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A1

Crianças participaram no Andebol4kids
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/05/2014

Meio: Almonda Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ab3487c

/

 
A manhã da última sexta-feira, dia 23 de maio, foi de grande animação na Praça 5 de Outubro, em
Torres Novas.
 
 Mais de 200 alunos dos 3.º e 4.º ano das escolas de Santa Maria e Visconde São Gião participaram
numa ação do projeto Andebol4kids, com o objetivo de divulgar o andebol entre os mais novos
através de jogos e outras atividades lúdicas alusivas à modalidade.
 
 A iniciativa foi da responsabilidade da Câmara Municipal de Torres Novas, numa parceria com a
Federação de Andebol de Portugal, a Associação de Andebol de Santarém, o Organismo Autónomo de
Andebol do Clube Desportivo de Torres Novas e os dois agrupamentos de escolas do concelho, Artur
Gonçalves e Gil Paes, tendo tido ainda a colaboração dos alunos dos Curso Tecnológico de Desporto da
Escola Artur Gonçalves no acompanhamento das atividades.
 
 O projeto Andebol4kis, da Federação de Andebol de Portugal (FAP), visa aproximar cada vez mais o
andebol das crianças em idade escolar.
 
 A FAP acredita que o andebol, em termos gerais, é muito importante no desenvolvimento multilateral
da criança pelo que deve envolver todos os seus conhecimentos técnicos e organizativos ao serviço
das crianças em idade escolar.
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ANDEBOL
| Redacção | 

Fábio Vidrago e Hugo Rocha
continuam de amarelo para a
próxima época. Os dois atletas
assinaram por mais um ano com
o ABC/UMinho.

Fábio Vidrago dá assim segui-
mento à carreira no clube que
sempre representou. Um atleta
que viu recentemente o seu mé-
rito reconhecido sendo chamado
à selecção nacional. Para Hugo
Rocha é também a continuidade
de um trabalho de excelência no

clube que representa há vários
anos. Luís Teles, presidente do
ABC/UMinho, refere que são
“duas boas notícias para os
adeptos que continuarão a contar
com o virtuosismo do Fábio e a
qualidade defesa/ataque do Hu-
go”. O presidente diz ainda que
o clube bracarense “continua a
trabalhar para garantir um plan-
tel equilibrado que faça face aos
desafios da próxima época”.

Noutro âmbito o ABC/UMi-
nho, através de uma parceria
com o Manabola, vai abrir as
portas ao andebol feminino.

Conscientes da importância
crescente da vertente feminina
na modalidade, o ABC/UMinho
e o Manabola iniciaram um pro-
cesso de captação para a partici-
pação nos escalões de formação
da modalidade.

A primeira jornada de captação
decorreu no passado sábado com
resultados muito positivos. Mais
de 30 jovens vieram conhecer a
nova realidade desta parceria.
No próximo sábado há nova jor-
nada de captação, desta feita pa-
ra júniores, pelas 15 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite.

ABC/UMinho anuncia continuidade dos jogadores

Fábio Vidrago e Hugo Rocha renovam

DR

Os dois atletas vão continuar vestidos de amarelo na próxima temporada
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Andebol feminino
Filipa Gonçalves e Amélia Maia
na selecção nacional de juniores C

É na Juventude do Lis, em Leiria, que Filipa Gonçalves, lateral esquerda e
Amélia Maia, guarda-redes da equipa de andebol da A2D Didáxis se es-
treiam na selecção nacional de Juniores C Femininas. Estas duas atletas
foram convocadas para o estágio de preparação para a participação nos
IX Jogos Desportivos da CPLP 2014, a realizar em Angola (Luanda), no fi-
nal de Julho e início de Agosto.  Nesta primeira fase, são 22 as atletas con-
vocadas para o estágio de dois dias, em Leiria. As duas jovens jogadoras
foram vice campeãs nacionais do Desporto Escolar integram uma selec-
ção que tem como treinadora Ana Seabra concentrando-se no dia 17 de
Junho em Leiria.   Esta é a estreia absoluta de Amélia Maia nas selecções
e a segunda vez que Filipa Gonçalves é chama a um estágio, tendo estado
na Selecção de talentos quando ainda era iniciada.

DR

Filipa Gonçalves e Amélia Maia estreiam-se na selecção nacional
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ANIMAÇÃO «Divulgar o tra-
balho que é realizado no con-
celho pelas entidades que
acompanham as camadas
mais jovens» é um dos objecti-
vos da Câmara de Pombal ao
organizar, através da sua Uni-
dade de Desporto e Juventude,
a V Feira da Juventude, que de-
correrá de hoje a domingo na
Zona Desportiva.  Segundo a
autarquia, «numa relação de
parceria» do município com

«os diferentes expositores», a
Feira da Juventude «aposta
numa abordagem informativa
e formativa do empreendedo-
rismo, dinamizando works-
hops que permitirão a aquisi-
ção de ferramentas impulsio-
nadoras de um empreendedo-
rismo dinâmico e de sucesso,
desenvolvendo a proactividade
individual do público jovem».

O evento tem início às 21h30,
com uma tertúlia “À conversa

com talentos”, no Café Con-
certo. Amanhã a feira aberta às
11h00 com um Flashmob. Du-
rante todo o dia há exposições,
workshops, provas de basket,
BMX, andebol, street basket,
futsal, ténis, insufláveis, air bun-
gee, game day, consolas, simu-
ladores, música e dança.  Além
de espectáculo com jovens ta-
lentos terá lugar um concerto
com bandas do concelho. 

Domingo, há Festand (ande-
bol), oficina Ciência Cidadã, jo-
gos tradicionais, xadrez gigante,
além da repetição de activida-
des do dia anterior. A animação
estará a cargo do Coro Infantil
e de Break Dance. |

Feira da Juventude
começa hoje em Pombal

Certame propõe uma vasta
panóplia de actividades
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A V Feira da Juventude decorre
entre hoje e domingo na Zona
Desportiva de Pombal. Works-
hops, provas de basket, BMX, an-
debol, street basket, futsal, ténis,
insufláveis, air bungee, dame day,
consolas, simuladores, música e
dança fazem parte das ofertas
para um fim-de-semana cheio de
emoção.

Juventude
festeja
em Pombal

SUGESTÕES
[FIM-DE-SEMANA]

De hoje a domingo
Pombal

A Feira Cultural de Coimbra
chega este domingo ao fim, sendo
que este último fim-de-semana é
marcado pelas 24 horas culturais.
Um conjunto vasto de iniciativas
que começa às 6h00 de sábado
com a iniciativa “Esculpir ao
Vivo” com Pedro Figueiredo e ter-
mina de madrugada com uma
after party. Pelo meio há homena-
gens (a Varela Pé Curto), actua-
ções e provas gastronómicas.

24 horas
culturais
sem parar
Sábado e Domingo
Coimbra

O Complexo Turístico da Praia
das Rocas, em Castanheira de
Pera, abre amanhã ao público
para mais um Verão de diversão.
Um slide a terminar na água, uma
parede de escalada com duas vias
e uma parede para experimentar
as sensações do rapel são algu-
mas das novidades de 2014.

Praia das
Rocas já está
a funcionar
A partir de amanhã
Castanheira de Pêra

Mostrar que, apesar das suas
limitações, as pessoas portado-
ras de deficiência física ou
intelectual têm capacidades
surpreendentes, que nos supe-
ram. É esse o mote para a Gala
Sem Limites que se realiza ama-
nhã à noite, no Conservatório
de Música de Coimbra, a partir
das 21h30.

Gala Sem
Limites no
Conservatório
Amanhã à noite
Coimbra

A Live Beach, praia artificial de
Mangualde, reabre amanhã às
15h00, para um Verão reple to de
animação. A abertura fica mar-
cada por uma Mega Party, a partir
das 21h30, com os dj’s André Flor,
É Nóis, Vit to e The Boss. Entrada
gratuita.

Live Beach
reabre
amanhã
A partir de amanhã
Mangualde
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Treinador de Alcobaça deixa Benfica
Jorge Rito, natural de Alcobaça deixou de ser o treinador
da equipa de andebol do Benfica, depois de os encarna-
dos terem ficado no 4.º lugar no Campeonato Nacional,
atrás do FC Porto, Sporting e ABC.
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Benfica dispensa Inácio Carmo, Álvaro Rodrigues e Chernov
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/05/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b780076b

/

 
encarnados remodelam plantel
 
 , 29 maio de 201423:27
 
 A época de andebol do Benfica encontra-se em plena equação. O treinador Jorge Rito já saiu e agora
são três jogadores a verem a dispensa confirmada: Inácio Carmo, Álvaro Rodrigues e Chernov.
 
 Em comunicado, os encarnados revelam que "os finais de época são tempos de reflexão para tomar
decisões e fazer opções para o futuro, contudo a gratidão é sempre um valor presente no clube",
segundo foi possível ler-se, após uma temporada fracassada.
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UMINHO
| Redacção | 

A quadra de vólei da UMinho,
em Gualtar volta a ser por estes
dias o destino para muitos dos
apaixonados por vólei de praia,.

O vólei de praia foi a última
modalidade coletiva a entrar em
acção nesta XXI edição do Tro-
féu Reitor, com oito equipas em
competição e após o cumpri-
mento da primeira jornada, de
realçar a entrada em grande dos
campeões em título (Engenharia
Biomédica) que se assumem de
novo como grandes candidatos,
mas também as excelentes pres-
tações de Estudos Portugueses e
Lusófonos (EPL) que foram

bronze o ano passado e Enge-
nharia Civil que também entrou
com o “pé direito” e que terão
também uma palavra a dizer
neste torneio. Na abertura do
torneio, MIEEIC e EPL foram as
‘estrelas’ da quadra, duas equi-
pas bastante equilibradas, mas
MIEEIC entrou melhor e venceu
o primeiro set (21-17). EPL não
baixou os braços e acabou mes-
mo por vencer os outros dois
sets (15-21/8-15), resultados que
lhe deram a vitória na partida.  

No outro jogo, os campeões de
Biomédica mostrou que quer a
revalidação do título ganhando
por 2-0 (15-21/ 9-21) Eng. Infor-
mática.  Na outra partida desta
jornada MIEGSI e Eng. Civil di-

vidiram a quadra no jogo que fe-
chava a jornada. Com uma equi-
pa mais coesa e mais organiza-
da, Civil não deu grandes hipó-
teses aos adversários e venceu
de forma clara pelos parciais de
17-21 e15-21. 

No andebol, opôs a terceira
jornada, LEI segue na frente do
torneio com cinco pontos, em-
bora Eletrónica e Materiais te-
nham menos um jogo. 

Nesta última jornada a compe-
tição determinou que se encon-
trassem Gestão e LEI. A partida
terminou com a vitória esmaga-
dora de LEI por 11-30.  Na pró-
xima jornada, o futsal masculino
decidirá as últimas equipas que
passam aos oitavos de final.

Toféu Reitor

Oito equipas em competição no voleibol de praia

DR

Voleibol de praia centra as atenções no Troféu Reitor
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DESPORTOA Câmara Muni-
cipal de Nelas está a promover
até amanhã os Encontros Des-
portivos para os alunos do 1.º
ciclo do ensono básico do con-
celho, integrados nas aulas de
Actividade Física e Desportiva
das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular. As activida-
des decorrem entre as 16h00
e as 17h00, sob a coordenação

da equipa técnica dos serviços
de desporto da autarquia. 

As actividades surgem no âm-
bito das parcerias estabelecidas
com a Associação de Andebol
de Viseu, incluída no projecto
“Andebol 4 Kids”, e com a Fe-
deração Portuguesa de Voleibol,
através do projecto “Gira-Volei”,
tendo ambas o objectivo de fo-
mentar e promover a divulga-

ção e desenvolvimento das mo-
dalidades de andebol e voleibol
no primeiro ciclo, na vertente
de iniciação.

Os encontros têm lugar nos
campos exteriores das insta-
lações desportivas do Centro
Escolar de Nelas. Participam
541 crianças dos Agrupamen-
tos de Escolas de Nelas e Canas
de Senhorim. |

Câmara de Nelas promove 
encontros desportivos
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Raccoons d’Areia venceram circuitos regional e nacional de andebol de praia no Verão de 2013

MÁRIO AMARAL

Equipa de Leiria participa na fase final do circuito europeu de andebol de praia

Raccoons viajam até à Grécia
para honrar as cores nacionais
Jacinto Silva Duro
jacinto.duro@jornaldeleiria.pt

� Precisaram de juntar oito mil eu-
ros para entrar nesta aventura, onde
irão defrontar alguns dos melhores
jogadores mundiais de andebol de
praia. Os Raccoons d'Areia, equipa
campeã nacional maioritariamente
composta por jogadores de Leiria,
estão de partida para Salónica, na
Grécia, para participar na fase final
do circuito europeu de andebol de
praia, que decorre de amanhã, sex-
ta-feira, a domingo. Sem medo, com
muita ambição, mas conscientes
das dificuldades que vão surgir den-
tro do campo.

“Vamos com vontade de mostrar
o nosso andebol e não entramos
em nenhum jogo a pensar que o va-
mos perder. Andamos nisto à mui-
to tempo e esta presença é, tam-
bém, um prémio por tudo o que fi-
zemos pela modalidade.” João Mar-
ques, um dos elementos da equipa,
tem uma fé inabalável nos Rac-
coons. Acredita que a equipa vai
deixar uma boa imagem, “dignifi-
car o andebol de praia da região e
português”. Não é por acaso que
foram campeões nacionais em
2013, repetindo o título alcançado
em 2009... 

No entanto, está também ciente
das dificuldades. A competição é
dividida em dois grupos de cinco e
no grupo em que está a equipa de
Leiria aparecem também os gregos
– reforçados por quatro atletas e
um treinador brasileiros, por aca-
so são nada menos do que cam-

peões do Mundo –, croatas, hún-
garos e espanhóis. Apesar dos 800
quilómetros de costa para treinar,
Portugal nunca conseguiu resulta-
dos de relevo nesta variante que
valoriza o espectáculo: golos em pi-
rueta ou jogo aéreo valem a dobrar. 

Depois das dificuldades, está na
altura dos Raccoons desfrutarem.
“Tivemos muitas dificuldades em
conseguir angariar a verba neces-

sária para podermos participar na
competição. Temos de agradecer às
empresas, muitas delas que nos
apoiam há largos anos, por conti-
nuarem a ajudar-nos, mesmo
quando a situação financeira do
País não é a melhor. A Câmara de
Leiria também foi incansável e
deu-nos a mão em tudo o que pre-
cisámos.”

Quem tinha direito a ir à Grécia

mas não vai é a equipa feminina
campeã nacional, as 100 ondas.
Integralmente composta por joga-
doras do Colégio João de Barros, ti-
veram de abdicar de jogar em Sa-
lónica porque a competição de pa-
vilhão ainda não terminou. A equi-
pa de Meirinhas joga este fim-de-
semana os jogos decisivos de atri-
buição do terceiro lugar no Cam-
peonato Nacional da 1.ª Divisão.
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 Ò andebol

juniores Masculinos da sir  
vice-líderes no nacional 

N o passado domingo, 
assistiu-se a um emocio-
nante jogo de andebol 
que pôs em confronto o 
segundo classificado da 

zona sul do campeonato nacional de junio-
res masculinos da II divisão, o Ginásio do 
Sul, e a SIR 1° de Maio, 3° classificado com 
os mesmos pontos. Num jogo que era deci-
sivo para ambos, devido à luta pela subida 
de divisão, começou melhor a equipa mari-
nhense que com rápidos contra-ataques se 
colocou na frente, com o resultado em 4-1. 
Depois, uma boa reação da equipa de Al-
mada aliada à pouca agressividade da equi-
pa da casa na organização ofensiva permi-
tiu o empate nos 6-6 e 9-9, a sete minutos do 
intervalo. Nos minutos finais do primeiro tem-
po, a SIR tirou proveito de algumas sanções 
disciplinares atribuídas à equipa adversária, 
chegando ao intervalo a vencer por 13-10. 
No segundo tempo o equilíbrio foi uma 
constante. A SIR, ao optar por fazer uma 
marcação individual ao lateral esquerdo ad-
versário, conseguiu estar quase sempre na 
frente do marcador e, só aos 20 golos, o Gi-
násio empataria o jogo. Seguiu-se uma boa 
reação da equipa marinhense que assumiu 
outra vez a liderança da partida acabando 
por conseguir a vitória por dois golos de di-
ferença (27-25). Com este resultado, a SIR 
volta a isolar-se no segundo lugar a apenas 
uma jornada do fim. Neste momento, o Ala-
varium, último adversário da SIR, já garantiu 
a subida, no entanto não pode perder com a 
SIR para poder disputar o título de campeão 
nacional com o vencedor da Zona Norte, 
pelo que, este jogo, a disputar em Aveiro, 
promete ser mais um grande momento de 
andebol. Em 3° lugar, ainda a lutar pela 
subida, temos a equipa do Torrense que se 

deslocará a Santarém para defrontar os Em-
pregados do Comércio e que ficará à espera 
de uma escorregadela da SIR.

À semelhança da equipa de juniores 
masculinos, também os seniores masculinos 
proporcionaram um bom jogo de andebol 
a todos os presentes, no sábado, frente ao 
Albicastrense. Partida emotiva, em que a SIR 
entrou melhor, mas à qual a equipa forastei-
ra reagiu bem, acabando por conseguir ir 
para intervalo com um empate a 11 golos. 
No segundo tempo, a SIR reentrou com uma 
defesa muito agressiva, a criar problemas na 
organização ofensiva do adversário e conse-
guindo passar para a frente com três golos 
de vantagem. Ainda assim, mais uma vez, 
a equipa forasteira acaba por reagir bem à 
desvantagem, aproveitando o maior poderio 
físico para voltar a empatar a partida, que 
terminaria com o resultado de 24-24.

Os Juvenis masculinos cumpriram a 11ª 
jornada com a deslocação a Odivelas,  na-
quele que foi um jogo duro e com um público 
agressivo na esperança de vingar a derrota 
sofrida na Marinha Grande. A SIR entrou 

no jogo com  muita calma e fair-play e o 
marcador alternou na vantagem, que esteve 
sempre dividida pelas duas equipas. Ainda 
assim, a equipa da casa chega ao intervalo 
a vencer por 15-11. A segunda parte, ficou 
marcada por uma toada mais rápida da SIR, 
que ao aproveitar muito bem os contra ata-
ques, permitiu uma recuperação lenta mas 
eficaz. A equipa marinhense, recuperou, 
igualou e marcou a diferença, chegando 
ao final do jogo com uma vitória por 27-31. 
Partida marcada por uma melhor articulação 
do jogo de equipa e muita calma nas alturas 
mais quentes do jogo. No próximo fim de 
semana os juvenis masculinos recebem o vi-
zinho e rival, Batalha AC, para um jogo que 
se prevê muito duro e disputado.

Os Infantis masculinos jogaram, também 
este sábado, a última jornada do campeona-
to nacional na categoria de infantis masculi-
nos, acabando por vencer o BAC (Batalha 
Andebol Clube) por 18-16, terminando as-
sim, em 6.º lugar. Jogo muito bem disputado, 
equilibrado, mas maioritariamente domina-
do pela formação da SIR 1º de Maio. ß
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 Ò andebol

siR 1º MaiO 
nO seXtO LuGaR

No último fim de semana disputou-
-se no Pavilhão Municipal da Marinha 
Grande a terceira fase do campeonato 
nacional de iniciados femininos com a 
participação do Bartolomeu Perestrelo, 
Alpendurada, Sanjoanense e SIR 1º de 
Maio. Em disputa estava o acesso à fase 
final onde se vai disputar o título nacio-
nal.  Na sexta feira a abrir a competi-
ção a SIR 1º de Maio teve como opositor 
o Bartolomeu Perestrelo. Valeu a ponta 
final das marinhenses que conseguiram 
empatar o jogo num resultado de 23 
igual. No segundo jogo do dia, o Alpen-
durada venceu facilmente a Sanjoanense 
por 31-18. 

A segunda jornada abre com Bartolo-
meu Perestrelo versus Sanjoanense e com 
repetição do dia anterior, a equipa ma-
deirense a dominar o marcador durante 
grande parte do jogo e a sofrer o empate 
ao som do apito final numa igualdade 
a 30. A SIR 1º de Maio e a Sanjoanen-
se jogam a sua partida e a equipa local 
vence pela margem mínima, 24-23, e 
sobe ao primeiro lugar empatada com o 
Alpendurada.

Domingo, a derradeira jornada come-
ça com a vitória do Bartolomeu Perestre-
lo frente à Sanjoanense por 23-22. No 
encontro entre SIR 1º Maio e Alpendo-
rada, venceu a formação forasteira, por 
27-20.  Com estes resultados o Alpendu-
rada segue para a fase final onde vai 
encontrar Valongo do Vouga, Leça e Al-
canena. O Bartolemeu conquista a quin-
ta posição, a SIR 1º de Maio a sexta e a 
Sanjoanense a sétima posição. ß
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