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CAMPEÃ O S. Paio de Oleiros
sucede ao Benfica como cam-
peão nacional do escalão de In-
fantis Masculinos. Um feito al-
cançado no último domingo, no
Pavilhão Multiusos de Fafe,
após uma vitória, por 22-18,
frente ao Sporting.

Com o pavilhão cheio, assis-
tiu-se um jogo fantástico do iní-
cio ao fim. A equipa do concelho
de Santa Maria da Feira desde
cedo começou a criar vantagens
no marcador, tendo a primeira
parte sido determinante para a
conquista do troféu.

O S. Paio de Oleiros chegou
ao intervalo a vencer por 9-5,
vantagem que se revelou deci-

siva no segundo tempo, tal foi o
equilíbrio (13-13) a que se assis-
tiu. Contudo, no final, foram
mesmo os jovens feirenses que
fizeram a festa do título no En-
contro Nacional de Infantis,
prova que juntou 32 clubes, du-
rante quatro dias. Refira-se que
o Alavarium também participou
na competição,  terminado no
21.º lugar. O S. Pedro do Sul foi
22.º classificado e o Sp. Espinho
ficou na 25.ª posição.

No sector feminino, o CS Ma-
deira conquistou o título, depois
de derrotar o CA Leça, por 18-9,
na final disputada no Centro
Desportivo da Juve Lis. Entre as
24 equipas presentes, destaque
para o 13.º lugar do Arsenal de
Canelas, para a 15.ª posição al-
cançada pela Ac. Espinho e para
o 22.º posto em que terminou o
S. Pedro do Sul. |

S. Paio de Oleiros conquista
título nacional frente ao Sporting

Andebol
Infantis Masculinos

A equipa do S. Paio de Oleiros, campeã nacional

D.R.
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Avelino Conceição

O Torneio Internacional Garci
Cup 2014, em Andebol, ficou
marcado por um estrondoso
sucesso e, tal como na abertura,
o Pavilhão Municipal de Estar-
reja voltou a ser pequeno para
a cerimónia de encerramento.
O evento decorreu em vários
locais do concelho de Estarreja,
juntando perto de 2.700 atletas
numa autêntica maratona de
341 jogos que mostraram um
elevado nível de Andebol.

Ao mais alto nível esteve tam-
bém a organização, demons-
trando forte empenho para le-
var a cabo a quinta edição do
Garci Cup, com os participantes
a manifestarem a vontade de re-
gressar no próximo a Estarreja,
que durante cinco dias foi a ca-
pital da modalidade. Um desejo
comungado pelo presidente do
Estarreja Andebol Clube, Rui
Silva, no fecho do torneio: “es-
peramos por todos no próximo

ano para continuarem a fazer
deste torneio o maior do país”.

Desportivamente, o torneio fi-
cou marcado pelas vitórias de
clubes da região, que venceram
em cinco dos 13 escalões em
disputa. O Alavarium, que triun-
fou em Minis e Iniciados Femi-
ninos, provou a sua pujança na

modalidade - a sua equipa sé-
nior feminina é bicampeã na-
cional. Estarreja (Minis Mascu-
linos), Monte (Infantis Masculi-
nos) e S. Bernardo (Juniores
Masculinos) foram as outras
formações aveirenses que triun-
faram no Garci Cup’2014.

A competição fechou com a

entrega de prémios às equipas
participantes, aos vencedores e
aos atletas que mais se desta-
caram ao longo do torneio,
numa cerimónia onde marca-
ram presença algumas figuras
do passado e presente do An-
debol nacional, que apadrinha-
ram o evento. |

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Vitórias aveirenses
no Garci Cup’2014
Triunfos Clubes da região de Aveiro venceram em cinco escalões de um
evento que decorreu durante cinco dias no concelho de Estarreja
Andebol
Torneio Internacional

Minis Masculinos
Equipa: Estarreja
Melhor marcador: Bernardo Ferrão
(S. Bernardo)
Melhor guarda-redes: Diogo Vaia
(Alavarium)
Melhor jogador: Pedro Garcia 
(Estarreja)

Minis Femininos
Equipa: Alavarium
Melhor marcadora: Sara Rodrigues
(Salreu)
Melhor guarda-redes: Sófia Vieira
(Almeida Garrett)
Melhor jogadora: Sara Rodrigues
(Salreu)

Infantis Masculinos
Equipa: Monte
Melhor marcador: Hélder Vieira
(Dragan Force)
Melhor guarda-redes: Ricardo
Viana (Monte)
Melhor jogador: Rafael Santos
(Monte)

Infantis Femininos
Equipa: Académico
Melhor marcadora: Maria Cunha
(Académico)
Melhor guarda-redes: Maria Teix-
eira (Académico)
Melhor jogadora: Maria Cunha
(Académico)

Iniciados Masculinos
Equipa: Académico
Melhor marcador: Ricardo Maga -
lhães (Moimenta da Beira)
Melhor guarda-redes: José Freitas
(Académico)
Melhor jogador: Francisco Pereira
(Lamego)

Iniciados Femininos
Equipa: Alavarium
Melhor marcadora: Ana Lima (Gil
Eanes)
Melhor guarda-redes: Ana Ferreira
(Selecção de Aveiro)
Melhor jogadora: Neide Duarte
(Alavarium)

Juvenis Masculinos
Equipa: Perestrelo
Melhor marcador: João Cardoso
(Feirense)

Melhor guarda-redes: João Gomes
(Perestrelo)
Melhor jogador: André Lima 
(Estarreja)

Juvenis Femininos
Equipa: Perestrelo
Melhor marcadora: Cláudia Vieira
(Perestrelo)
Melhor guarda-redes: Débora Cor-
reia (Alavarium)
Melhor jogadora: Mariana Azevedo
(Maiastars)

Juniores Masculinos
Equipa: S. Bernardo
Melhor marcador: Diogo Oliveira
(FC Porto)
Melhor guarda-redes: Américo Ro-
drigues (S. Bernardo)
Melhor jogador: Diogo Oliveira( F C
Porto)

Juniores Femininos
Equipa: Alpendorada
Melhor marcadora: Cláudia Silva
(Alpendorada)
Melhor guarda-redes: Rita Góis
(Alpendorada)
Melhor jogadora: Joana Beato
(Alpendorada)

Seniores Femininos
Equipa: Selecção Nacional
Melhor marcadora: Erica Tavares
(Selecção Nacional)
Melhor guarda-redes: Nádia Nunes
(Selecção Nacional)
Melhor jogadora: Cláudia Correia
(Alavarium)

Veteranos Masculinos
Equipa: Porto Vintage
Melhor marcador: Carlos Resende
(Porto Vintage)
Melhor guarda-redes: (Porto Vin-
tage)
Melhor marcador: Carlos Resende
(Porto Vintage)

Veteranos Femininos
Equipa: CA Leça
Melhor marcadora: Raquel Oliveira
(Modicus)
Melhor guarda-redes: Benvinda
Silva (Modicus)
Melhor jogadora: Carla Silva (CA
Leça)

VENCEDORES

Dimensão do torneio ficou bem demonstrada pelo número de atletas participantes
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TÍTULO A equipa do Xico An-
debol - Clássicos de Guimarães
venceu o I Torneio Nacional de
Veteranos Masculinos, prova
que, entre sexta-feira e domingo,

decorreu no Pavilhão do Centro
Desportivo de São Bernardo, em
Aveiro.

A formação vimaranense der-
rotou, no jogo da final que de-
terminaria o primeiro campeão
nacional de Veteranos, a equipa
da Esferantástica, por 18-15, de-

D.R.

Xico Andebol fez
a festa em Aveiro

Andebol
Nacional de Veteranos

pois de ter chegado ao intervalo
a vencer por 8-5.

A competição, que juntou oito
equipas, contou com a presença
de duas formação do distrito,
sendo que ambas “caíram” nas
meias-finais - o S. Bernardo per-
deu com os campeões nacio-
nais, por 17-20, ao passo que a
Sanjoanense foi derrotada pela
Esferantástica, por 26-20.

No encontro de atribuição do
terceiro e quarto lugares da
prova, a formação sanjoanense
derrotou o conjunto da casa, por
25-16. No quinto lugar ficou o
Entroncamento, no sexto o Mo-
sandebol/CAPM, no sétimo o
Vitória de Setúbal e no oitavo
posto o Ginásio do Sul.

De referir que o presidente
do Conselho de Arbitragem da
Federação de Andebol de Por-
tugal, António Marreiros, foi
quem entregou o troféu de
vencedor do Torneio Nacional
de Veteranos Masculinos à
equipa do Xico Ande bol - Clás-
sicos de Guimarães. |

Formação vimaraense venceu a prova disputada em Aveiro
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Carlos Rodrigues Davide Machado e Rogério Antunes jovens em destaque

Enaltecer o desempenho 
profissional e desportivo 
de alguns dos jovens do 
concelho, «elevando desse 
modo o nome da região», 
levou a Câmara Munici-
pal da Póvoa de Lanho-
so, a congratular-se pu-
blicamente «pelos exce-
lentes resultados obtidos 
por três jovens povoenses, 
Carlos Rodrigues, Davide 
Machado e Rogério An-
tunes, em várias frentes, 
desejando-lhes a conti-
nuação da obtenção de 
mais sucessos».

«Naturalmente que é um 
orgulho enorme para a Pó-

voa de Lanhoso, um con-
celho de densidade mé-
dia e essencialmente ru-

ral, ter jovens povoenses 
a destacarem-se em várias 
áreas. São eles que ser-

vem de exemplo a mui-
tos outros jovens», con-
siderou a vice-presidente 

da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, Ga-
briela Fonseca. 

No capítulo da forma-
ção profissional, o Cabe-
leireiro formado na EPA-
VE, E.M., Carlos Rodri-
gues, vencedor do Cam-
peonato Nacional das Pro-
fissões – Skills Portugal – 
IEFP. «É o reconhecimento 
por tudo aquilo que eu fiz 
até hoje. Consegui a meda-
lha e sinto-me muito con-
tente», afirmou.

No desporto, em Ori-
BTT, Davide Machado foi 
destaque. «Tenho um enor-
me orgulho pelo percurso 

Câmara da Póvoa de Lanhoso reconhece mérito

Jovens povoenses destacam-se em várias frentes
feito e pelos resultados ob-
tidos ao longo dos anos, no 
entanto, após a conquista 
do segundo lugar na Taça 
do Mundo, sinto-me extre-
mamente feliz». 

Rogério Antunes sagrou-
-se Campeão Nacional de 
Andebol Adaptado em Ca-
deira de Rodas ao serviço 
da APD - Braga.  

«Sinto que é um sonho 
realizado ter trazido para 
o Concelho da Póvoa de 
Lanhoso  mais um título 
de campeão nas modali-
dades de andebol e bas-
quetebol  adaptado», re-
feriu o atleta.

DM
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Pedro Spínola reforça

equipa leonina

O Sporting garantiu Pedro Spínola,
antigo jogador do FC Porto e
formado no Belenenses, informou
ontem o site do clube. O lateral
direito, 31 anos, conquistou cinco
campeonatos ao serviço dos
dragões que, recorde-se, são hexa-
campeões nacionais - seis títulos
consecutivos - de andebol. Pedro
Spínola é internacional português
e foi um dos eleitos para a melhor
equipa da Liga de Campeões da
temporada passada.

Andebol
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Sporting contrata Pedro Spínola ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/07/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c3e5ad5e

/

 
Desporto Sporting contrata Pedro Spínola ao FC Porto 01-07-2014 O lateral, de 31 anos, fez parte do
sete ideal da Liga dos Campeões na última temporada... Por Record O Sporting oficializou esta terça-
feira a contratação de Pedro Spínola que troca desta forma o FC Porto pelo rival verde e branco. O
lateral, de 31 anos, fez parte do sete ideal da Liga dos Campeões na última temporada.O internacional
português refere, ao site do clube, que a prestação dos leões na última Taça EHF foi um fator decisivo
para se transferir para Alvalade.
 
 01-07-2014
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Sporting contrata Pedro Spínola
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio: Bola Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=474eabab

/

 
O internacional português Pedro Spínola vai representar a equipa de andebol no Sporting na próxima
época.
O lateral direito, antigo jogador do FC Porto e formado no Belenenses, fez parte do "sete ideal" da Liga
dos Campeões da temporada transata.
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Começa a tornar-se um hábito -
mas daqueles positivos e toda a
gente quer que se repitam cons-
tantemente -, a recepção de equi-
pas vimaranenses campeãs na-
cionais no salão nobre da Câ-
mara Municipal de Guimarães.

Depois da equipa de futebol do
escalão de juvenis do Vitória
Sport Clube ter sido homenagea-
da pela autarquia pelo título de
campeã nacional do escalão,
desta vez foram duas equipas do
Xico Andebol que marcaram
presença na autarquia para se-
rem venerados pelas conquistas
alcançadas na presente época.

Os seniores e os veteranos do
Xico Andebol viram a autarquia
vimaranense reconhecer o méri-
to dos seus feitos e agradecer o
trabalho que tiveram para divul-
gar e engrandecer cada vez mais
a cidade. A equipa sénior, recor-
de-se, conquistou o título de
campeã nacional de andebol da
II divisão, sem derrotas, e conse-
quente subida ao escalão maior
do andebol em Portugal. Por sua
vez, a formação de veteranos,
que no passado já tinha dado
tantas alegrias e contribuído pa-
ra momentos de glória do clube,
sagrou-se vencedora do torneio
nacional do seu escalão. Dois
feitos que engrandecem não só a
modalidade, mas também toda a
cidade que se mostrou, ontem,
satisfeita por ter cada vez mais
campeões nacionais.

Em destaque maior, como não
podia deixar de ser, os jogadores
e treinadores das duas equipas.
Foram homenageados pela sua
dedicação, determinação e en-
trega que permitiram alcançar as
metas e os sonhos traçados.

Gustavo Castro, capitão dos
seniores, agradeceu esta home-
nagem, lembrando que “não foi
uma época fácil, mas que termi-
na de forma gloriosa”, conside-
rando ainda que perante “todas
as dificuldades que o clube vai
vivendo, a grande união que se
criou no grupo de trabalho foi a
pedra angular do sucesso”.

Por sua vez, José Alcidio (mais
conhecido por Cid no mundo do
andebol), capitão dos veteranos,
lembrou as “horas dispendidas
por todos para conseguir levar
este clube a novas glórias”. 

Autarquia homenageou campeões
CERIMÓNIA SIMPLES, MAS SENTIDA serviu para a Câmara Municipal de Guimarães prestar homenagem às duas equipas
do Xico Andebol que se sagraram campeãs nacionais. Seniores e veteranos apresentaram as taças conquistadas.

FLÁVIO FREITAS

Equipa de seniores do Xico Andebol que conquistou o título de campeã nacional da II divisão e consequente subida à I divisão

FLÁVIO FREITAS

Veteranos do Xico Andebol deram o exemplo aos mais novos ao conquistarem o título de campeões nacionais do seu escalão

Guimarães

“Esta é a forma que a autar-
quia e a cidade têm de agra-
decer pelos sucessos alcan-
çados por estas duas equi-
pas do Xico Andebol. Foram
dois enormes sucessos, mas
que não são fáceis. Dão mui-
to trabalho e exigem uma
entrega, dedicação e deter-
minação enormes. Estes cam-
peões estão de parabéns e
estas conquistas mostram
que o Xico Andebol é uma
escola de andebol e tem o
seu futuro perfeitamente
assegurado.”

Domingos Bragança
(pres. CM Guimarães)

“É difícil ser do Xico nos tem-
pos que correm. Tempos com-
plicados em que o dinheiro
escasseia. Mas com todo o
esforço de toda esta estru-
tura é possível termos mo-
mentos gratificantes como
estes. Duas equipas compos-
tas por jogadores que jo-
gam apenas e só por amor à
camisola e que conseguem
alcançar estas conquistas
apoiados na sua crença e
dedicação extraordinária
que os levou onde muitos
não pesavam chegar.”

Alves Pinto
(pres. Xico Andebol)

“Temos aqui uma equipa
completamente não remu-
nerada que vai todos os dias
ao pavilhão treinar e aos
fins-de-semana tem jogos
e, ao fazê-lo, tem que abdi-
car de muito da sua vida
pessoal. Por isso mesmo
merecem a conquista deste
título. Têm sido fantásticos
em toda a sua dedicação e
entrega. Também não seria
possível conquistar este tí-
tulo sem o apoio de toda a
estrutura do clube que es-
teve sempre presente.”

Eduardo Rodrigues
(Tr. seniores Xico Andebol)

“A conquista deste título pe-
los veteranos é a prova de
que em Guimarães se traba-
lha bem e de que aqui à vi-
da para além do futebol. Te-
mos jogadores com grande
qualidade e mesmo nos ve-
teranos, onde a velocidade e
as capacidades físicas já não
são as de outrora, a qualida-
de técnica e as capacidades
de superação são ainda me-
lhores e foram demonstradas
claramente. Foi com muito
orgulho que treinei estes
homens para o título.”

Alexandre Meira
(Tr. veteranos Xico Andebol)
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PÓLO AQUÁTICO
| Carlos Costinha Sousa | 

Um sentimento de dever cum-
prido, mas acima de tudo, de su-
peração. Era esta a aura que exa-
lava dos jovens atletas de polo
aquático do Vitória Sport Clube
que, ontem, foram recebidos e
homenageados, no salão nobre
da Câmara Municipal de Guima-
rães, pela conquista do título de
campeões nacionais da modali-
dade no escalão de juvenis.

No fim-de-semana, e a jogar
em casa, os jovens vitorianos su-
plantaram toda a competição ad-
versária e conquistaram o tão
desejado troféu que, pela primei-
ra vez na história, vai agora ser
exposto nas vitrines que alber-
gam o palmarés do clube.

Ontem, estes novos campeões
nacionais viram a cidade de Gui-
marães, representada pela autar-
quia, agradecer-lhes toda a dedi-
cação, determinação e entrega
que tiveram, ao longo de toda a
temporada, para ultrapassar as
mais diversas dificuldades e
conquistar um título que, como
referiu Domingos Bragança,
presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, fica para a histó-
ria da modalidade, do clube e da
cidade vimaranense.

Em ambiente de grande ale-
gria, os jovens jogadores, técni-
cos e directores acolheram as fe-
licitações endereçadas pela au-
tarquia e por toda a cidade e po-
saram para a posteridade.

Reconhecimento de nova conquista
ATLETAS JUVENIS DO POLO AQUÁTICO do Vitória Sport Clube foram ontem recebidos na Câmara Municipal de Guimarães, onde
foram homenageados por terem conquistado, pela primeira vez na história do clube, o título de campeões nacionais do escalão.

FLÁVIO FREITAS

Jovens campeões nacionais de juvenis do Vitória Sport Clube foram, ontem, homenageados pela Câmara Municipal de Guimarães

“É uma enorme alegria po-
der receber todos estes
campeões. Acho que estes
jovens vitorianos já entra-
nharam o espírito conquis-
tador de D. Afonso Henri-
ques. Com poucos recursos
conseguiram um feito notá-
vel e que fica para a história.
Nós, todos nós, estamos de
passagem, mas a conquista
deles fica para a história.”

Domingos Bragança
(pres. CM Guimarães)

“Em nome de todos os jo-
gadores agradeço este re-
conhecimento e esta ceri-
mónia. Conquistámos o tí-
tulo regional e também o
nacional e é fruto de um
trabalho que vem de há três
anos. Foi muito difícil. Nós
que passámos por tudo
sabemos o quanto custou,
mas penso que é um título
mais do que merecido.”

Francisco Ferreira
(capitão Vitória SC)

“Espero que estas recepções
na CM Guimarães se tornem
um hábito, mas que não nos
deixem começar a facilitar.
Queremos manter uma gran-
de dose de realidade e os
pés bem assentes no chão.
Toda a gente sabe que te-
mos condições muito difí-
ceis para trabalhar e, por
isso, estes títulos, estas con-
quistas ainda sabem melhor.”

Júlio Mendes
(pres. Vitoria SC)

“Tenho que começar por
agradecer à CM Guimarães
por esta homenagem. Pen-
so que é uma cerimónia
completamente merecida
para estes jogadores que
tudo fizeram para chegarem
a este título. Com muito es-
forço, dedicação e determi-
nação. Este título é de todos
os treinadores e jogadores
do clube.”

Vítor Macedo
(Tr. Vitoria SC)
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GUIMARÃES RECEPÇÃO A XICO ANDEBOL E POLO AQUÁTICO DO VITÓRIA NA AUTARQUIA

HOMENAGEM AOS CAMPEÕES 
Págs. 2 e 3
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Alexandre Silva

Ulisses Pereira é o novo treinador
da equipa sénior masculina do
São Bernardo. Para além dessa
função, terá também a seu cargo,
durante a próxima época, a coor-
denação técnica de todo o An-
debol do clube aveirense. Esta é
uma aposta, de acordo com An-
dré Sousa, da Junta Administra-

tiva do São Bernardo, de “risco
calculado”, já que não é um “fac-
tor inibidor” o facto de Ulisses
Pereira “ter treinado apenas fe-
minino”.

“Estamos a falar de um re-
gresso a casa e de um treinador
muito competente, muito bom
tecnicamente e vitorioso. No en-
tanto, há mais aspectos a ter em
conta: o Ulisses pegou há uns
anos atrás no Alavarium, num
projecto em tudo idêntico ao
nosso. Com potencial, mas com

muitos condicionamentos finan-
ceiros. E, apesar de tudo isso,
conseguiu tornar-se bicampeão
nacional e fazer um trabalho ex-
traordinário. Como tal, acredita-
mos ser o momento certo para
darmos o passo seguinte no pro-
jecto desportivo que temos idea-
lizado para o clube, mesmo com
todos os constrangimentos fi-
nanceiros”, revela André Sousa.

Sobre o futuro desportivo, o
responsável garante que o im-
portante, nesta altura, é “a rees-

truturação desportiva, transver-
sal a todo o clube”, e que, por isso,
ninguém pede no imediato “a
subida à Primeira Divisão”. Esse
é um passo reservado ao futuro
de médio prazo. “Temos a am-
bição de o conseguir fazer nas
próximas três épocas. É para isso
que vamos trabalhar, come-
çando pela organização imediata
de todos os escalões”, explica.

Renovações acertadas
Para fazer uma época estável

em termos desportivos, o S. Ber-
nardo renovou com alguns ele-
mentos do plantel da época pas-
sada: José Pinho (guarda-redes);
Albano Lopes, Augusto Pereira
“Cuca”; Tiago Portas; Tiago Sou -
sa, Rafael Marques, Ulisses Ribei -
ro e Hélder Carlos. Dos juniores
será promovido Tiago Azenha.
Contratações estão previstas al-
gumas, que serão anunciadas
nos próximos dias. |

Ulisses Pereira vai treinar
os seniores do S. Bernardo
Projecto O futuro do treinador que conduziu o Alavarium ao título nacional feminino
nas últimas duas épocas passa pela equipa masculina do clube aveirense
Andebol
2.ª Divisão Nacional

Futuro de Ulisses Pereira passa, agora, pelo São Bernardo

ARQUIVO
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Ulisses Pereira é o novo técnico
dos seniores do S. Bernardo P28
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Sub-20 femininas perdem 21-20 com Hungria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio: Diário de Notícias Online

Autores: André Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56160be1

/

 
Mundial de andebol
 
 A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 perdeu esta terça-feira 21-20 com a Hungria, na
terceira jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
 
 Portugal entrou muito bem e chegou aos 4-1, mas as húngaras empataram a 5-5 e, ao intervalo,
superiorizavam-se por magro 12-11.
 
 Um parcial negativo de 5-0 após o reatamento hipotecou as hipóteses de sucesso das jovens lusas
(17-11), que o melhor que conseguiram foi recuperar até um golo.
 
 Depois de ter perdido na estreia com a vice-campeã do Mundo França (29-16), Portugal tinha vencido
a campeã Mundial Suécia por 22-19, mas a derrota com as medalhas de bronze do último Mundial
complica as contas do apuramento.
 
 Mónica Soares (oito golos) e Mariana Lopes (cinco) foram, destacadamente, as melhores marcadoras
portuguesas.
 
 Na quinta-feira Portugal defronta o Japão e sábado o Congo, equipas que hoje se defrontam à procura
dos primeiros pontos.
 
por Lusa, texto publicado por André Rodrigues
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Sub-20 femininas perdem 21-20 com Hungria no Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio: Diário Digital Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39b6e8bc

/

 
HOJE Ã s 19:49
 
 A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 perdeu hoje 21-20 com a Hungria, na terceira
jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
 
 Portugal entrou muito bem e chegou aos 4-1, mas as húngaras empataram a 5-5 e, ao intervalo,
superiorizavam-se por magro 12-11.
 
 Um parcial negativo de 5-0 após o reatamento hipotecou as hipóteses de sucesso das jovens lusas
(17-11), que o melhor que conseguiram foi recuperar até um golo.
 
 Diário Digital com Lusa
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LUÍS FILIPE SILVA

As equipas sénior e ve-
terana do Xico Andebol e 
a formação juvenil de pólo 
aquático do Vitória SC fo-
ram ontem distinguidas 

pela Câmara Municipal de 
Guimarães, numa cerimó-
nia presidida por Domin-
gos Bragança, presidente 
da edilidade.

As equipas foram rece-
bidas no Salão Nobre dos 

paços do concelho vima-
ranense onde receberam 
a homenagem pelos títu-
los conquistados.

O Xico Andebol foi cam-
peão da II Divisão de an-
debol e na próxima tem-

porada vai disputar a I 
Divisão.

A equipa de veteranos do 
Xico Andebol/Clássicos de 
Guimarães alcançou o tí-
tulo nacional, este domin-
go, 29 de junho, em Aveiro, 

após vencer o Esferantás-
tica Associação Cultural e 
Desportiva, por 15-18, na 
final do Torneio Nacional 
de Veteranos.

Por seu turno, os juve-
nis de pólo aquático do Vi-

tória SC sagraram-se cam-
peões nacionais no passa-
do sábado, quando venceu 
o Oeiras, por 4-2, após o 
desempate por grandes pe-
nalidades.

Xico Andebol e Pólo do Vitória 
distinguidos pelos títulos

EQUIPAS FORAM ONTEM RECEBIDAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Equipas do Xico Andebol foram recebidas na Câmara de Guimarães  Jovens do pólo aquático do Vitória exibiram taça de campeões

CMG CMG
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Sub-20 femininas perdem 21-20 com Hungria no Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e382e64

/

 
Koprivnica, Croácia, 01 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 perdeu hoje
21-20 com a Hungria, na terceira jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em
Koprivnica, na Croácia.
 
 Portugal entrou muito bem e chegou aos 4-1, mas as húngaras empataram a 5-5 e, ao intervalo,
superiorizavam-se por magro 12-11.
 
 Um parcial negativo de 5-0 após o reatamento hipotecou as hipóteses de sucesso das jovens lusas
(17-11), que o melhor que conseguiram foi recuperar até um golo.
 
 |18:59 Terça, 1 de Julho de 2014
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Sub-20 femininas perdem 21-20 com Hungria no Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio: RTP Online

Autores: Carlos Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82b5384e

/

 
01 Jul, 2014, 19:21
 
 A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 perdeu esta terça-feira 21-20 com a Hungria, na
terceira jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
 
 Portugal entrou muito bem e chegou aos 4-1, mas as húngaras empataram a 5-5 e, ao intervalo,
superiorizavam-se por magro 12-11.
 
 Um parcial negativo de 5-0 após o reatamento hipotecou as hipóteses de sucesso das jovens lusas
(17-11), que o melhor que conseguiram foi recuperar até um golo.
 
 Depois de ter perdido na estreia com a vice-campeã do Mundo França (29-16), Portugal tinha vencido
a campeã Mundial Suécia por 22-19, mas a derrota com as medalhas de bronze do último Mundial
complica as contas do apuramento.
 
 Mónica Soares (oito golos) e Mariana Lopes (cinco) foram, destacadamente, as melhores marcadoras
portuguesas.
 
 Na quinta-feira Portugal defronta o Japão e sábado o Congo, equipas que hoje se defrontam à procura
dos primeiros pontos.
 
Carlos Barros
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Mundial sub-20: Lusas derrotadas pela Hungria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=97999120

/

 
Desporto Mundial sub-20: Lusas derrotadas pela Hungria 01-07-2014 Próximo desafio é frente ao
Japão... Por LUSA - Record A seleção portuguesa feminina de sub-20 perdeu esta terça-feira 21-20
com a Hungria, na terceira jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na
Croácia. Portugal entrou muito bem e chegou aos 4-1, mas as húngaras empataram a 5-5 e, ao
intervalo, superiorizavam-se por magro 12-11. Um parcial negativo de 5-0 após o reatamento
hipotecou as hipóteses de sucesso das jovens lusas (17-11), que o melhor que conseguiram foi
recuperar até um golo. Depois de ter perdido na estreia com a vice-campeã do Mundo França (29-16),
Portugal tinha vencido a campeã Mundial Suécia por 22-19, mas a derrota com as medalhas de bronze
do último Mundial complica as contas do apuramento. Mónica Soares (oito golos) e Mariana Lopes
(cinco) foram, destacadamente, as melhores marcadoras portuguesas. Na quinta-feira Portugal
defronta o Japão e sábado o Congo, equipas que hoje se defrontam à procura dos primeiros pontos.
 
 01-07-2014
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ABC (feminino) e Garridos de São Domingos (masculino) lideram
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6fb3e8e

/

 
01-07-2014 15:21
 
 Esta terça-feira disputa-se a última jornada.
 
 ABC (feminino) e Garridos de São Domingos (masculino) lideram em Sub-20
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 As equipas feminina do ABC e masculina de São Domingos, representantes de Santiago Sul, estão à
frente no campeonato nacional de Sub20 de andebol, depois de terem derrotado, na noite de
segunda-feira, os seus adversários na 2ª jornada.
 
 A equipa feminina do ABC (Santiago Sul) venceu o Rosariense (São Antão) por 30-3 e ainda na
mesma categoria a equipa de Augusto Pinto conquistou a sua primeira vitória ao derrotar o Tabanka
(Santiago Norte) por 20-11.
 
 No masculino, a equipa de Picos (Santiago Norte) conquistou a sua primeira vitória no campeonato ao
vencer o Rosariense (São Antão) por 28-20, enquanto no último jogo da noite, os rapazes de Ludgero
Lima (São Vicente) perderam frente ao Garridos de São Domingos (Santiago Sul) por 22-27.
 
 Nos jogos da terceira e última jornada, a equipa masculina de São Domingos enfrenta o Rosariense
que ainda não pontuou, enquanto Picos joga com Ludgero Lima, ambos com um ponto.
 
 No feminino, a equipa do ABC com dois pontos defronta o Augusto Pinto com um ponto e Tabanka
que ainda não pontuou joga com o Rosariense que tem apenas uma vitória.
 
 Feminino: ABC - 2 pontos, Rosariense - 1, Augusto Pinto - 1, Tabanka - 0.
 
 No masculino: Garridos de São Domingos - 2 pontos, Ludgero Lima - 1, Picos - 1, Rosariense 0.
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Sporting "rouba" Spínola ao FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/07/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d50abfc4

/

 
01-07-2014 18:45
 
 O internacional português fez parte do "sete ideal" da Liga dos campeões na temporada passada.
 
 Pedro Spinola e Davor Kutura
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Pedro Spínola é a mais recente contratação do Sporting.
 
 O internacional português, formado no Belenenses vai jogar em Alvalade depois de ter passado pelo
FC Porto onde se sagrou campeão português na época passada.
 
 Spínola, que joga como lateral direito, foi um dos sete jogadores que entram na melhor equipa da
Liga de Campeões de Andebol da época transata.
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Sub-20 femininas de Portugal perdem 21-20 com Hungria
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/

 
01-07-2014 19:19
 
 Mónica Soares (oito golos) e Mariana Lopes (cinco) foram, destacadamente, as melhores marcadoras
portuguesas.
 
 Andebol feminino
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 perdeu hoje 21-20 com a Hungria, na terceira
jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
 
 Portugal entrou muito bem e chegou aos 4-1, mas as húngaras empataram a 5-5 e, ao intervalo,
superiorizavam-se por magro 12-11.
 
 Um parcial negativo de 5-0 após o reatamento hipotecou as hipóteses de sucesso das jovens lusas
(17-11), que o melhor que conseguiram foi recuperar até um golo.
 
 Depois de ter perdido na estreia com a vice-campeã do Mundo França (29-16), Portugal tinha vencido
a campeã Mundial Suécia por 22-19, mas a derrota com as medalhas de bronze do último Mundial
complica as contas do apuramento.
 
 Mónica Soares (oito golos) e Mariana Lopes (cinco) foram, destacadamente, as melhores marcadoras
portuguesas.
 
 Na quinta-feira Portugal defronta o Japão e sábado o Congo, equipas que hoje se defrontam à procura
dos primeiros pontos.
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Tabanka contesta jogo com ABC
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/

 
01-07-2014 15:27
 
 A equipa feminina do ABC lidera o Nacional de andebol de Sub-20.
 
 A equipa feminina do ABC lidera o Nacional de andebol de Sub-20.
 
 Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
 
 A equipa feminina de Tabanka representante de Santiago Norte contestou, segunda-feira, a partida
contra o ABC (Santiago Sul), disputada no dia 28, em Assomada, que contou para 1ª jornada do
campeonato nacional de andebol Sub20.
 
 No segundo jogo da 1ª jornada, as meninas do ABC venceram as representantes de Santiago Norte,
Tabanka de Tarrafal, por 38-16.
 
 Segundo alega a equipa de Tabanka, os jogadores que o ABC colocou em campo são nascidos em
1993 e não em 1994 e isso vai contra o novo regulamento da
 
 Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA).
 
 O treinador da equipa feminina do ABC, representante de Santiago Sul neste campeonato, Ima Graça
contrapõe esta contestação, sustentando-se no regulamento da FCA, segundo o qual os atletas que
completam 21 anos de 1 de Outubro até 31 de Dezembro podem jogar independentemente se fazem
ou não anos.
 
 "Fizemos o primeiro jogo contra Tabanka e no dia seguinte vieram apresentar um regulamento novo
que diz que atletas têm que ser de 1994. Fiquei admirando, porque temos cartões de atletas que
embora sejam de 1993, jogaram todo o campeonato na Praia e de repente dizem que os seus cartões
não têm validade", estranhou o treinador do ABC.
 
 Para Ima Graça, a sua equipa tem dado luta, por isso já venceu dois jogos, faltando apenas um jogo
frente à equipa de Augusto Pinto (São Vicente) que vai ser disputado hoje à noite.
 
 Assegurou que não vão ficar limitados em relação aos atletas, e que hoje vão entrar em campo com
os mesmos atletas, cujo cartão diz que são Sub20.
 
 "Temos cartão desses atletas e vamos continuar a os colocar a jogar. Agora cabe à organização,
decidir se temos derrota, sabendo que temos cartão de Sub 20 desses atletas. Talvez não querem que
ganhemos esse campeonato e querem afastar o ABC deste campeonato", afirmou.
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Sub-20 femininas perdem 21-20 com Hungria no Mundial de andebol
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/

 
Terça feira, 1 de Julho de 2014 |
 
 Koprivnica, Croácia, 01 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 perdeu hoje
21-20 com a Hungria, na terceira jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em
Koprivnica, na Croácia.
 
 Portugal entrou muito bem e chegou aos 4-1, mas as húngaras empataram a 5-5 e, ao intervalo,
superiorizavam-se por magro 12-11.
 
 Um parcial negativo de 5-0 após o reatamento hipotecou as hipóteses de sucesso das jovens lusas
(17-11), que o melhor que conseguiram foi recuperar até um golo.
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 O Pavilhão Multiusos de Febres deverá 
estar concluído em Junho do próximo ano, 
passando a servir uma vasta Região, a cujas 
populações vai disponibilizar um excelente 
espaço para as mais variadas iniciativas nas 
áreas do desporto, da cultura e do lazer.

A primeira fase desta obra foi executada 
há alguns anos pela Gira Sol – Associação de 
Desenvolvimento de Febres, que ergueu toda 

a estrutura de betão.
A segunda fase estava dependente do 

co-financiamento através de fundos comuni-
tários, atendendo ao custo desta importante 
estrutura, que ascende a cerca de 2 milhões 
de euros.

Como se gorassem algumas promessas 
que foram sendo feitas ao longo dos anos, a 
Câmara Municipal de Cantanhede, atenden-

do ao grande investimento já efectuado pela 
Gira Sol, decidiu apresentar uma candidatu-
ra ao “Mais Centro – Programa Operacional 
Regional do Centro”, para conclusão da obra.

Essa candidatura foi aprovada, pelo que as 
obras da segunda fase já se iniciaram, devendo 
estar concluídas, segundo o previsto, no final 
de Junho do próximo ano.

Cerca de 3.000 m2 
de área coberta
O Pavilhão Multiusos de Febres tem uma 

área bruta de construção de cerca de 3.000 
metros quadrados, permitindo a prática das 
mais variadas modalidades desportivas ao 
longo de todo o ano, independentemente 
das condições climáticas – que até aqui vêm 
limitando muitas actividades praticadas ao ar 
livre.

Assim, poderá albergar andebol, voleibol, 
basquetebol, futebol de salão, ginástica (nas 
suas variadas vertentes, incluindo para infan-
tis e para os mais idosos), ténis de mesa, judo, 
karaté e outras modalidades.

Disporá também de um palco e respecti-
vas áreas de apoio, de modo a poder acolher, 
em excelentes condições, todo o tipo de es-

pectáculos e outras manifestações culturais e 
sociais.

O Pavilhão terá uma zona de entrada com 
recepção, instalações sanitárias e sala de con-
vívio.

Terá também uma zona de apoio às equi-
pas desportivas, com vestiários, balneários 
e instalações sanitárias e incluirá instalações 
para pessoas com mobilidade reduzida, para 
os atletas, para os professores/treinadores e 
para os árbitros.

Integração no parque
desportivo
o edifício foi concebido de modo a pro-

porcionar a máxima funcionalidade e adequa-
da integração no espaço envolvente – o Par-
que Desportivo de Febres.

Este novo espaço, para além de ter um ex-
celente relvado para a prática de futebol, dis-
põe de uma magnífica pista de tartan, única 
na Região Centro, que tem merecido elogios 
de muitos dos melhores atletas portugueses, 
alguns deles detentores das melhores marcas 
europeias (como, por exemplo, Dulce Félix, 
Sara Moreira e Rui Silva) que nela têm vindo 
treinar com regularidade.

Pavilhão Multiusos de Febres 
vai servir uma vasta Região
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 Sup.

Sonho
concretiza-se
No 12.º aniversário da Gira Sol —  Associação de 
Desenvolvimento de Febres, a melhor prenda foi o início 
da 2.ª fase do Pavilhão Multiusos, estrutura que irá servir 
toda a Região e que deverá estar concluída dentro de um ano
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Sonho

Podia hoje escrever sobre centenas 
de assuntos, procurar dissertar sobre 
inúmeros temas que têm ocupado as 
manchetes dos jornais ou que têm 
sido notícia de abertura dos telejor-
nais nacionais. 
Da saída da Troika à disputa interna 
no Partido Socialista muitos seriam, 
com certeza, os focos de interesse 
para debater ou para apenas " man-
dar umas larachas " com o objectivo 
de marcar espaço ou vincar posições 
políticas. As vitórias da equipa princi-
pal de futebol do Benfica no panora-
ma nacional, ou a temporada históri-
ca do Porto no andebol estariam no 
Top 10 das escolhas prudentes com o 
objectivo de prender, a este texto, os 
leitores da maioria das sensibilidades  
clubísticas em Portugal. 
Talvez por isso mesmo prefira escre-
ver sobre algo diferente. Sobre algo 
que me acompanha todos os dias 
sem olhar a conjunturas pontuais, 
algo que está sempre em mim e que 
me move todos os dias.
Ponha-se o sol mais cedo ou mais 
tarde, faça chuva ou faça sol,  existe 
apenas uma coisa que ninguém pode 
alterar em mim... o sonho!!!
Haruki Murakami disse um dia: " Eu 
sonho. Por vezes penso que é a 
única coisa certa que se deve fazer ". 
Sonhar é, qualquer que seja o 
momento da nossa vida, o estado do 
nosso país ou as opiniões de todos 
quantos nos rodeiam, a única coisa 
que não nos podem tirar. Sonhar é, 
inquestionavelmente, uma das pou-
cas coisas na vida em que não exis-
tem certos ou errados. Sonhar é por 
isso mesmo a grande possibilidade 
que temos de voar para além de 
nós mesmos sem estarmos presos 
às amarras que inúmeras vezes nos 
prendem.
E por isso mesmo o sonho é, prova-
velmente, o melhor que temos para 
deixar àqueles que amamos. Porque 
os nossos sonhos, além de coman-
darem a vida, são o mais bonito de 
partilhar com quem amamos.
E assim, com a humildade de quem 
escreve para que outros o leiam,vos 
deixo com o meu sonho de que nunca 
ninguém deixe de sonhar!!

Ricardo Andrade
Comissário de Bordo
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