treinador: Hélder Louro.

Num campeonato extrema-
mente competitivo, a Sanjoanense 
conseguiu uma importante vitória 
frente a um adversário direto na 
luta pela manutenção.

Fase Apuramento de Inicia-
dos Masculinos

Avanca, 29
Sanjoanense, 47

Sanjoanense: Ramiro Pinho; Paulo Bastos; 
Francisco Silva; Manuel Mateus; Daniel 
Andrade; Gonçalo Fernandes; Guilherme 
Novo; Rodolfo Silva; Diogo Santos; José 
Pereira; Alexandre Tavares.
Treinadores: José Fonseca e Rosário Ges-
tosa.

Vitória da Sanjoanense na 
sua deslocação a Avanca, conse-
guindo bater os locais por uma 
margem bastante confortável.

Campeonato Nacional de 
Infantis Masculinos

Sanjoanense, 29
S. Bernardo, 37

Sanjoanense: Gonçalo Oliveira; Miguel 
Almeida; João Bártolo; José Almeida; João 
Henriques; Hugo Moreira; Guilherme Re-
sende; Simão Moreira; Miguel Leite; Tomas 
Moreira; Luís Fernandes; Ruben Aguincha; 
André Teixeira; Tiago Oliveira.
Treinador: José Aguincha.

 
A jogar em casa, a Sanjo-

anense não se conseguiu impor 
perante o S. Bernardo. Apesar de 
tudo foi uma partida algo equili-
brada, mas onde foi mais feliz a 
formação de Aveiro.

Campeonato Regional de 
Minis Masculinos

Oleiros, 32
Sanjoanense A, 13

Atletas: Miguel Almeida; Tomas Moreira; 
Francisco Lima; Gonçalo Pinto; Afonso 
Moreira; Miguel Leite; Henrique Andrade; 
Bruno Costa; Carlos Coelho; André Ferreira.
Treinador: Sérgio Paiva.

Na casa do Oleiros, a San-
joanense não teve quaisquer 
argumentos para contrariar o 
jogo dos locais, que bateram 
os alvinegros por uma margem 
bastante confortável.

Campeonato Nacional de 
Iniciados Femininos

Sanjoanense, 33
LAAC 21

Sanjoanense: Carla, Cláudia, Joana P., Pipa, 
Andreia S., Rita, Lali, Mariana N., Andreia 
F., Carol, Kika, Catarina, Catarina A., Joana 
A., Ana T., Cheila.
Treinador: Rui Andrade.

Mais uma vitória sem con-
testação, num jogo em que se 
previam algumas dificuldades, 
pois o adversário vinha de uma 
série de bons resultados. A San-
joanense entrou muito forte, 
especialmente na primeira parte, 
que permitiu chegar ao intervalo 
com o resultado de 21-9. No 
segundo tempo o técnico fez 
rodar todo o plantel de forma a 
preparar a equipa. 

Fase Apuramento 
de Juvenis Femininos

Sanjoanense, 25
Alavarium, 31

Sanjoanense: Mariana Rocha; Maria Tava-
res; Cheila Conceição; Catarina Arrojado; 
Maria Leite; Liliana Brandão; Eulália Silva; 
Andreia Fernandes; Ana Ferreira; Mariana 
Brandão; Ana Mendes.
Treinadores: Manuel António e Rui An-
drade.

Derrota da Sanjoanense em 
casa frente ao Alavarium, num 
jogo equilibrado, mas em que foi 
mais feliz a formação visitantes.

Minis Femininos

Ac. Espinho B, 11
Sanjoanense, 13

Sanjoanense: Patrícia Pereira, Inês Bastos, 
Patrícia Faria, Leonor Silva, Nádia Correia, 
Mariana Pinho, Ana Beatriz Resende, Leo-
nor Carvalho Silva, Mariana Barata, Laura 
Tavares, Susi Costa, Daniela Sebastião, 
Maria Pinho, Nádia Soares, Maria Teixeira 
e Joana Faria.
Treinadores: Joana Santos e Carlos Ferreira.

Vitória escassa da Sanjo-
anense na sua deslocação ao 
recinto do Espinho, mas que 
foi importante para as jovens 
alvinegras.

agenda

Seniores masculinos
Sanjoanense-S. Mamede
Dia 21, às 17h00, Pavilhão Travessas

Juvenis masculinos
Ac. Coimbra-Sanjoanense
Dia 21, universitário n.º Coimbra

Juvenis femininos
Sanjoanense-Valongo Vouga
Dia 21, às 11h00, Pavilhão Travessas

Juniores masculinos
Sanjoanense-Leça
Dia 212, às 15h00, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Sanjoanense B-CP Oleiros
Dia 22, às 09h30, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Canelas
Dia 22, às 17h00, Pavilhão Travessas
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anDebol   equipas da região somam derrotas na 1.ª divisão

Dom fuas e Cister Sa vão lutar 
pela manutenção em juvenis

Os juvenis masculinos do Dom Fuas e do Cister sa 
voltaram a perder na zona 3 da 1.ª Divisão nacional 
e vão lutar pela permanência na fase dos últimos. 
Os jovens nazarenos deixaram-se surpreeneder pelo 
alavarium (26-32) e foram ultrapassados na tabela 
pelo adversário, caindo para o penúltimo lugar. a 

“lanterna-vermelha” continua a ser carregada pelos 
alcobacenses, que perderam em samora Correia (28-
16) e somam por derrotas os jogos realizados.

Entretanto, no regional de iniciados femininos, o Cister 
goleou no terreno do 3 aaa (2-42), enquanto o Dom Fuas 
perdeu na Batalha (33-17). nos iniciados masculinos, o 
Cister perdeu em casa com o Batalha (15-41).

RESULTADOS 14.ª jORnADA
 Benavente-Sp. Espinho 27-30
 Estarreja-Sismaria 36-33
 Dom Fuas AC-Alavarium 26-32
 S. Bernardo-Juve Lis 25-30
 Sam. Correia-Cister SA 28-16

pRóximA jORnADA (21-12)
 Alavarium-Benavente
 Sp. Espinho-Estarreja
 Sismaria-S. Bernardo
 Cister SA-Dom Fuas AC
 Juve Lis-Sam. Correia

CLASSiFiCAÇÃO
   J V E D GM Gs p
1 Juve Lis 15 14 0 1 464 362 43
2 Samora Correia 15 11 0 4 413 346 37
3 Estarreja 15 10 1 4 490 398 36
4 São Bernardo 15 9 2 4 443 371 35
5 Benavente 15 9 0 6 476 429 33
6 Sismaria 15 8 0 7 444 431 31
7 Sp. Espinho 15 5 0 10 410 433 25
8 Alavarium 15 4 0 11 389 440 23
9 Dom Fuas AC 15 3 1 11 378 455 22
10 Cister SA 15 0 0 15 275 517 15

jUvEniS nACiOnAL     zona 3

Pedro Figueiredo (Cister SA) ............72
Ricardo Bulhões (Dom Fuas AC) ...... 64
David Millasseau (Dom Fuas AC) ..... 60
Bruno Almeida (Dom Fuas AC) ....... 59

Diogo Marques (Dom Fuas AC)........ 55
Daniel Estrelinha (Dom Fuas AC) ......51
Henrique Bilhastre (Cister SA) ........48
Miguel Amaral (Cister SA) .............. 39

mARCADORES DA REGiÃO
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