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Comemoração
Gala da modalidade
realiza-se em Viseu
inserida no programa
da Feira de São Mateus

Nos dias 24 e 25 de Agosto, Viseu
será a capital do Andebol nacio-
nal. Do programa do Projecto de
Andebol para a Feira de São Ma-
teus Viseu 2013 fazem parte a III
Gala Nacional de Andebol, as Su-
pertaças Masculina e Feminina,
o jogo Benfica vs Teucro, do Tor-
neio da Feira de São Mateus e,
ainda, jogos de andebol em ca-
deira de rodas do mesmo tor-
neio. Na III Gala do Andebol
serão entregues os prémios de
Melhor Jogador, Melhor Guarda-
-Redes, Atleta Revelação, Melhor
Treinador e Melhor Dupla de Ár-
bitros. Serão, ainda, reveladas as
personalidades a quem serão
entregues os prémios Homena-
gem e Carreira.

§andebol
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APD Braga com dupla vitória

APD Braga faz a festa de novas conquistas nacionais, desta feita, no andebol

DR

JOSÉ EDUARDO

Depois do brilharete al-
cançado no basquete na-
cional, onde conquistou o 
campeonato nacional e a 
Taça de Portugal, a equipa 
da APD Braga “volta a dar 

cartas” agora no andebol 
em cadeiras de rodas.

Ontem, no Pavilhão Ire-
ne Lisboa, no Porto, con-
quistou a Taça de Portu-
gal em andebol de qua-
tro, ao bater a APD Pa-
redes por 7-4 e 6-3, em 

partida disputada duran-
te a manhã.

À tarde, em andebol de 
sete, fez o mesmo à  APD 
Leiria, a quem venceu por 
uns “claros” 25-5, conquis-
tando mais um troféu.

O conjunto bracarense 

prossegue, assim, com um 
ano de ouro no desporto 
nacional, preparando-se 
agora para, no dia 24 de 
agosto, ser distinguido em 
Viseu pela Federação de 
Andebol de Porugal.

Aí, durante a gala de an-

debol, a equipa receberá os 
troféus agora conquistados 
e, no dia seguinte (25 de 
agosto), inserido no pro-
grama da Feira de S. Ma-
teus, a equipa da APD Bra-
ga participa num jogo/exi-
bição da modalidade.

ANDEBOL EM CADEIRAS DE RODAS: TAÇA DE PORTUGAL

DR
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• APD Braga vence duas Taças de Portugal em andebol 
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APD Braga conquista Taça de PortugalAPD Braga conquista Taça de Portugal
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O Gabinete Técnico da Associação 
de Andebol da Ilha Terceira, em 
estreita colaboração com a Câmara 
Municipal da Praia da Vitória, leva 
a efeito amanhã, domingo, a partir 
das 15:00, no chamado areal grande 
da cidade da Praia da Vitória, o II 
PraiAndebol 2013.
Recorde-se, a propósito, que o III 
PraiAndebol está agendado para o dia 
quatro de agosto, também com iní-
cio às três da tarde, então integrado 
nas Festas da Praia da Vitória/2013, 
ao passo que o IV PraiAndebol acon-
tece a um de setembro, igualmen-
te com pontapé de saída às 15:00. 
A organização do PraiAndebol so-
licita que, por questões de ordem 
logística, as equipas participantes 
estejam presentes no local do even-
to às 14:15. 

ANDEBOl

praiAndebol/2013 
decorre amanhã
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JIM YOUNG/REUTERS

Fernando Pimenta e Emanuel Silva com as medalhas ganhas em Londres

Sensivelmente um ano depois de te-

rem terminado os Jogos Olímpicos 

de Londres e de alguns percalços 

no pagamento de bolsas aos atletas, 

foram ontem assinados, em Lisboa, 

os contratos-programa relativos ao 

ciclo olímpico dos Jogos do Rio de 

Janeiro em 2016. Para o próximo ci-

clo, o Comité Olímpico de Portugal 

(COP) vai receber do Estado portu-

guês 15,7 milhões de euros, o que 

signifi ca um aumento de 1,1 milhões 

em relação ao anterior ciclo que ter-

minou com os Jogos de Londres, no 

ano passado. Ficou também ontem 

contratualizada uma verba adicional 

de dois milhões para 2017, de forma 

a evitar uma descontinuidade nos 

apoios. 

“É um pacote superior ao do ci-

clo olímpico anterior”, frisou José 

Manuel Constantino, presidente 

do COP, reconhecendo, no entan-

to, que o organismo a que preside 

vai passar algumas difi culdades em 

2013 por ter de assumir parte desse 

fi nanciamento até ao fi nal do ano, 

sendo que, para já, estão integrados 

44 atletas no projecto Rio 2016: “O 

que vai ser recebido em 2013 é que 

vai provocar difi culdades, porque o 

próprio COP vai ter de assumir par-

te das responsabilidades que deve-

riam ser assumidas pelo Governo. 

O Governo deu-nos conta de que 

Dinheiro para a preparação 
olímpica chegou atrasado 
mas aumentou e vai até 2017

não tem meios para disponibilizar 

mais recursos fi nanceiros, portanto 

vamos nós assumir, com a garantia 

do Governo de que será recuperada 

no exercício de 2014.”

Neste novo plano, passa a haver 

apenas três níveis de bolsas, ao con-

trário dos quatro em anteriores ci-

clos, sendo que os de nível 4, que 

tinham o estatuto de qualifi cado, 

passam a integrar os de nível 3 (se-

mifi nalista). Os valores das bolsas 

individuais mantêm-se: 1375 euros 

mensais para nível 1 (medalhados), 

1100 euros para nível 2 (fi nalista) e 

825 euros para nível 3 (900 a partir 

de 2014).

Também o Comité Paralímpico re-

cebeu um aumento signifi cativo nos 

apoios, passando a ter uma compar-

ticipação fi nanceira de 3,8 milhões 

de euros para este ciclo paralímpi-

co, o que signifi ca um acréscimo de 

mais de 50% face a Londres 2012.

Para Luís Marques Guedes, minis-

tro da Presidência e dos Assuntos 

Parlamentares, “os meios disponi-

bilizados são perfeitamente adequa-

dos e correspondem às possibilida-

des do Governo neste momento”, 

destacando ainda o pioneirismo 

do Governo em fi nanciar a prepa-

ração olímpica “numa lógica a três 

ciclos”.

Jogos Olímpicos
Marco Vaza

Financiamento do Estado 
português para preparar 
Jogos do Rio, em 2016, sobe 
1,1 milhões. Apoio para os 
paralímpicos cresce 50%

F
oi no duatlo que Portugal 
se estreou nos Jogos 
Mundiais de 2013, a 
nona edição do evento 

que reúne um conjunto de 
desportos ou disciplinas de 
um desporto que usualmente 
não são disputados nos Jogos 
Olímpicos. Cristiana Valente 
terminou a prova feminina 
na 15.ª posição no primeiro 
dia desta competição que se 
realiza, desde 1981, de quatro 
em quatro anos e sempre 
no ano seguinte aos Jogos 
Olímpicos.
Trinta e oito dos cerca de 4000 
atletas presentes em Cali, na 
Colômbia, são portugueses. 
A cidade colombiana, tal 
como ditam as regras da 
organização, não pôde 
realizar qualquer construção 
para albergar o evento — os 
Jogos Mundiais disputam-se 
sempre em infra-estruturas 
já existentes. A competição 
é organizada pela Federação 
Internacional de Jogos 
Mundiais, mas conta com o 
apoio do Comité Olímpico 
Internacional. O râguebi de 
sevens, que ainda integra o 
programa em Cali, foi a última 
modalidade a ser promovida 
para os Jogos Olímpicos, pois 
fará a sua estreia em 2016, no 
Rio de Janeiro.
O râguebi é um dos desportos 
mais “clássicos” destes 
Jogos Mundiais, assim como 
a canoagem (na versão 
maratonas), o squash ou o 
karaté, mas há espaço para 
modalidades como bowling, 
raquetebol, andebol de 
praia, sumo, natação com 
barbatanas, salvamento de 
vidas, orientação, escalada, 
esqui aquático, desportos 
aéreos (parapente e pára-
quedismo) ou de disco 
(frisbee) para referir apenas 
alguns. A delegação 
portuguesa, que em 2009 
subiu duas vezes ao pódio e 
em 2005 três, competirá em 
canoagem, duatlo, corfebol, 
patinagem de velocidade, 
dança desportiva (standard e 
latinas) e ginástica (acrobática, 
trampolins e tumbling). M.A.

Os desportos 
esquecidos dos JO

15,7
milhões de euros é o valor do 
financiamento estatal para o 
presente ciclo olímpico, que irá 
culminar com os Jogos do Rio de 
Janeiro em 2016
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Andebol
ABC/UMinho participa
no Torneio do Águas Santas
em Agosto
A equipa do ABC/UMinho tem presença con-
firmada no Torneio Associação Atlética de
Águas Santas 2013, em seniores masculinos,
nos dias 23, 24 e 25 de Agosto, que tem como
objectivo principal a preparação das equipas
participantes, no campeonato da I divisão.
A.A. Avanca, ABC/ UMINHO, Águas Santas 
e Andebol Clube de Fafe são as equipas parti-
cipantes e os jogos serão disputados no Pavi-
lhão da A.A. Águas Santas.
Calendário de jogos
Sexta-feira, dia 23 de Agosto
19 horas - Águas Santas -  A.C. Fafe
21 horas - ABC/UMINHO - A.A. Avanca
Sábado, dia 24 de Agosto
16 horas - A.A. Avanca - A.C. Fafe
18 horas - ABC/UMINHO - Águas Santas
Domingo, dia 25 de Agosto
16 horas - A.C. Fafe - ABC/UMINHO
18 horas - Águas Santas - A.A. Avanca

Página 14



A15

  Tiragem: 36413

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 4,49 x 19,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 48939634 26-07-2013

Etapas de Leiria
consagram
finalistas

Já são conhecidas quatro das
equipas leirienses que vão mar-
car presença na fase final de
andebol de praia que se vai rea-
lizar nos dias 2, 3 e 4 de Agosto,
em Sesimbra. Em masters mas-
culinos, a formação Racoons
d'Areia venceu a classificação
geral depois de ter brilhado nas
praias de S. Pedro, Pedrogão,
Nazaré e Paredes, tendo acesso
directo à fase nacional, o
mesmo acontecendo com a
equipa Vakedo Gaw/Café Ro-
sio que, ao vencer a etapa da
Nazaré, também carimbou o
passaporte.

Em masters femininos, a
equipa 100 Ondas venceu as
quatro etapas regionais, garan-
tindo uma grande diferença
pontual em relação à BRR11
Kempa Online. Para além desta
quatro equipas, outras deverão
ser convidadas para a final de
Sesimbra. “Estamos muito sa-
tisfeitos. Tínhamos colocado a
fasquia muito alta, mas foi tudo
superado em termos de equi-
pas e do público presente, o
que prova que o andebol de
praia está na moda em Leiria”,
sublinhou o presente da Asso-
ciação de Andebol de Leiria,
Mário Bernardes. |
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Praia do Faial
acolhe 3.ª etapa

Realiza-se amanhã a 3.ª, e úl-
tima, etapa do Circuito Regional
de Andebol de Praia. Desta vez o
palco será a praia do Faial a reu-
nir as equipas participantes,
sendo que à entrada para esta
derradeira ronda, no que toca ao
escalão feminino, lidera o Marí-
timo, com 20 pontos, resultantes
das vitórias nas duas anteriores
etapas. Seguem-se na classifica-
ção "Pela Mudança 2013" (14
pts), "Qualiram" (14 pts) e "As
Peões" (10). Nos masculinos, na
frente estão "Os Peões", com 18
pontos, seguido de "Os Jokers"
(16 pts) e o "Seaci Madeira" (14
pts).
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ANDEBOL DE PRAIA Circuito Nacional

Fase final joga-se em Sesimbra
A fase final do Circuito Na-

cional de Andebol de Praia
realiza-se no novo campo de
jogos da Praia do Ouro, em

Sesimbra, entre 2 e 4 de
Agosto. A prova reúne 350
atletas, de ambos os sexos, a
partir dos 16 anos, em re-

presentação de 32 equipas
oriundas de todo o país. O cir-
cuito é organizado pela Fe-
deração de Andebol de Por-

tugal, com o apoio da Câma-
ra Municipal, entre outras
entidades. 

AC
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Ricardo Miguel Rodrigues Ferreira, de
dezassete anos de idade, ex atleta da Casa
do Povo da Vacariça e atualmente atleta de
andebol do Sport Lisboa e Benfica há já um
ano, sagrou-se campeão nacional de
Juvenis, no passado mês de maio, na partida
frente ao Futebol Clube do Porto.

O momento foi histórico para o clube
vermelho e branco, uma vez que não eram
campeões nacionais de Juvenis há sete anos
e já há três anos que este escalão não ia a
uma fase final. Para o atleta mealhadense
este foi um momento de alegria, tendo em
conta “o trabalho feito ao longo da época
onde a equipa teve altos e baixos, mas com
espírito e união de equipa souberam
ultrapassar tudo e todos e chegaram onde
queriam chegar”.

Ao Jornal da Mealhada, Ricardo Ferreira

Ricardo Ferreira é campeão nacional de Juvenis
agradeceu “o apoio do publico da luz e de
toda família vermelha e branca, à família que
sempre o apoiou em todos os momentos e
aos amigos do coração Joaquim Vieira, Rosa
Gaspar e Rafael Silva, aos pais Adriano
Ferreira e Isabel Ferreira e também à ex
treinadora Iolanda Sousa e ao treinador
adjunto José Carlos”.

Para finalizar, o atleta dedicou o titulo
“aos atletas da equipa e do clube, dirigentes
e treinadores que, ao longo de uma época
inteira, ajudaram muito e fizeram com quem
o clube tivesse mais um titulo na formação
do Andebol do clube vermelho e branco”.

Até ao passado dia 14 de julho, Ricardo
Ferreira esteve em estágio para a seleção
nacional onde fez três jogos contra a seleção
de Espanha e “onde mostrou o trabalho feito
ao longo de uma época inteira”.
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Terminada a época de 2012 / 20013, é altura de agradecer-
mos a todos aqueles que tornaram possível a continuação 

da prática da modalidade na nossa cidade.
Após a traição que sofremos de algumas pessoas que 

nos abandonaram e levaram grande n.º de atletas para outra 
colectividade, conseguimos reunir cerca de 40 atletas for-
mando novas equipas de Bambis, Minis, Infantis e alguns 
atletas com a idade de Iniciados.

Com a desinteressada ajuda de técnicos, pais dos atle-
tas, dirigentes e alguns amigos da modalidade, podemos di-
zer orgulhosamente que conseguimos uma vez mais garantir 
a modalidade em Torres Novas, pese embora a intenção de 
algumas pessoas pensarem que desta vez não teríamos hipó-
teses de sobrevivência.

Enganaram-se essas pessoas, e cá estamos tal como ao 
longo de mais de 30 anos, prontos para lutar.

Posto isto, o nosso agradecimento vai para os atletas, 
pais dos atletas, técnicos, amigos da modalidade e diri-    
gentes.

NAS PRÓXIMAS SEMANAS, DAREMOS A CO-
NHECER O NOSSO PROJETO PARA A ÉPOCA DE        
2013/2014.

A Direcção

Notícias do Andebol
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O Ginásio Clube de Santo Tirso
(GCST) terminou, no passado sába-
do de 29 de junho, a sua tempora-
da com o habitual sarau de encerra-
mento das atividades desportivas do
clube. Este ano o espetáculo foi cons-
truído à volta dos quatro elementos:
água, ar, fogo e terra, integrando em
vários momentos as diversas modali-
dades do GCST, tanto competitivas
como de lazer. Além da beleza das
várias atuações, este sarau permitiu
juntar novamente toda a família gi-

Ginásio de Santo
Tirso com
época de sonho

GCST // ENCERRAMENTO TEMPORADA

nasta, nomeadamente os seus atle-
tas, mostrando ao numeroso público
presente a grandeza do clube, pelo
número de modalidades, atletas e
conquistas desportivas alcançadas.

A noite terminou com um vídeo
resumo dos principais acontecimen-
tos da época 2012/2013 e com a
exibição pelos respetivos capitães de
equipa das três taças dos títulos na-
cionais conquistados, nomeadamen-
te, Campeões Nacionais 2ª Divisão
Juniores em Andebol e em Voleibol
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os títulos de Campeões Nacionais 3ª
Divisão Seniores masculinos e Cam-
peões Nacionais Infantis Masculinos.

ANDEBOL: JUNIORES VENCEM
Entretanto, em Andebol, as equipas
de Infantis, Iniciados e Juniores parti-
ciparam no Torneio de Andebol de
Estarreja – GarciCup’13. Destaque para
os Juniores que foram os grandes ven-
cedores do torneio no seu escalão.

NATAÇÃO: OPEN DE MASTERS
Já em Natação, decorreu ao longo
do último fim de semana de Junho,
nas Piscinas Municipais de Loulé, o
XV Campeonato Nacional – Open de
Verão de Masters. Esta prova é o pon-
to alto da época desportiva dos Mas-
ters, tendo contado na edição deste
ano com 369 nadadores em repre-
sentação de 49 Clubes. O GCST fez-
se representar por 8 nadadores cujos
desempenhos foram globalmente po-
sitivos, destacando-se os 5 lugares
de pódio alcançados por Sandra Santa
Bárbara, nomeadamente os de vice-
campeã nacional aos 50m bruços,
100m bruços e 100m livres e ainda
o terceiro lugar aos 50m e 200m
livres. De realçar também os 29 no-
vos recordes pessoais em piscina de
50 metros obtidos durante este cam-
peonato pelos nadadores do GCST.

TÉNIS: TORNEIO SUB 16/18
Em ténis, no mesmo fim de semana o
destaque vai para a organização do
torneio oficial do GCST de Sub 16/18,
que se revelou um sucesso em termos
organizativos, tendo proporcionado
a todos os espetadores jogos de ex-
celente nível técnico e competitivo. Dos
tenistas tirsenses destaque para Gui-
lherme Silva (sub-12, que disputou a
final em S. João Madeira, mas não
venceU. Já em pares sagrou-se vence-
dor do torneio. Em sub 10, no torneio
Inter-Clubes, a equipa composta por
Afonso Costa, Afonso Fraga, Gonça-
lo Marques e Gonçalo Sousa venceu
este torneio disputado em Braga. |||||

Ao longo do último fim de sema-
na, em Famalicão, realizaram-se
os Campeonatos Regionais de
Absolutos e Juvenis Piscina Lon-
ga, que contaram com a partici-
pação de 321 nadadores em re-
presentação de 22 Clubes. O Gi-
násio Clube de Santo Tirso mar-
cou presença com uma equipa
constituída por doze nadadores,
tendo alcançado seis lugares de
pódio, entre os quais o título de
campeã Regional 200m bruços
juvenis, conquistado por Catari-
na Isabel Branco que se sagrou
ainda vice-campeã regional
100m bruços juvenis. Destaque
ainda para a terceira posição
alcançada por David André
Almeida nos 100 e 200m mari-
posa juvenis A. Na estafeta Mas-
culina Juvenis A também o mes-
mo terceiro lugar, em 4x100m e
em 4x200m livres, foi conquis-
tado por David André Almeida,
José Pedro Barbosa, Pedro
Ferreira Lopes e Pedro Manuel
Silva. Destaque também para os
34 novos recordes pessoais, dos
quais oito novos recordes abso-
lutos do ginásio, num desempe-
nho médio de 102,8 por cento.

Pelo sexto ano consecutivo a sec-
ção de Natação do Ginásio irá le-
var a efeito a iniciativa “12 ho-
ras a nadar para uma Instituição
ajudar”. Desta vez as receitas re-
verterão a favor da Liga dos Ami-
gos do Hospital de Santo Tirso.
O evento terá lugar este sábado,
dia 13, das 8h00 às 20h00, nas
Piscina do Ginásio Clube de San-
to Tirso com diversas atividades
abertas a todo o público. |||||

12 HORAS A NADAR

CATARINA ISABEL
BRANCO CAMPEÃ
EM FAMALICÃO
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Portugal e Espanha jogam 
a partir de amanhã, em Pinhel, 
a primeira edição da Taça Ibé-
rica de Andebol. O troféu será 
disputado, à melhor de três 
jogos, pelas seleções nacionais 
de juniores masculinos dos dois 
países no pavilhão multiusos lo-
cal. A competição é organizada 
pela autarquia, com o apoio da 
Federação Portuguesa e da As-
sociação de Andebol da Guarda.

Pinhel

Taça Ibérica 
de andebol

DR
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