Revista de Imprensa
20-08-2011

1. (PT) - Bola, 20/08/2011, «A estratégia é simples: ganhar todos os jogos» - Entrevista a Jorge Rito

1

2. (PT) - Bola, 20/08/2011, Testes de luxo para lisboetas

2

3. (PT) - Correio da Manhã, 20/08/2011, Agenda

3

4. (PT) - Correio do Minho, 20/08/2011, ABC mede forças com Octavia

4

5. (PT) - Jogo, 20/08/2011, Agenda

6

6. (PT) - Jogo, 20/08/2011, Benfica e Sporting rodam em Viseu

7

7. (PT) - Jogo, 20/08/2011, FC Porto derrotado mas a evoluir em Leon

8

8. (PT) - Jornal da Madeira, 20/08/2011, Agenda diária

9

9. (PT) - Record, 20/08/2011, Agenda

10

10. (PT) - Record, 20/08/2011, Águias e leões ensaiam o arranque em Viseu

11

11. (PT) - Diário de Aveiro, 19/08/2011, São Bernardo precisa do apoio de todos

12

12. (PT) - Diário de Viseu, 19/08/2011, Joaquim Escada diz que qualidade não diminuiu

13

A1

ID: 37077158

20-08-2011

Tiragem: 120000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,56 x 35,03 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 1

A2

ID: 37077154

20-08-2011

Tiragem: 120000

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,49 x 32,50 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 2

A3

ID: 37076691

20-08-2011

Tiragem: 160521

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 3,45 x 8,79 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Página 3

A4

ID: 37077744

20-08-2011

Tiragem: 8000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 26,79 x 18,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

> Na próxima semana o ABC participa no Torneio de Fafe, onde está o Benfica, de Jorge Rito.
EQUIPA BRACARENSE JOGA A PARTIR DAS 19.30 HORAS

MODALIDADES

ANDEBOL

ABC mede
forças com
Octavia

Depois de uma vitória robusta diante do
Águas Santas, o ABC de Braga tem o seu
segundo teste da pré-temporada, num
desafio a disputar em Baiona (Vigo).
> rui miguel graça

O ABC de Braga defronta esta
noite o Octavia Pilotes Posada,
formação galega que está de regresso à Liga Asobal, o escalão
principal do andebol espanhola.
Este é o segundo teste da prétemporada, depois da equipa que
é orientada por Carlos Resende
ter vencido o Águas Santas por
nove golos de diferença.
A equipa bracarense teve ontem sessão dupla e hoje segue

Luís Bogas, a
contas com problemas físicos, é ausência
certa no segundo teste
da pré-temporada dos
bracarenses em
Vigo.
para Vigo, onde vai defrontar o
Octavia, conjunto que na época

D.R.

Equipa orientada por Carlos Resende tem esta noite, em Espanha, o seu segundo teste da pré-época

passada ascendeu ao escalão
principal e que tem um plantel
recheado de estrangeiros.
É um momento importante
para aquilatar o desenvolvimento dos trabalhos no plantel do
ABC Braga, naquela que é a segunda semana da pré-temporada.

Para este desafio, Luís Bogas é
a grande ausência. O jogador
apresenta-se com problemas físicos e vai ser poupado pelo timoneiro dos bracarenses.
Recorde-se que na próxima semana o ABC de Braga vai participar no Torneio de Fafe, num
momento simbólico, onde vai

reencontrar o antigo timoneiro
Jorge Rito. A competição arranca na quinta-feira, num embate
diante dos Lugi Handball; no dia
seguinte os bracarenses vão
medir forças com o AA Fafe e,
de hoje a oito dias, defrontam o
Benfica na terceira jornada da
torneio fafense.
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ANDEBOL>>27

ABC mede forças com
os espanhóis do Octavia
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL • 2.ª Jornada Liga Zon Sagres: Benfica-Feirense, 19h45, Luz
(SportTV1), árbitro: Hugo Pacheco
(Porto). • 1.ª Jornada Liga Orangina
(Honra): Trofense-Penafiel, 17h. Belenenses - Atlético, 17h15. • Treino do
Marítimo, 9h30, Santo António. Viagem
à tarde para o Porto. • 1.ª Divisão Juniores/Zona Norte, 3.ª jornada: NACIONAL-FC Porto, 16h, Choupana.
MARÍTIMO-Vit. Guimarães, 15h, sintético de Santo António. • Torneio quadrangular de preparação (6.ª jornada):
Machico-Caniçal, 18h30, Machico; Marítimo - Camacha, 17h, Santo António.
• O madeirense Alex integra a Selecção
Nacional de Sub-20 que participa no
"Mundial" da categoria, a ter lugar na
Colômbia, até hoje. Portugal disputa a
Final, às 2h. • Campo de Férias "Milan
Calcio Clinic", 2.º período, no Centro
Desportivo da Madeira, na Ribeira
Brava, até dia 31. • Treino do
União/SAD, 17h30, Complexo, na Camacha. • "Summer Camp" - megacampo de férias destinado a jovens
com idades entre os três e os 15 anos,
no Estádio da Madeira, na Choupana.
ANDEBOL • Os árbitros madeirenses
Ricardo Fonseca/Duarte Santos no IV
Campeonato do Mundo de Sub-19, na
Argentina, até hoje.
UNIVERSÍADAS • Vitaly Efimov (Ténisde-Mesa) e Alberto Paulo (Atletismo),
na final dos 3.000 metros Obstáculos,
nas Universíadas, na China, até amanhã.
PÓKER • 13.ª Etapa do Casino da Madeira Póker League de 2011.
GOLFE • 6.º Torneio "Edimade", no
Campo do Porto Santo.
AUTOMOBILISMO • Bernardo Sousa
(Ford Fiesta S2000) participa no Rali da
Alemanha, até amanhã. • Inscrições
para o Rali do CD Nacional, até dia 2 de
Setembro.
MOTOTURISMO • Passeio de Verão do
Clube Motards Tolerância Zero.
CANOAGEM • David Fernandes, Helena
Rodrigues e Joana Sousa (Naval do
Funchal) no "Mundial" de Velocidade,
na Hungria (Szeged), até amanhã.
TÉNIS-DE-MESA • Estágio de Preparação para o Funchal Júnior Open e 15.º
Torneio Internacional da Madeira,
9h/13h, Pav. Bartolomeu Perestrelo, até
terça-feira. • Inscrições para o "Open
Internacional Sá", no Hiper do Estreito,
até dia 28.
VELA • Festival Dia da Cidade do Funchal, para as classes de Vela Ligeira, na
Baía do Funchal.
SQUASH • Inscrições para o Torneio Internacional da Madeira de 2011, até dia
10 de Setembro.
AUTOMÓVEIS ANTIGOS • IV Raid de Automóveis Antigos Algarve / Madeira em
passeio pela ilha. Hoje, viagem para
Portimão.
PATINAGEM DE VELOCIDADE • Madeirenses no Campeonato Nacional de Absolutos de Estrada e no II Encontro
Nacional de Estrada de Iniciados, em
valega (Ovar), até amanhã.
NATAÇÃO • Escolas de Natação do Nacional, nas piscinas da Jaime Moniz e
nos Álamos.
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São Bernardo precisa
do “apoio de todos”

Campeonato
“abre” com
recepção ao
Xico Andebol

O clube aveirense iniciou os treinos sob o comando do técnico Juan Marques.
Conquistar a manutenção é o grande objectivo do jovem treinador
ANDEBOL/1.ª DIVISÃO
Carlos Delgado
O Centro Desportivo de São
Bernardo vive momentos de
reajustamento na sua actividade
competitiva, ao nível da equipa
sénior. Há cerca de seis anos a
funcionar de forma autónoma, a
equipa mais mediática do clube
volta, esta época, a ficar entregue
à responsabilidade da Direcção,
liderada por Ulisses Ribeiro. Esta
mudança de paradigma teve
como efeitos imediatos a saída da
anterior equipa técnica, chefiada
por Ricardo Tavares, que, contra
todas as expectativas, veio a conseguir a manutenção na prova
máxima da modalidade.
Para colmatar essa saída, a Direcção apostou em Juan Marques,
antigoguarda-redesdoclube,eem
Paulo Gonçalves – atleta aveirense
com maior currículo desportivo
ao nível do andebol –, porventura
um dos rostos com maior carisma
no São Bernardo.
Visivelmente tranquilo, mas
conhecedor das dificuldades que

PAULO RAMOS

I

mais alto patamar do andebol
nacional. Sabemos que vai ser
uma tarefa muito difícil, mas também sabemos que, com trabalho,
entrega, empenho e entusiasmo,
esse objectivo é possível de ser
alcançado”, adianta, pormenorizando:“Das12equipasparticipantes no campeonato, há 4/5 que
jogam, tal como nós, para conquistarem a permanência. É nesse
grupo que iremos centrar as nossas atenções, para que, em Maio
do próximo ano, possamos festejar a permanência”, acrescenta.
Confiante, Juan Marques dei-

I O São Bernardo ainda
não tem o plantel definido,
mas já sabe que vai
começar o campeonato a
jogar no seu pavilhão. O
adversário será o Xico
Andebol, um dos concorrentes à conquista da permanência. O jogo está agendado para o dia 10 de
Setembro, um sábado, e
começa pelas 18 horas.

xa um repto. “Vai ser muito importante que os nossos atletas
sintam, ao longo do campeonato,
o carinho e apoio de todos. Se
assim for, as coisas tornar-se-ão
menos difíceis de serem atingidas”, concluiu.l

JUAN MARQUES confia no trabalho que pode efectuar no São Bernardo
aí vêm, Juan Marques, ainda a
debater-se com algumas indefinições na formação do plantel,
mostra entusiasmo e confiança
nesta nova responsabilidade. “É
um desafio tremendo, porque o
plantel ainda não está formado.
Mas já sabemos que a esmagadora maioria dos jogadores iniciou-se no clube, o que significa
que a aposta na juventude vai

continuar a imperar”, refere.
Desafio exigente
e estimulante
Sobre a sua estreia como treinador
principal, o antigo guarda-redes
revela entusiasmo. “É um desafio
muito aliciante, mas também exigente. Acredito, no entanto, que
podemos ter êxito, porque confio
no meu trabalho e também na

colaboração do Paulo Gonçalves,
que por todo o seu passado de atleta internacional trará importantes conhecimentos adicionais”.
Sobre os objectivos a atingir,
Juan Marques mostra realismo.
“O clube vive momentos de reajustamento ao nível da equipa
sénior, logo os objectivos não
podem ser mais do que conseguirmos manter o São Bernardo no
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Andebol
Torneio ‘Feira de S. Mateus’

Sporting e Lugi Handboll abrem a prova

Joaquim Escada diz que
qualidade não diminuiu
O andebol internacional
vai estar em destaque este
fim-de-semana, em Viseu,
com a realização
da 13.ª edição do Torneio
Internacional ‘Feira
de S. Mateus’. Este ano, o
evento conta com menos
equipas, “o que não quer
dizer menos qualidade”,
diz Joaquim Escada,
presidente da Associação
de Andebol de Viseu
SILVINO CARDOSO

Como ontem já tínhamos
anunciado, começa amanhã
mais um torneio internacional
da Feira de S.Mateus.
Este ano, o evento conta apenas com quatro equipas, sendo
duas nacionais, uma da Suécia
e outra de Espanha, em vez das
habituais seis, três portuguesas
e outras tantas estrangeiras.
Para o presidente da Associação de Andebol de Viseu, "a crise toca a todos e o andebol não
está imune aos prejuízos que a
mesma provoca", começou por
nos justificar o dirigente e principal promotor da realização
do torneio internacional.
"O facto de haver menos
equipas, não significa menos
qualidade. A preocupação foi
continuar a ter andebol de
grande nível, mas respeitando
a contenção das despesas que
são sugeridas para a realização
de eventos importantes. Não
se pode esquecer que conseguimos a presença de duas
equipas que têm milhares de
adeptos no nosso distrito, o
Benfica e o Sporting. Depois
temos a participação da
equipa de Lugi Handboll, que
vem da ‘pátria ‘do andebol, a
Suécia, e uma das melhores
equipas do país vizinho, o
Balomano de Valladolid.
Deste modo, podemos dizer
que mantivemos a qualidade
e que a conquista do troféu
maior vai ter, com certeza,
muita luta por parte do quarteto referido”, explicou ao Diário de Viseu, Joaquim Escada.
Sobre os apoios que a organização teve, o presidente da As-

Joaquim Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu e grande responsável pela realização
do torneio afirma que a qualidade mantém-se

sociação de Andebol de Viseu,
recordou que "sem o empenho
da Câmara Municipal de Viseu
e da empresa que é responsável
pela realização de um dos maiores certames do país, a Feira de
S. Mateus, a Expovis, a que se
juntam um série de entidades
que também quiseram dar o
seu melhor, dentro do actual
contexto económico do país, é
evidente que não seria possível
realizar o torneio”.
Joaquim Escada espera que
o evento continue "a ser uma
das grandes alavancas para
que as pessoas possam vir até à
feira, fazendo do torneio da
Feira de S. Mateus, também,
um meio de promoção das
potencialidades económicas
da região"
Em termos de divulgação da
modalidade, o dirigente mostra-se satisfeito "pela adesão que
se tem sentido à volta da realização do torneio, destacando a
importância dos meios de comunicação social a noticiarem
o torneio, e o facto de a RTP2
transmitir três jogos, projectando a imagem da cidade".

Joaquim Escada apela ao público viseense que compareça
em massa no Pavilhão do Inatel
para que as equipas participantes
se sintam apoiadas e ofereçam

bons espectáculos de andebol.
"Estou convencido de que
benfiquistas e sportinguistas
vão aderir em grande", concluiu o responsável.
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