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A1

Autarquia de VRSA assina protocolo pioneiro para desenvolver Andebol nas escolas e
clubes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/09/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=Desporto&scat=Indoor&id=14844

 
- 11.09.12
 
 A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) e a Federação de Andebol de Portugal
assinaram, esta segunda-feira, dia 10 de setembro, no salão nobre da autarquia, um protocolo com
vista ao desenvolvimento do Andebol no concelho.Veja mais em ALGARVE PRESS
 
 - e-mail
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A2

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 5,20 x 11,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43711997 12-09-2012
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A3

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 4,54 x 9,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43713059 12-09-2012

ANDEBOL

‘Família’ ABC
realiza convívio
O ABC de Braga continua a pro-
mover o convívio entre directo-
res, técnicos, jogadores, sócios
e adeptos, com o objectivo de
tranformar cada vez mais o clu-
be numa ‘família’.
Assim, no próximo domingo, a
partir das 11 horas, decorre, nas
Piscinas da Ponte, a quarta edi-
ção do Mega-Churrasco ABC.
Com a presença de atletas do
ABC, estão convidados todos
os sócios e adeptos acade-
mistas a juntarem-se à festa 
do ABC, que tem o preço de
20 euros por casal.
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A4

  Tiragem: 9857

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Preto e Branco

  Área: 3,86 x 5,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43713254 12-09-2012

Abertos cursos
de treinador
de andebol
A Comissão Instaladora da As-
sociação de Andebol de Coim-
bra tem abertas as pré-inscri-
ções para cursos de treinador
de Grau 1 e Grau 2. As mesmas
podem ser feitas até dia 31 de
Outubro para o seguinte e-
mail: andebolcoimbra@gmail. -
com.|
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  Tiragem: 44720

  País: Portugal
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  Pág: 34

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 43711760 12-09-2012
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  Tiragem: 14900

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 21,89 x 5,80 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43712642 12-09-2012

Andebol: 1.ª Divisão masculina começa comMadeira SAD-Belenenses

Depois da presença na Supertaça (em Fafe), começa este
fim-de-semana a edição 2012 do Campeonato Nacional da
1.ª Divisão masculina de Andebol. Sábado, dia 15, o vice-
campeão nacional, Madeira SAD, agora sob o comando de
Aleksander Donner, recebe, pelas 17h00, no Pavillhão do
Funchal, o Belenenses, na expectativa de entrar na prova
com o “pé direito”. Madeirenses que foram 3.ºs classifica-
dos na Supertaça, após derrota nas meias-finais com o
Sporting e depois do triunfo frente ao FC Porto.

Apresentação das equipas femininas

Pelas 19h, no mesmo local (Pav, do Funchal), as equipas
femininas madeirenses - que vão competir na 1.ª Divisão -
realizam um jogo de apresentação oficial dos seus plantéis.
Madeira SAD e Sports da Madeira encontram-se com mui-
tas “caras novas” na presente época desportiva e, por isso,
dão-se a conhecer aos “ amantes” da modalidade. 1

Vasco Sousa
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  Tiragem: 103015
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  Corte: 1 de 1ID: 43711764 12-09-2012
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  Tiragem: 103015
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  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 5,07 x 5,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43711971 12-09-2012
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A9

VRSA: autarquia assina protocolo no andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c&id=f540b5a543ecdae19fa0876e80f10528

 
Tavira, 11 Set (Rádio Horizonte Algarve)
 
 Trata-se de um protocolo pioneiro para desenvolver andebol nas escolas e clubes locais.
 
 A Câmara Municipal de VRSA e a Federação de Andebol de Portugal assinaram, esta segunda-feira,
dia 10 de setembro, no salão nobre da autarquia, um protocolo com vista ao desenvolvimento do
Andebol no concelho.
 
 Este, que é o primeiro acordo do género feito no Algarve, será replicado noutros pontos do país para
que as escolas e clubes possam dar seguimento aos talentos emergentes na modalidade do Andebol.
 
 Além destas duas entidades, o protocolo envolve a Associação de Andebol do Algarve, o Clube
Náutico do Guadiana e os agrupamentos de Escolas D. José I e de Vila Real de Santo António.
 
 Com esta formalização, os signatários comprometem-se a cooperar na realização de um conjunto de
ações que possibilitem a promoção e a prática do Andebol junto da população jovem do concelho de
VRSA, democratizando a modalidade.
 
 À Federação de Andebol de Portugal, à Associação de Andebol do Algarve e ao Clube Náutico do
Guadiana competirá a promoção e a divulgação das atividades associadas ao Andebol, bem como a
formação de agentes desportivos que promovam, divulguem e enquadrem as atividades desportivas
oriundas do município de VRSA no âmbito das respetivas carreiras federadas.
 
 Caberá ainda a estas entidades o apoio direto dos docentes de Educação Física ou outros agentes
desportivos para o fomento e a prática do Andebol nos seus estabelecimentos de ensino e/ou nas
estruturas associativas em que estiverem inseridos, de acordo com programa específico de
enriquecimento curricular.
 
 Numa outra vertente, este conjunto tripartido de entidades deverá apoiar a filiação e a inscrição de
clubes locais que desejem encetar a prática federada do Andebol e incentivar a criação de condições
para a estruturação de Escolas de Andebol, nomeadamente na constituição da direção técnica e na
operacionalização inicial.
 
 Já aos agrupamentos escolares competirá a promoção das condições inerentes à prática do Andebol
nas atividades de enriquecimento curricular, disponibilizando instalações e materiais para a realização
das atividades práticas.
 
 As escolas deverão ainda garantir condições para o enquadramento técnico, em particular na
formação e nas instalações, e divulgar as ações a desenvolver, possibilitando uma participação
alargada das respetivas comunidades escolares.
 
 No caso do município de VRSA, deverá apoiar as ações previstas no protocolo hoje assinado, garantir
a realização de uma Festa do Andebol no final do ano letivo e divulgar as diversas ações a
desenvolver, possibilitando uma participação alargada da população.
 
 Para o presidente da Câmara de VRSA, Luís Gomes, este protocolo dá seguimento ao compromisso
claro que o município tem desenvolvido com a formação dos jovens, sendo realizado sem acréscimo
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de encargos financeiros.
 
 Também presente na cerimónia, o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
nota que o acordo assinado tem como base o desporto escolar para que, posteriormente, os clubes
possam dar sequência aos jovens talentos.
 
 Apesar do cenário de contenção, a formação estará sempre em prioridade na Federação, pelo que
este é um modelo para se repetir no resto do país, afirmou Ulisses Pereira.
 
 O protocolo com vista ao desenvolvimento do Andebol no concelho de Vila Real de Santo António terá
uma validade inicial de dois anos e será complementado pelo programa de atividades de
enriquecimento curricular e pelo plano de formação dos professores de Educação Física que colaboram
nas atividades de enriquecimento curricular no município.
 
 Ademar Dias
 
 Outras Notícias
 
 Pesquisa
 
 Data Início
 
 Data Fim
 
 Procurar:
 
 Secção
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A11

Federação e autarquia de Vila Real de Santo António: protocolo de desenvolvimento
foi assinado ontem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2012

Meio: Atletismo Magazine.com

URL:
http://www.ammamagazine.com/noticias/noticias-andebol/7911-federacao-e-autarquia-de-vila-real-de-santo-antonio-protocolo-de-

desenvolvimento-foi-assinado-ontem

 
O protocolo envolve, ainda, a Associação de Andebol do Algarve, o Clube Náutico do Guadiana e os
agrupamentos de Escolas D. José I e de Vila Real de Santo António. A Câmara Municipal de Vila Real
de Santo António e a Federação de Andebol de Portugal assinaram, na segunda-feira, dia 10 de
setembro, no salão nobre da autarquia, um protocolo que tem como principal objetivo a realização de
um "Plano de Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Vila Real de Santo António". Este, que é o
primeiro acordo do género feito no Algarve, será replicado noutros pontos do país para que as escolas
e clubes possam dar seguimento aos talentos emergentes na modalidade do Andebol. Com esta
formalização, os signatários comprometem-se a cooperar na realização de um conjunto de ações que
possibilitem a promoção e a prática do Andebol junto da população jovem do concelho de
VRSA,democratizando a modalidade. Para além do presidente da Câmara de VRSA, Luís Gomes e do
presidente da FAP, Ulisses Pereira, estiveram presentes João Estrela, Presidente da Associação de
Andebol do Algarve, Joaquim Martins, presidente do Clube Náutico do Guadiana, Maria Adelaide Rosa,
do Agrupamento de Escolas D. José I e Cristina Silveira, do Agrupamento de Escolas de Vila Real de
Santo António. Para o presidente da Câmara de VRSA, Luís Gomes, este protocolo dá "seguimento ao
compromisso claro que o município tem desenvolvido com a formação dos jovens", sendo realizado
"sem acréscimo de encargos financeiros". Também presente na cerimónia, o presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, nota que o acordo assinado tem como base o desporto escolar
para que, posteriormente, os clubes possam dar sequência aos jovens talentos e reforça "a
importância da parceria com a autarquia de VRSA, com a Associação de Andebol do Algarve, o Clube
Náutico do Guadiana e os agrupamentos de Escolas D. José I e de Vila Real de Santo António, para
criar os projectos de desenvolvimento da modalidade" Ulisses Pereira acrescenta ainda que, "apesar
do cenário de contenção, a formação estará sempre em prioridade na Federação, pelo que este é um
modelo para se repetir no resto do país", afirma. O protocolo com vista ao desenvolvimento do
Andebol no concelho de Vila Real de Santo António terá uma validade inicial de dois anos e será
complementado pelo programa de atividades de enriquecimento curricular e pelo plano de formação
dos professores de Educação Física que colaboram nas atividades de enriquecimento curricular no
município.
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  Tiragem: 14900
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  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 43694187 11-09-2012

Não é fácil entrevistar este “puto”. Porque,
simplesmente, não é de grandes conversas. É
mais do tipo de fazer do que dizer que faz ou
prometer. E faz muito, divertindo-se “à brava”,
como deve sempre acontecer a um jovem de
12 anos. Que tem uma “preocupação” priori-
tária: divertir-se e “gozar” a vida mas a ter
uma ligação muito especial ao Desporto, um
verdadeiro “viciado” fruto também da educa-
ção recebida dos pais - Cristina Raimundo,
antiga guarda-redes de andebol e Roberto Nó-
brega que também teve sucesso na mesma
modalidade. Vive, treina, joga e fá-lo sem
pressão. Se tiver de ser, no futuro, futebolista
sê-lo-á no tempo certo, não há qualquer efeito
“cristianoronaldomania” a dominar-lhe... E
tanto faz pesca desportiva federada no Spor-
ting da Madeira, onde sagrou-se campeão re-
gional, como por mero lazer; jogou dois anos
no basquetebol da Escola Francisco Franco ou
mesmo andebol no Académico de Fátima
onde, como central infantil de primeiro ano,
ganhou a Taça da Madeira. Muitas das vezes
acabava um jogo para entrar num outro. Na
Luz, agora, será mais difícil mas o melhor
mesmo é “segurarem-lhe”...

Desportista de excelência
da Pesca ao Andebol
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  Área: 15,99 x 26,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43699790 07-09-2012

    Em 2009, uma pequena brincadeira, que consistia aos
domingos ao fim da tarde, juntar algumas ex-atletas do andebol
de todo o concelho de Estarreja para um treino, foi ganhando
força.
   As atletas foram aparecendo e a equipa foi ganhando
consistência. Os treinos no pavilhão do Arsenal de Canelas,
reuniões e convívios na sede no Café Brasília, participação nos
Torneios Carlos Martins-Vila de Salreu 2010-2011, Torneio Garci
Cup 2012 e por último no Maia Handball Cup 2012 – 9º Torneio
Internacional, disputado na semana de 14 a 21 de Julho.
   No Garci Cup 2012 que se realizou na semana de 29 de Junho
a quatro de Julho, a equipa apresentou-se cheia de vontade de
viver emoções. Os jogos foram bastante equilibrados, disputados
por equipas de veteranas e até de seniores femininos. Houve
muitas dificuldades, mas ficar em primeiro ou em último lugar
não, é de todo aquilo que esta equipa das Popotas mais
importância dá. O melhor mesmo é competir, viver os jogos,
conviver, fazer amizades e, principalmente, fazer ver a todos que
a idade não é impedimento para se praticar andebol ou outro
desporto qualquer.
   No último Torneio de cinco dias, a equipa preparou-se mais e
disputou quatro jogos, algo muito exigente para um grupo
praticamente acabado de formar. É claro, que existiram algumas
lesões e algum cansaço, contudo, as Popotas mostraram que
quando a vontade é muita, não há nada nem ninguém que as
impeça de jogar andebol com muita dedicação e, principalmente,
muito fair-play. O resultado desse empenho chegou com a
disputa do primeiro lugar na grande final do Torneio da Maia, no
dia 21 de Julho, contra a equipa do EVS. As Popotas arrecadaram
o segundo lugar e ganharam o prémio de melhor guarda-redes
do Torneio.
   Um agradecimento especial para o Arsenal de Canelas pela
cedência das suas instalações e pela boa maneira como trata esta
equipa. Ao nosso amigo António, do Café Brasília, que está
sempre disponível para nos ajudar e a todos os que
acompanharam os jogos deste escalão que, com todo o apoio,
foram fundamentais para que esta ideia vingasse de forma tão
salutar.

As Popotas

:: Andebol feminino ::

As Popotas

ajudou à navegação e muitos
foram a banhos mesmo no fim
da corrida. O convívio
continuou tarde dentro, com
caldo verde e porco no espeto.
   O sucesso deste passeio é já
algo inquestionável, deixando
todos expectantes com a
iniciativa do ano que vem. A
organização esteve a cargo da
Junta de Freguesia de Veiros, e
contou com o apoio da Câmara
Municipal de Estarreja e da
SIMRIA.

Paula Silva
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  Tiragem: 3000
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  Corte: 1 de 1ID: 43679670 07-09-2012

Nuno Silva no Sporting?
No decorrer da conferência de imprensa que se realizou na 3ª

feira o Presidente do Xico Andebol, Alves Pinto, não confirmou
nem desmentiu o rumor que corre nos meios andebolístico, de que
o jovem Nuno Silva, que este ano tinha regressado ao seu clube,
depois de 2 anos no Madeira SAD, poderá estar de partida rumo à
equipa do Sporting, juntando-se assim ao seu irmão Rui Silva que
há 2 anos representa as cores leoninas.

No entanto, o Presidente da colectividade vimaranense
confirmou a abordagem do clube lisboeta e afirmou que,
naturalmente, o Xico não colocará entraves a uma possível
transferência daquele valoroso atleta.

Quanto a uma eventual compensação do Sporting o Presidente
do clube de Guimarães confirmou que o Sporting terá levantado
várias hipóteses, tais como a cedência de jogadores, a possibilidade
de o Xico efectuar estágios em Alcochete, a oferta de equipamentos,
etc., propostas que o clube recusou.

Mostrou, no entanto, acreditar que o Sporting não deixará de
compensar o clube por este �desfalque� de última hora que,
naturalmente, irá obrigar a repensar os objectivos desportivos para
esta época, até porque Nuno Silva era o grande reforço da equipa
para este ano.

Mais uma vez os clubes considerados grandes mostram o seu
poder na �formação de livro de cheques� e lá vão conseguindo
atingir títulos nacionais (o Sporting é, actualmente, bi-campeão
nacional em Juniores)�
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  Tiragem: 3000
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  Pág: 20
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  Área: 9,56 x 7,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 43679675 07-09-2012

Xico este fim-de-semana
em Espanha

Quando estamos a poucos dias do início do Andebol 1 �
Campeonato Nacional de Andebol, o Xico não afrouxa a sua
preparação com vista à participação naquela prova.

Assim, a equipa de Victor Tchikoulaev vai estar este fim-de-
semana em Redondela (Espanha) onde vai disputar o �Torneo Concello
de O Rosal� juntamente com as equipas do Mecalia � At. Novás,
S.D. Teucro e BM Lavadores.

A 1ª jornada da prova realiza-se hoje, 6ª feira, com as partidas
S.D. Teucro vs BM Lavadores (19,00 horas) e Mecallia At. Novás
vs Xico Andebol (21,00 horas).

Amanhã, sábado, realizam-se os jogos de atribuição do 3º e
4º lugares (18,00 horas) e a final (20,00 horas).

As horas indicadas são as espanholas (menos 1 hora em Portugal).
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A16

  Tiragem: 3000
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  Pág: 20
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  Corte: 1 de 1ID: 43679663 07-09-2012

Jogo no Pavilhão do DFH
Árbitros: Daniel Freitas / César Carvalho
(Braga)

XICO ANDEBOL – Ricardo Castro (Hugo
Fernandes, Pedro Carvalho), Daniel Santos
(2), Tiago Cunha, Gustavo Castro (1),
Pedro Correia (4), João Rodrigues, Mário
Peixoto, André Caldas (1), Luís Sarmento
(2), João Gonçalves (1), Rui Lourenço (2),
Nuno Silva (7), Jaime Barreiros (4) e Filipe
Magalhães (1).
Treinador: VICTOR TCHIKOULAEV

SPORTING – Hugo Figueira (Luís Oliveira,
Ricardo Correia), Pedro Portela (4), Novica
Rudovic (4), Bruno Moreira (5), Sérgio
Barros (2), Frederico Malhão (1), Frankis
Carol (2), Rui Silva (8), Pedro Solha,
Ricardo Dias (5), João Pinto (1), João Paulo
Pinho (1) e Fábio Magalhães (2).
Treinador: FREDERICO CARLOS

Ao intervalo: 11 – 21

O Xico Andebol apre-
sentou na passada 5ª feira a sua
equipa aos sócios e simpati-
zantes tendo como opositor
o Sporting, equipa que, mais
uma vez, se perfila como
uma das principais
candidatas ao título, e sofreu
uma derrota natural.

Na verdade seria
impensável, mesmo para o
adepto mais ferrenho, que
nesta fase da época, a equipa
vimaranense se pudesse ba-
ter de igual para igual com
uma formação que, para além
de possuir um plantel bem
mais valioso (e um dos mais
caros da prova) tinha a sua
preparação bem mais adian-
tada do que a equipa coman-
dada por Victor Tchikoulaev,
até porque a equipa lisboeta

ANDEBOL

Xico perde com Sporting na apresentação
Carlos Gomes
  . texto

iria disputar, logo no dia se-
guinte, a 1ª competição ofi-
cial da época � a Supertaça �
da qual haveria de ser finalista
vencida (o vencedor foi o
Benfica).

Para além disso, não nos
pareceu que o técnico
vimaranense se tenha preo-
cupado muito com o resul-

tado final (o que entendemos
como muito bem), procu-
rando antes testar as várias
soluções que irá ter à sua dis-
posição.

Depois de uns primeiros
10 minutos em que a equipa
vimaranense se bateu de
igual para igual (7-5, aos 10
minutos), com naturalidade

veio ao de cima a maior va-
lia dos leões que aos 20 mi-
nutos venciam por 3 golos
(10-13). Nos últimos 10 mi-
nutos da 1ª parte o Xico co-
meteu demasiados erros o
que permitiu aos lisboetas
chegarem ao intervalo com
uma vantagem (11-21) que
mostrava que o vencedor do

jogo já estava encontrado.
No 2º tempo o Xico es-

teve menos irregular e, apro-
veitando o facto de também
o Sporting ter rodado todos
os seus atletas, conseguiu um
parcial de 14-14 o que fez
com que a diferença no re-
sultado final se tenha manti-
do nos 10 golos  (25-35).

Do ponto de vista indi-
vidual, e embora nesta altu-
ra tal não seja muito impor-
tante, gostamos das exibições
de Pedro Correia, já perto de
um bom momento de forma,
e do jovem guarda-redes
Pedro Carvalho que pareceu
querer mostrar a
Tchikoulaev que pode con-
tar com ele.

A dupla de arbitragem,
que acaba de passar a inter-
nacional e de que um dos
elementos (César Carvalho)
é de Guimarães, teve um tra-
balho muito bom, o que iri-
am repetir no dia seguinte no
dificílimo Benfica vs F.C.
Porto a contar para a
Supertaça, em que voltaram
a estar em excelente nível.

Entretanto, no sábado o
Xico realizou mais um jogo-
treino, desta feita frente ao
Madeira SAD, apronto  que
a equipa madeirense venceu
por 35-33.

XICO ANDEBOL 25

35SPORTING
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