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111 O râguebi da Agrá-
ria dedicou a primeira se-
mana de férias escolares 
de Páscoa aos seus jovens 
atletas da formação orga-
nizando um semana bem 
diferente do habitual. Com 
o râguebi sempre presente, 
o clube de Bencanta pro-
porcionou aos seus jovens 
atletas visitas à Universida-
de de Coimbra, Museu da 
Ciência, Jardim Botânico, 
Jardim da Sereia e Explo-
ratório num claro enrique-
cimento cultural dos seus 
atletas e treinadores.

A vertente desportiva 
também não foi esqueci-
da e para além do râguebi, 
ténis, natação, andebol, fu-
tebol, remo e canoagem fo-
ram outros desportos que 
ficaram a conhecer com 

enorme satisfação. 
Os jovens da Agrária tive-

ram ainda a oportunida-
de de praticar atividades 
agrárias, como a plantação 
de arbustos neste início de 
mais uma primavera, e de 
exprimirem as sensações 
dos jogos tradicionais e 
das artes plásticas, ativida-

des que foram muito elo-
giadas pelos jovens atletas 
de râguebi e seus amigos 
participantes.

A Agrária contou com 
parcerias com outros clu-
bes, como foi o caso da Sec-
ção de Remo da Académica 
e Clube Fluvial de Coimbra. 
J.F.A.

Férias Charruazitos com novas experiências

Jovens experimentaram vários desportos
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A5 Câmara de Braga agradeceu ao ABC conquista da Taça de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2015

Meio: Diário do Minho Online

URL:: http://diariodominho.pt/conteudos/57839

 
O presidente da Câmara Municipal de Braga agradeceu, ontem, ao ABC, em nome do Município e dos
bracarenses, a conquista da Taça de Portugal em andebol.
 
 Desporto | 1 de Abril de 2015
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ABC recebido em festa na Câmara Municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2015

Meio: Gazeta do Rossio Online

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/desporto/abc-recebido-em-festa-na-camara-municipal/

 
Ricardo Rio recebeu ontem, dia 1 de Abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a equipa do
ABC/UMinho, que no passado Domingo venceu a Taça de Portugal de Andebol, ao bater o FC Porto, na
final disputada em Loulé, por 25-24. A iniciativa contou com a presença de muitos Bracarenses, que
puderam desta forma aplaudir a equipa e partilhar com ela a alegria da conquista. O presidente da
câmara municipal de Braga elogiou o esforço e o espírito de sacrifício de todos aqueles que
contribuíram para mais um título 'histórico' de um clube com um vasto palmarés. "Em nome do
Município e de todos os Bracarenses, quero agradecer-vos por terem escrito uma página dourada na
história de um clube habituado aos grandes palcos e às grandes vitórias e que está no coração de toda
a comunidade", afirmou, fazendo votos de que este título seja o primeiro de uma época onde o
ABC/UMinho está muito bem colocado para disputar o campeonato nacional e a Taça Challenge. "Com
o vosso talento e ambição, é legítimo ambicionar a voos ainda mais altos", sublinhou. O Edil elogiou
ainda o processo de reconstrução pelo qual o ABC/UMinho passou nos últimos anos e que lhe permitiu
voltar a afirmar-se como uma referência no andebol nacional e internacional. "Depois de um período
de dificuldades, o clube soube criar parcerias sólidas que são o pilar essencial do sucesso que têm
atingido. O Município, na medida das suas possibilidades, continuará a fazer tudo para apoiar o
ABC/UMinho, quer do ponto de vista logístico e financeiro, quer no que se refere ao projecto que
partilhamos de reconversão do Pavilhão Flávio Sá Leite", afirmou. Por seu turno, João Luís Nogueira,
presidente do ABC/UMinho, garantiu que o ABC tem uma equipa 'vencedora e ambiciosa'. "Os desafios
são para se vencer e, após esta grande conquista, estamos mais empenhados do que nunca em
continuar a fazer história e a somar títulos. Temos esperança e a cidade merece estas vitórias",
referiu. Durante a ocasião, o Presidente Ricardo Rio recebeu uma camisola do clube simbolizando o
apreço daquela instituição pela Câmara Municipal de Braga. GAZETA DO ROSSIO
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Andebol: melhor jogador do mundo responde por viciação de resultado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/internacional/andebol-melhor-jogador-do-mundo-responde-

por-viciacao-de-resultado

 
Nikola Karabatic deve sentar-se no banco dos réus no verão. Caso tem quase três anos
 
 há 7 minutos
 
 O andebolista Nikola Karabatic, figura principal da seleção francesa, vai ser levado à justiça com a
acusação de fraude, devido a um arranjo de resultado do seu antigo clube, o Montpellier, para
favorecer apostadores.
 
 A notícia foi avançada esta quarta-feira por Mickaël Corbier, um dos advogados de Karabatic, que é
campeão olímpico, do mundo e da Europa, tendo ainda sido eleito
 
 O processo, que deve avançar no início do verão, tem mais 15 arguidos, entre os quais Géraldine
Pillet, companheira do jogador, Luka, irmão e também internacional francês, bem como outros seis
jogadores da equipa do Montpellier.
 
 Recorde-se que o jogador já tinha sido detido na primavera de 2012.
 
 Em causa estão apostas de mais de 100 mil euros, a 2,9 para 1, no resultado ao intervalo de um jogo
perdido em maio de 2012 ante o Cesson pelo Montpellier, quando o clube onde então alinhava
Karabatic já tinha assegurado o título de campeão gaulês.
 
 Nikola Karabatic joga atualmente no Barcelona.
 
Redação
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O empresário que foi jogador internacional de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2015

Meio: Mirante.pt Online - Mirante - Semanário Online.pt

URL:: http://semanal.omirante.pt/index.asp?idEdicao=698&id=108107&idSeccao=12502&Action=noticia

 
Identidade Profissional
 
 Os seus dias de trabalho são divididos entre Lisboa e o Cartaxo. Trabalha todo o dia mas como faz o
que gosta, diz, nem nota as horas passarem. Até porque considera que o importante é fazer aquilo
que se gosta. "Quando isso acontece estamos condenados a ter sucesso", diz.
 
 Ana Isabel Borrego
 
 João Gabriel tem 53 anos mas continua a fazer aquilo que lhe dá mais prazer: praticar andebol. É
considerado o bisavô da equipa dos 20 km de Almeirim, onde ainda joga. Uma actividade que mantém
para matar saudades da paixão que tem desde criança pela modalidade. Na sua actividade
empresarial é sócio-gerente, em conjunto com a esposa, da Gravymedal, empresa que cria e vende
taças, medalhas, prémios, estampagem de camisolas, entre outros serviços.
 
 João Gabriel nasceu em Lisboa mas vive no Cartaxo há cerca de 15 anos. Desejava sair de Lisboa
porque estava farto da agitação da capital e queria viver num local onde houvesse qualidade de vida.
A escolha pelo Ribatejo surgiu por acaso. Ainda andou com a família a ver casas na zona Oeste mas
como a família da esposa é de Vila Chã de Ourique e iam lá pontualmente surgiu uma oportunidade de
comprar o terreno onde funciona hoje a empresa, na Zona Industrial do Cartaxo. "Foi a melhor opção
que tomámos. A empresa precisava de crescer porque tínhamos adquirido equipamento e este espaço
foi o ideal", afirma a O MIRANTE.
 
 A Gravymedal é uma empresa familiar, constituída em 1927. O seu pai não foi o fundador mas
adquiriu-a e iniciou o negócio. João Gabriel começou a trabalhar nela na década de 80 do século
passado. Antes disso, ainda trabalhou numa fábrica de lingerie e esteve com o pai noutra empresa do
ramo alimentar. Depois disso começou a dar os primeiros passos na Gravymedal. O início da sua vida
desportista no andebol cruzou-se com a empresa do pai, arranjando-lhe alguns clientes. Como nas
provas de andebol precisavam de medalhas e taças, os dirigentes e organizadores das provas
recorriam à Gravymedal.
 
 A empresa tem uma loja em Lisboa, com três funcionários, e o espaço no Cartaxo, onde trabalham
dez pessoas. Abrangem cinco áreas de negócio que se complementam: prémios, sinalética, gravação e
a parte de merchandising. O intuito da empresa é alargar a oferta dos seus serviços vendendo o
produto directamente ao consumidor. "Estamos a criar uma rede comercial que permita divulgar os
nossos serviços directamente ao cliente uma vez que mais de metade dos nossos serviços são para
revenda", explica o empresário.
 
 Os principais clientes são instituições, federações, associações, clubes, câmaras municipais, juntas de
freguesia, agências de publicidade e empresas organizadoras de eventos. Têm clientes de todo o país,
embora o grosso esteja na região de Lisboa, uma vez que foi lá que começaram a actividade.
Começaram a explorar o mercado internacional e já fizeram negócios em Angola, Moçambique, São
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Tomé e Príncipe e Espanha.
 
 Nos tempos livres continua a jogar andebol porque não consegue desligar-se completamente da
modalidade, onde jogou a nível profissional. Foi atleta do Sporting e Belenenses e também da selecção
nacional. Os vários títulos desportivos não lhe tiram a humildade que o caracteriza. Em determinada
altura viu-se confrontado com a escolha de seguir os estudos ou o desporto. Ainda frequentou o curso
complementar de electrotecnia mas não o completou devido à competição desportiva.
 
 "Nessa altura tive que participar numa Taça Latina e num Campeonato do Mundo, o que não me
permitiu frequentar as aulas. Ganhava três vezes mais a fazer aquilo que gostava, jogar andebol, do
que a trabalhar por isso optei pelo desporto. Deixei a actividade desportiva a nível profissional quando
comecei a trabalhar na empresa", conta, acrescentando que passou a jogar em equipas mais
pequenas que treinavam apenas três vezes por semana, o que lhe permitia conciliar trabalho com
desporto.
 
 Os seus dias de trabalho são divididos entre Lisboa e o Cartaxo. São dias agitados mas João Gabriel
prefere que seja assim. Gosta do imprevisível. Trabalha todo o dia mas como faz o que gosta, diz,
nem nota as horas passarem. Considera que o importante é fazer aquilo que se gosta. "Quando isso
acontece estamos condenados a ter sucesso", conclui com um sorriso.
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Nicola Karabatic vai a tribunal por manipulação de resultados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2015/04/01/nicola-karabatic-vai-a-tribunal-por-manipulacao-de-

resultados

 
01-04-2015 23:46
 
 A notícia foi hoje avançada por Mickaël Corbier, um dos advogados de Nikola Karabatic.
 
 Nikola Karabatic
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O andebolista Nikola Karabatic, figura principal da seleção francesa, vai ser levado à justiça com a
acusação de fraude, devido a um arranjo de resultado do seu antigo clube, o Montpellier, para
favorecer apostadores.
 
 A notícia foi hoje avançada por Mickaël Corbier, um dos advogados de Nikola Karabatic, que é
campeão olímpico, do mundo e da Europa, ao serviço da França, e que foi eleito melhor jogador do
planeta em 2014.
 
 O processo, que deve avançar no início do verão, tem mais 15 arguidos, entre os quais Géraldine
Pillet, companheira do jogador, Luka, o seu irmão, também internacional francês, e outros seis
jogadores da equipa do Montpellier, segundo a mesma fonte.
 
 Em causa estão apostas de mais de 100 mil euros, a 2,9 para 1, no resultado ao intervalo de um jogo
perdido em maio de 2012 ante o Cesson pelo Montpellier, quando já se tinha sagrado campeão de
França.
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Juvenis dos 20 km ganham torneio e na Fase Final do Campeonato Nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2015

Meio: Almeirinense Online

URL:: http://www.almeirinense.com/2015/03/30/juvenis-dos-20-km-ganham-torneio/

 
Juvenis Femininos 20km em 1.º Lugar num Torneio de Azeitão. Nos passados dias 26, 27, 28 e 29 a
equipa de juvenis femininos esteve presente no torneio "Azeitão Andebol Fest '15". Onde competiram
com a equipa da Quinta do Conde à qual ganharam 35 - 4, em seguida jogaram contra a equipa do AD
Obandina, equipa espanhola presente no torneio, à qual também ganharam 23 - 20, fazendo com que
a equipa dos 20km fosse disputar a final do torneio com da Quinta da Princesa jogo que também
ganharam por 19-13 posicionando a equipa e o nome Almeirim em 1o lugar. Embora estivessem fora
num torneio a equipa teve ainda de fazer um 4.º jogo, em Almeirim, para a Fase Final do Campeonato
Nacional de Juvenis Femininos, onde defrontaram a equipa do Lagoa e à qual ganhara 15 -14. Mariana
Teixeira marcou o golo da vitória a 40 segundos do fim.
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ABC/UMinho recebido em festa no Salão Nobre da Câmara Municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2015

Meio: Braga TV Online

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/3541

 
Publicado em: 2015-04-01 19:10:02
 
 Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, recebeu hoje, dia 1 de abril, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, a equipa do ABC/UMinho, que no passado domingo venceu a Taça de Portugal
de Andebol, ao bater o FC Porto, na final disputada em Loulé, por 25-24. A iniciativa contou com a
presença de muitos Bracarenses, que puderam desta forma aplaudir a equipa e partilhar com ela a
alegria da conquista.
 
 Com esta iniciativa, o Município de Braga prestou homenagem aos Jogadores, Técnicos, Dirigentes e
Massa Associativa do ABC/UMinho pelo importante feito alcançado ao conquistarem, pela 11.ª vez na
sua história, a Taça de Portugal de Andebol.
 
 Na ocasião, Ricardo Rio elogiou o esforço e o espírito de sacrifício de todos aqueles que contribuíram
para mais um título 'histórico' de um clube com um vasto palmarés. "Em nome do Município e de
todos os Bracarenses, quero agradecer-vos por terem escrito uma página dourada na história de um
clube habituado aos grandes palcos e às grandes vitórias e que está no coração de toda a
comunidade", afirmou, fazendo votos de que este título seja o primeiro de uma época onde o
ABC/UMinho está muito bem colocado para disputar o campeonato nacional e a Taça Challenge. "Com
o vosso talento e ambição, é legítimo ambicionar a voos ainda mais altos", sublinhou.
 
 O Edil elogiou ainda o processo de reconstrução pelo qual o ABC/UMinho passou nos últimos anos e
que lhe permitiu voltar a afirmar-se como uma referência no andebol nacional e internacional. "Depois
de um período de dificuldades, o clube soube criar parcerias sólidas que são o pilar essencial do
sucesso que têm atingido. O Município, na medida das suas possibilidades, continuará a fazer tudo
para apoiar o ABC/UMinho, quer do ponto de vista logístico e financeiro, quer no que se refere ao
projeto que partilhamos de reconversão do Pavilhão Flávio Sá Leite", afirmou.
 
 Por seu turno, João Luís Nogueira, presidente do ABC/UMinho, garantiu que o ABC tem uma equipa
'vencedora e ambiciosa'. "Os desafios são para se vencer e, após esta grande conquista, estamos mais
empenhados do que nunca em continuar a fazer história e a somar títulos. Temos esperança e a
cidade merece estas vitórias", referiu.
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ANDEBOL ADAPTADO
| Redacção | 

“Estamos sempre onde se defen-
de o desporto e onde se defende
a dignidade social”. Foi assim
que Pompeu Martins, vice-presi-
dente da Câmara Municipal de
Fafe, abriu o Campeonato Euro-
peu de Andebol INAS, prova
que decorre em terras fafenses
até sexta-feira.

A cerimónia oficial de Abertu-
ra do Campeonato Europeu de
Andebol Adaptado decorreu no
Teatro Cinema, onde o vice-pre-
sidente, Pompeu Martins, deu as
boas vindas aos atletas e equipa
técnica das selecções portugue-
sa, francesa e polaca, congratu-
lando-se por Fafe acolher um
evento tão importante como é o
Campeonato Europeu de Ande-
bol Adaptado, na sua primeira
edição. “Há duas razões que nos
levaram a acolher este evento. A
primeira prende-se com o facto
de Fafe ser uma cidade de refe-
rência no que ao andebol diz res-
peito. Temos um histórico longo
da prática de andebol. O Ande-
bol Clube de Fafe é uma institui-
ção de respeito e reconhecimen-
to, que já deu mostras do seu
enorme valor. Aceitamos tam-
bém receber este campeonato,
pela CerciFaf, que tem um papel
preponderante no desenvolvi-
mento do concelho. É uma insti-
tuição que nos enche de orgulho
pelos resultados até agora obti-
dos. O trabalho destas duas insti-
tuições fez-nos aceitar e apoiar
este Campeonato", explicou.

O 1º Campeonato Europeu de
Andebol Adaptado começou on-
tem e a final vai contar com a
presença do Secretário de Esta-
do do Desporto e da Juventude,
Emídio Guerreiro.

“Defender o desporto e dignidade social”
O ANDEBOL INVADIU FAFE. Até sexta-feira, a cidade fafense é casa maior da modalidade, ao acolher a primeira edição do Cam-
peonato Europeu de Andebol Adaptado INAS, competição que coloca frente-a-frente as selecções de Portugal, França e Polónia.

DR

Primeiros jogos do europeu contaram com muita gente na bancada a apoiar as suas equipas

Jogos
Portugal em dose
dupla de acção
no segundo dia
Depois da vitória de ontem sobre
França, Portugal volta hoje a en-
trar em acção com dose dupla:

HOJE
Polónia - Portugal (10 horas)
França - Portugal (17 horas)

AMANHÃ
Portugal - Polónia (10 horas)
Polónia - França (17 horas)

SEXTA-FEIRA
Final (16 horas)
Entrega de Prémios (17.30 horas)
Festa de encerramento.

§programa

Jogo inaugural
Portugal entra
com o pé direito
no Europeu
No jogo inaugural deste campeonato
europeu, a selecção portuguesa en-
trou de mão certeira, conseguindo
uma importante vitória diante da
equipa gaulesa.
Ao intervalo Portugal já vencia França
por confortáveis 11-4, mantendo o
ritmo na segunda metade, o que lhe
valeu o resultado final de 20-9.
Apesar da diferença no resultado a vi-
tória de Portugal foi alcançada num
jogo muito bem disputado, em que a
dureza e a emotividade foram as no-
tas dominantes.

§selecção nacional

DR

Portugal entrou forte e conquistou a vitória por 20-9 sobre França

“Há duas razões que nos le-
varam a acolher este even-
to. A primeira prende-se
com o facto de Fafe ser uma
cidade de referência no que
ao andebol diz respeito. O
AC Fafe é uma instituição de
respeito e reconhecimento,
que já deu mostras do seu
enorme valor. Aceitamos
também receber o campeo-
nato, pela CerciFaf, que tem
um papel preponderante no
desenvolvimento do conce-
lho. É uma instituição que
nos enche de orgulho. O tra-
balho destas duas institui-
ções fez-nos aceitar e apoiar
este campeonato.”

Pompeu Martins (CM Fafe)
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ANDEBOL Campeonato Nacional da 2.ª Divisão - Zona Sul

Jornada marcada pelos dérbis 
entre as equipas do distrito
Disputou-se a 24.ª jorna-

da da 1:ª fase da zona
sul do campeonato na-

cional da 2.ª divisão – seniores
masculinos, que teve a parti-
cularidade de as quatro equi-
pas do distrito se terem de-
frontado entre si. O CCR Alto do
Moinho e o Vitória de Setúbal
protagonizaram uma emocio-
nante partida com o resultado

final a registar uma igualdade
(29-29). Equilibrado e emotivo
foi também o jogo que opôs o
IFC Torrense ao Almada AC.
Com a incerteza quanto ao
vencedor a pairar até ao der-
radeiro segundo da partida, a
equipa do concelho do Seixal
foi mais feliz e venceu por um
ponto de diferença (20-19).
Outros resultados: Boa

Hora/Roff 22 – 22 SL Benfica
“B”, Ílhavo AC 15 – 24 CDE Ca-
mões, NA Samora Correia 30 –
29 CD Marienses, AC Sismaria
29 – 24 ADC Benavente e Clu-
be Vela Tavira 21 – 25 GS
Loures. Na tabela classificati-
va o Boa Hora FC/Roff é líder
com 65 pontos, seguido do
SL Benfica B (61 pts) e do CDE
Camões (59 pts), respectiva-

mente 2.º e 3.ºclassificados. As
equipas do distrito ocupam as
seguintes posições: Vitória de
Setúbal (7º/48 pts), IFC Tor-
rense (8.º/44 pts), CCR Alto do
Moinho (10º/43 pts) e Almada
(12º/38 pts). O lanterna ver-
melha é o Clube Vela Tavira (30
pts)

JOÃO FERNANDES
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  Corte: 1 de 1ID: 58627172 01-04-2015
Torneio de andebol jovem até amanhã na Nazaré
Está a decorrer na Nazaré, até amanhã, o ‘XXVIII Torneio Internacional de Andebol Jovem -
Dr. Fernando Soares’. Ao longo de cinco dias, a vila organiza jogos de minis, infantis, inicia-
dos, juvenis, juniores, femininos e masculinos.
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A equipa do Ginásio Clube de Tarouca sagrou-se campeã
regional de andebol, no escalão minis, após a última jor-
nada realizada em Lamego. A equipa tarouquense termi-
nou a prova sem qualquer derrota. FOTO: DR

Minis do Ginário de Tarouca 
sagram-se campeões regionais
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HOJE, PELAS 17H30
ABC recebido
na Câmara de Braga

Como oportunamente o Diário do Minho noticiou, a 
equipa de andebol do ABC, que no passado domingo 
conquistou a Taça de Portugal, é recebida hoje, pelas 
17h30, na Câmara Municipal de Braga.

Página 21



A22

Alemanha venceu Torneio 4 Nações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2015

Meio: Jornal A Guarda.com

URL:: http://www.jornalaguarda.com/index.php/desporto/2569-alemanha-venceu-torneio-4-nacoes

 
Escrito por Jornal A Guarda. Colocado em Desporto Andebol Terminou no passado sábado, dia 21 de
Março, no pavilhão Desportivo Municipal de Mêda, o Torneio 4 Nações de andebol, com a vitória da
selecção alemã, ficando a equipa das quinas em segundo lugar, seguida da selecção francesa e, por
fim, da selecção espanhola. Antes de Alemanha e Portugal disputarem a partida decisiva para a
atribuição dos primeiros lugares, já a França tinha vencido a Espanha por 20-17. Ao intervalo, as
gaulesas já ganhavam por 8-6. No final, Anselmo Sousa, presidente da Câmara Municipal da Mêda, e o
vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal Augusto Silva, entregaram o troféu à selecção
vencedora. A vereadora Lucília Coelho, da Câmara Municipal de Pinhel, entregou o prémio à equipa
portuguesa. Nélson Bolota fez a entrega dos prémios à selecção classificada em terceiro lugar, a
França, enquanto ao quarto classificado os prémios foram entregues pelo pároco da Mêda. Segundo o
presidente da Câmara Municipal de Mêda, Anselmo Sousa, este tipo de parcerias são uma prova de
que o Interior também tem condições de organizar provas de grande qualidade e visibilidade. A
parceria entre os concelhos de Mêda, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo, que receberam os jogos do
torneio, é também uma forma de dinamizar o território e de trazer para mais visitantes, de acordo
com o autarca. Resultados do Torneio 4 Nações: 1.ª Jornada - Pavilhão dos Desportos - Figueira
Castelo Rodrigo (Portugal 18 - 18 França; Espanha 21 - 23 Alemanha), 2.ª Jornada - Multiusos -
Pinhel (Alemanha 28 - 22 França; Portugal 22 - 21 Espanha), 3.ª Jornada - Pavilhão Municipal - Mêda
(França 20 - 17 Espanha; Portugal 27 - 28 Alemanha). Classificação Final: 1.º Alemanha, 2.º Portugal,
3.º França, e 4.º Espanha. ImprimirEmail
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Portugal vence Polónia e segue isolado no Europeu de Andebol INAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2015

Meio: MultiDesportos Online Autores: Carlos Pereira

URL:: http://www.multidesportos.com/portugal-vence-polonia-e-segue-isolado-no-europeu-de-andebol-inas/

 
Abr 1, 2015
 
 Portugal voltou a vencer no 1º Europeu de Andebol INAS para jogadores com deficiência intelectual,
competição que se está a disputar até Sexta-feira em Fafe.
 
 No jogo desta Quarta-feira a Selecção Portuguesa derrotou a Polónia por 18-12. Ao intervalo Portugal
já vencia por três golos (8-5), embora só aos 12 minutos tenha passado para a frente do marcador,
ao conseguir um parcial de cinco golos sem resposta, depois de estar a perder por 4-2.
 
 Na segunda metade Portugal não conseguia descolar, numa partida muito bem disputada
tacticamente pelos polacos, acabando por fazer a diferença nos minutos finais.
 
 Após o final da primeira ronda, a Selecção Nacional comanda destacada com seis pontos, seguida da
equipa polaca, com quatro pontos, e da França com dois.
 
 Esta tarde Portugal defronta a França, num jogo onde pode desde já assegurar a passagem à final.
 
Carlos Pereira
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Portugal vence Polónia e segue isolado no Europeu de Andebol INAS para jogadores
com deficiência intelectual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2015

Meio: Praticante Online

URL:: http://www.opraticante.pt/portugal-vence-polonia-e-segue-isolado-no-europeu-de-andebol-inas-para-

jogadores-com-deficiencia-intelectual/

 
Segundo Dia (1 de Abril) Portugal voltou a vencer no 1.º Europeu de Andebol INAS para jogadores
com deficiência intelectual, competição que se está a disputar até sexta-feira em Fafe. No jogo de hoje
a Seleção Portuguesa derrotou a Polónia por 18-12. Ao intervalo Portugal já vencia por três golos (8-
5), embora só aos 12 minutos tenha passado para a frente do marcador, ao conseguir um parcial de
cinco golos sem resposta, depois de estar a perder por 4-2. Na segunda metade Portugal não
conseguia descolar, numa partida muito bem disputada taticamente pelos polacos, acabando por fazer
a diferença nos minutos finais. Após o final da primeira ronda, a Seleção Nacional comanda destacada
com seis pontos, seguida da equipa polaca, com quatro pontos, e da França com dois. Esta tarde
Portugal defronta a França, num jogo onde pode desde já assegurar a passagem à final. Primeiro Dia
(31 de Março) O Europeu de Andebol INAS para jogadores com deficiência intelectual, a decorrer até
sexta-feira em Fafe, começou da melhor maneira. No jogo inaugural, a Seleção Portuguesa entrou de
mão certeira, conseguindo uma importante vitória diante da equipa gaulesa. Ao intervalo Portugal já
vencia a França por confortáveis 11-4, mantendo o ritmo na segunda metade, o que lhe valeu o
resultado final de 20-9. Apesar da diferença no resultado, foi um jogo muito bem disputado, em que a
dureza e a emotividade foram as notas dominantes. Na noite de ontem, dia 30 de março, o Teatro
Cinema de Fafe foi o palco de uma acolhedora cerimónia de abertura e boas-vindas, através do
espetáculo cultural proporcionado por vários grupos de música e dança do concelho. A Orquestra de
Fafe e os Grupos de Dança Leões de Ferro e da CERCIFAF brindaram os participantes com excelentes
números artísticos, conseguindo uma interação perfeita com a plateia. Entre as várias individualidades
presentes, usaram da palavra o vice-presidente do município, Pompeu Martins, o presidente da
Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com Deficiência, Mário Lopes, o representante da
Federação de Andebol de Portugal, Joaquim Escada, o representante do Instituto Português do
Desporto e da Juventude, Rolando Silva, e o Presidente do Comité Organizador INAS EUROPA e
ANDDI-Portugal, Fausto Pereira. Texto de: FPDD/ ANDDI Foto de: ANDDI
 
 e Abril 01, 2015 124 1b
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Vieira e a onda vermelha - Lado B - Comunidade Record
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2015

Meio: Record Online

URL:: http://comunidade.xl.pt/Record/blogs/ladob/archive/2015/04/01/vieira-e-a-onda-vermelha.aspx

 
01 Abril de 2015 | 17:15
 
 Ter Vale e Azevedo como presidente foi uma grande lição para os benfiquistas. De mentira em
mentira até ao estrondo final, a caminhada de um populismo ululante acabou como acabou e o célebre
advogado mora nos calabouços de uma qualquer prisão deste país. A recuperação começou com
Manuel Vilarinho, mas o redimensionamento desportivo do clube da Luz deu-se com Vieira. Se o
Benfica disputa hoje a liderança de todas as modalidades com o FC Porto, deve-o ao presidente. O
investimento nas falaciosamente chamadas modalidades amadoras é enorme e leva o clube a jogar
quase sozinho no basquetebol, liderar o campeonato no hóquei, lutar pelo título no andebol e voleibol
e em ambas atacar até um título europeu. Se somarmos a longa caminhada no futebol, onde foi o
presidente que mais investiu em mais de 100 anos de história, dando uma espantosa e pouco usual
estabilidade a Jorge Jesus e proporcionando-lhe trutas como nunca se viu, bem pode dizer-se que se
existe uma onda vermelha, ela deve-se ao trabalho de Luís Filipe Vieira nos últimos anos.
 O Benfica disputa todas as modalidades com o FC Porto. Deve-o ao presidente
Quando acabar o seu reinado, Vieira será, provavelmente, escrupulosamente escrutinado pelo buraco
financeiro que existe no Benfica. Não foi só ele que o originou, mas as contas não são saudáveis e o
passivo não pára de crescer. O acerto entre os ativos e os passivos será feito na altura. O que não se
pode negar é que se trata de um emblema pujante, que luta para ganhar em todas as modalidades,
possui uma estratégia de marketing assertiva e moderna, enfim, um clube que orgulha a massa
associativa, a maior do país. Um FCPorto mais aberto e menos regionalista poderia combater isto. Um
Sporting sem dar tantos tiros históricos no pé também. Mas Vieira merece a onda vermelha. Trabalha
muito para isso.
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Rio promete requalificação do Flávio Sá Leite em 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2015

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:: http://www.rum.pt/index.php?option=com_conteudo&task=full_item&item=41920&section=4

 
2015-04-01
 
 A requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite deverá ser uma realidade em 2016. Esta foi uma das
mensagens deixadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Braga, esta tarde, na recepção ao ABC,
clube que no passado domingo conquistou a Taça de Portugal de Andebol.
 
 Para além das referências e elogios à mais recente conquista, que marcou o regresso do ABC aos
títulos nacionais, a necessidade de um pavilhão requalificado não foi esquecida. O autarca, Ricardo Rio
explicou que tudo está encaminhado no sentido de se avançar para a requalificação no próximo ano.
"Estamos disponíveis para dar todas as condições para que este trabalho continue a ser desenvolvido.
Temos tido um diálogo contínuo com a direcção anterior e com esta direcção no sentido de
formatarmos o projecto para a requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite", explicou o presidente do
município. Assumindo que o objectivo passa por enquadrar este projecto de recuperação num plano
mais abrangente, Ricardo Rio garantiu que, caso não exista essa oportunidade, o projecto vai avançar
"seguramente" e será inserido "nas opções do plano para 2016".
 
 O projecto de requalificação está praticamente concluído e deverá custar aproximadamente um
milhão de euros. "Há uma estimativa orçamental de 800 mil euros para o projecto base", explicou,
lembrando que o equipamento "acolhe outras colectividades". Agora faltam "questões de pormenor".
 
 Já o presidente do Liberty ABC/Uminho, João Luis Nogueira repetiu várias vezes que a requalificação
do Flávio Sá Leite é urgente. "Temos uns balneários que há cinquenta anos não têm um arranjo e
estão um desastre, estão imundos", referindo também que é necessário oferecer outras condições de
trabalho aos atletas, mas também mais conforto para os adeptos e patrocinadores. Por isso João Luis
Nogueira diz estar convicto de que "esta é uma obra para este mandato, e provavelmente a obra mais
relevante no desporto".
 
 Face aos constrangimentos financeiros dos últimos anos, o ABC foi obrigado a procurar novas
parcerias. Actualmente uma das principais parcerias é com a Universidade do Minho, para além da
Liberty Seguros, o que levou o clube a ter de proceder a algumas alterações no nome, designando-se
desde o início da época por "Liberty Seguros ABC/UMinho".
 
 Jogadores cobiçados por FCP, Benfica e Sporting
 
 O presidente do ABC reconheceu que os jogadores têm sido "muito cobiçados" pelos principais clubes.
Questionado sobre a possibilidade de o técnico Carlos Resende vir também a ser convidado para
orientar outra equipa, João Luis Nogueira disse que "tudo é possível". O presidente do ABC preferiu
,no entanto, realçar as palavras de um dos atletas, Nuno Grilo que terá dito que o ABC "é uma família"
e que em Braga "as vitórias têm outro sabor". O sucessor de Luis Filipe Teles na presidência do clube
afirmou ainda que quer "manter esta equipa nos próximos anos".
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 Ainda faltam dois títulos
 
 Desde o início da temporada que o ABC se apresentou com objectivos bem vincados. Prometeu
trabalhar para vencer a Taça de Portugal, o campeonato de Andebol e a Taça Challenge. O primeiro
objectivo já foi consguido: venceu no passado domingo a Taça de Portugal ao derrotar o FC Porto.
João Luis Nogueira diz que a equipa está "no bom caminho" e acredita que 2015 pode ser o ano do
primeiro título internacional do ABC. Recorde-se que o clube está nas meias-finais da Taça Challenge,
assim como nas meias finais dos play-offs do campeonato de Andebol 1.
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