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ANDEBOL:
ROLANDO FREITAS CONFIANTE
PARA DUELO COM A ESPANHA
O seleccionador de Portugal, Rolando
Freitas, destacou a confiança que impera
na equipa portuguesa para o duelo desta
noite com a Espanha.
“Haveria sempre pormenores a ajustar,
já que a selecção não é uma equipa de
clube onde estamos praticamente todo o
ano com os jogadores. Teríamos sempre
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vontade de fazer mais alguma coisa mas
penso que o essencial está bem feito.
Não penso que tenhamos deixado
‘pontas soltas’ e repassamos aquilo que
era interessante e importante para estes
dois jogos”, referiu o técnico na véspera
deste duelo.
Os elogios em relação aos espanhóis
são claros. “O que há a dizer… É o
campeão do Mundo. São os melhores
jogadores, são os campeões do Mundo;

são os finalistas da Liga dos Campeões;
são os finalistas da Taça EHF, são de
facto os melhores jogadores do Mundo
e talvez, como já disse anteriormente,
a melhor equipa da actualidade, uma
das melhores seleções de Espanha dos
últimos anos. Há que encontrar algum
buraco por onde entrar para tentarmos
surpreendê-lo”, referiu Rolando
Freitas.
O jogo começa às 21h30.
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SECRETÁRIO DE ESTADO DO
DESPORTO NO JOGO DA SELECÇÃO
O Secretário de Estado do Desporto
e Juventude, Emídio Guerreiro estará
presente no jogo de qualificação
para o Campeonato da Europa de
Andebol seniores masculinos entre
Portugal e Espanha. O encontro
realiza-se esta noite, no Pavilhão
Multiusos de Guimarães, a partir
das 21.30 horas.
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Andebol. Campeão
mundial no caminho
Portugal defronta hoje, às 21h30,
no Multiusos de Guimarães, a
campeã do mundo Espanha na
qualificação para o Europeu de
2014. O jogo da Seleção Nacional,
que tenta apurar-se para o Europeu, será transmitido na Bola TV
e na Andebol TV. No dia 16, Portugal defronta, fora, a Macedónia.
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“Apuramento não é uma questão
de urgência mas de necessidade”
Rolando Freitas O seleccionador nacional de andebol tenta recolocar Portugal na fase final
de uma competição internacional de relevo, o que não sucede há sete anos
NUNO ALEXANDRE

Entrevista
Manuel Assunção
Portugal está ausente de uma
grande prova internacional de
andebol desde o Campeonato
da Europa de 2006, falhando os
sete apuramentos seguintes. Mas
agora está apenas a um triunfo
(ou menos) nos dois jogos que lhe
restam para garantir a qualiﬁcação
para a fase ﬁnal do Europeu do
próximo ano. A selecção defronta
hoje (21h30), em Guimarães, a já
apurada Espanha, actual campeã
mundial e por isso um dos piores
adversários possíveis, mas pode
também ser beneﬁciada pelo
resultado do Suíça-Macedónia.
Depois, desloca-se à Macedónia,
a concorrente de Portugal pela
segunda vaga, naquele que poderá
ser o jogo decisivo. A equipa de
Rolando Freitas ocupa o segundo
lugar, com mais três pontos do que
a Macedónia e mais quatro do que
a Suíça. O seleccionador, nomeado
em 2012 e o primeiro português
no cargo desde 1989, diz que o
apuramento é “uma necessidade
de crescimento”.
A Espanha é campeã mundial e
não perde com Portugal desde
1981. É possível vencê-la e
garantir desde já o apuramento
para o Europeu 2014?
Se achássemos que não era
possível, poupávamos recursos
para o outro jogo. É verdade que
tenho de reconhecer que não é
uma tarefa simples, mas é uma
tarefa possível. Portugal tem de
acreditar que para jogar com
os melhores tem de ganhar aos
melhores.
O facto de a Espanha já estar
apurada será positivo para
Portugal?
Não será por aí. A Espanha tem
sempre uma postura muito
competitiva, de empenhamento
a 100%. Além disso, tem um
seleccionador novo, inteligente
e experiente, que com certeza
quererá honrar o percurso que foi
feito para trás e que terminou com
a Espanha campeã do mundo.
A Espanha coloca que tipo de
problemas aos adversários?
Tem um núcleo duro que joga
junto há muitos anos. E esta será
uma das melhores selecções da

história da Espanha. A maior
parte dos seus jogadores tem uma
quantidade assinalável de jogos
internacionais nos Campeonatos
da Europa, nos Campeonatos
do Mundo, em Jogos Olímpicos,
com muitas medalhas ganhas,
e pela participação dos seus
jogadores nas melhores equipas
da Europa. São muitos prós a favor
de Espanha, devemos aceitar isso
como uma situação natural.
O que é que a Macedónia vale?
É uma selecção que cresceu
muito à nossa custa, porque nos
eliminou em 2008 [do Mundial
2009] e isso marcou um pouco
o nosso percurso na Europa e
permitiu-lhes a eles um percurso
motivador e de superação. Vale
essencialmente pela qualidade de
um grande jogador que é o Kiril
Lazarov, mas vale também por
outros, que integram o núcleo
duro, que desde 2009 tem uma
presença mais ou menos contínua
nas grandes competições, e com
jogadores que jogam em equipas
muito boas, que disputam a Liga
dos Campeões. E acrescenta a
isto um ambiente em casa que é
absolutamente entusiasmante.
Mas num Campeonato do Mundo
de juniores já os derrotámos lá,
pelo que não seria a primeira vez

que Portugal o faria. Nós sabemos
o que podemos fazer e essa é a
grande vantagem de termos mais
três pontos do que o terceiro.
Ainda não sabemos o que vai
acontecer, mas dependemos de
nós e essa é uma diferença muito
grande.
Portugal falhou os últimos
sete apuramentos seguidos
para Europeus ou Mundiais.
É urgente conseguir a
qualificação?
O apuramento não é uma
questão de urgência, mas de
necessidade. Se estou a dizer que
os nossos adversários jogam a
Liga dos Campeões e competições
internacionais é porque isso teve
algum peso no crescimento que
esses jogadores tiveram. Mais do
que presença é uma necessidade
de crescimento. Temos de estar
prontos para entrar. É importante
para os jogadores crescerem,
para serem vistos lá fora, para
os seus clubes também serem
conhecidos. O andebol português
está numa fase excepcional, de
crescimento. As pessoas estão a
regressar aos pavilhões, a voltar a
sentir o espectáculo deste jogo, e
agora há que pôr um pouco mais
de qualidade para tudo melhorar
mais.

Sete anos nas
selecções jovens

R

olando Freitas foi,
segundo o próprio,
“um jogador mediano”.
Começou no Futebol
Clube da Lapa, transitou para
o Gaia e acabou a carreira no
Salgueiros, sem nunca ter
jogado na I Divisão. Estreouse como treinador nas
camadas jovens do Salgueiros,
conciliando inicialmente essa
função com a de atleta. Passou
pelos juniores do FC Porto e
Boavista, clube em que teve
a primeira experiência como
técnico principal numa equipa
sénior. Foi director técnico
da Associação de Andebol
do Porto antes de treinar o
Macieira, de Vila do Conde,
e o Francisco de Holanda.
Depois orientou as selecções
de sub-18, sub-19 e sub-20,
com destaque para a prata
obtida no Europeu sub-20 de
2010, e ao fim de sete anos foi
promovido a seleccionador
principal, o primeiro português
a ocupar a função desde 1989.

Os convocados da selecção
para estes jogos pertencem
todos a clubes nacionais.
Para a selecção seria bom
haver portugueses a jogar no
estrangeiro?
O facto de jogarem noutros
campeonatos, desde que sejam
competitivos e que tenham outras
características, vai permitir
enriquecer jogadores que de outra
forma se desenvolvem sempre
dentro do mesmo padrão. Seria
bom para os jogadores e para o
nosso andebol, em primeiro lugar,
e, consequentemente, também
seria bom para os nossos clubes e
para a selecção.
Entre as grandes modalidades
colectivas olímpicas, o andebol
é a única que acompanha
o futebol com presenças
regulares nos grandes torneios
dos escalões de formação e com
bons resultados. O que falta
para os repetir a nível sénior?
Às vezes dizemos que temos
uma geração de ouro e focamos
toda a nossa atenção para aquela
geração, mas os outros têm dez
gerações de ouro. Ou seja, as
selecções principais das grandes
potências são constituídas por
um conjunto de jogadores que
ao longo dos anos foram sempre
os melhores nos campeonatos de
juniores. Nós tivemos há alguns
anos isso, depois tivemos alguma
paragem e agora voltámos a ter
outra vez presenças assíduas
nos campeonatos internacionais
jovens que vão permitir ter três,
quatro jogadores por geração
na equipa principal. E o que nós
vemos com as outras selecções é
isso: os jogadores que entram a
cada geração na selecção principal
vêm de competições jovens, mas
já lá estão outros 12 ou 14 que
também tiveram esta presença nos
juniores.
Falta muito ou pouco para
conseguir replicar isso?
Crescemos bastante com as
gerações mais velhas que não
estiveram tão presentes nessas
competições — os melhores
também estão aqui —, e agora
tentamos preencher esta
amplitude etária com jogadores
que vêm das selecções jovens.
Estamos nesse caminho, não
podemos é interrompê-lo.
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ANDEBOL: RICARDO PESQUEIRA
ACREDITA NA VITÓRIA DE PORTUGAL
O jovem jogador do ABC/UMinho ao serviço da selecção nacional de andebol,
Ricardo Pesqueira, é um dos mais jovens
da equipa, mas, apesar de admitir alguma ansiedade, acredita no triunfo lusitano. “Há sempre alguma ansiedade, tanto
nos mais novos como nos mais velhos”,
sustenta o jovem pivot. “Mas é uma ansiedade positiva. Faz-nos bem ter essa

11-06-2013
ansiedade, faz-nos ter expectativas elevadas em relação ao jogo, é sinal que
nos preocupamos muito com a partida
e que a vamos encarar com a maior importância”. Ricardo Pesqueira confirma
que os jogadores portugueses estudaram bem o adversário: “sim, conhecemos bem Espanha. Não só de ver os jogadores nos seus clubes - e muitos deles jogam na Liga dos Campeões -, mas
também porque já os defrontámos re-
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centemente. São jogadores que estão
muito expostos pelo que temos essa
possibilidade de os observar bem”.
Em Sevilha, o resultado do jogo com Espanha foi bastante desnivelado mas Pesqueira não quer fazer comparações com
essa partida. “Amanhã esperamos ganhar. Até porque não vamos estar à espera do resultado do jogo que entre Macedónia e Suíça. O objectivo é fazer, no
mínimo, dois pontos nos próximos jogos”.
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Daan Garcia assina
pela Artística de Avanca
Andebol O ex-lateral esquerdo do S. Bernardo vai voltar a jogar na 1.ª Divisão
Nacional, agora ao serviço da equipa avancanense
ARQUIVO

Avelino Conceição
Daan Garcia, que esta época jogou no S. Bernardo, é mais recente “cara nova”da equipa sénior da Artística, depois da contratação de Albano Soares, exÁguas Santas. O lateral esquerdo de 21 anos, que representou
pela última vez a equipa de
Aveiro no passado sábado, assinou contrato por uma época
com o clube de Avanca.
O jovem jogador vai, assim,
poder voltar a actuar ao mais
alto nível no andebol nacional, onde de resto já mostrou
a sua qualidade, sendo por
isso uma forte promessa na
equipa orientada por Luís Santos para a nova temporada.
Daan Garcia iniciou carreira de
andebolista no escalão de Minis, na Associação Desportivo
da Escola Secundária Manuel
Laranjeira (Porto).
Seguiram-se seis épocas no
Sp. Espinho, clube onde ganhou
uma notoriedade que o levou a
ser chamado às selecções nacionais, primeiro na de Juvenis
e, mais tarde, na de Juniores, altura em que foi requisitado pelo
S. Bernardo, que disputava a então Liga Profissional de Andebol. Daan Garcia manteve-se no

Autarquia
distingue
o clube
A Câmara Municipal de
Estarreja vai homenagear a Artística de
Avanca, depois de amanhã, nas instalações do
Cine Teatro. A cerimónia
insere-se no programa
das festas da cidade, distinguindo jogadores,
equipa técnica e dirigentes. A edilidade aproveita o momento solene
para condecorar Armando Vigário, fundador da colectividade. |
Daan Garcia muda-se de S. Bernardo para Avanca

clube aveirense até esta época,
tendo disputado o último da
jogo da Fase Final da II Divisão
Nacional, em Benavente, onde
marcou cinco golos.
Depois de asseguradas a continuidade de Nuno Carvalho e
Diogo Tabuada, agora foi a vez
de José Oliveira também prolongar o seu vínculo por mais
uma época com o emblema
avancanense que, entre renovações e contratações, vai ganhando forma para 2013/2014,

projecto que volta a liderado
pelo técnico Luís Santos, que
também renovou por mais
uma temporada.
Nos próximos dias, poderá
haver mais renovações, estando
ainda o clube a estudar a possibilidade de contratar mais jogadores para forma um plantel
que terá forçosamente de ter
qualidade para enfrentar o difícil
campeonato, que na próxima
época contará também com a
presença dos recém promovi-

dos, ISMAI e Passos Manuel.
Novidade para a nova época é
a criação de equipa de juniores,
projecto que tinha sido pensado e que vai ser liderado por
Tiago Cunha, da equipa sénior
e que vai abandonar a prática
desportiva. O jogador, que já
treinava a equipa de juvenis,
fica agora responsável pelo escalão de juniores, sendo esta
uma aposta da direcção na experiência de alguém que conhece bem o clube. |
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Lateral Daan Garcia
assina por uma época
pela Artística de Avanca
Andebol | P23
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ANDEBOL FEMININO A
fase final do Campeonato
Nacional de Juniores Femininos em Andebol foi disputada no último fim-de-semana,
em parceria entre a Federação de Andebol de Portugal,
a Associação de Andebol de
Leiria e os municípios de
Ansião e de Penela, com a
colaboração também da
Associação de Andebol de
Coimbra. As equipas que
disputaram o título foram
MaiaStars, Juvelis, JAC Alcanena, CDB Perestrelo.
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PROVA DE ANDEBOL ANIMOU PAVILHÃO DA DIDÁXIS

Braga no segundo posto
na prova de Riba de Ave
O pavilhão da Didáxis,
em Riba de Ave, recebeu,
no último fim de semana,
a fase final do torneio de
seleções femininas (anos
de 1996, 1997 e 1998).
A seleção de Braga,
com seis atletas da Didáxis, chegou a esta fase da
competição cem por cento vitoriosa, mas acabou
por não conseguir materializar o favoritismo depois de ter perdido, logo
no primeiro dia, com a
formação de Aveiro, que
se sagraria campeã.
A seleção de Braga conseguiu o segundo lugar
na competição, seguida
da seleção da Madeira e
de Leiria.
«Todas as estruturas regionais ficaram agradadas

DR

Seleção de andebol de Braga foi segunda classificada na prova

com as condições proporcionadas pela Didáxis»,
pode ler-se numa nota

enviada pelo clube famalicense.
No final, as andebolistas

minhotas receberam uma
lembrança de um representante da CMF.
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PORTUGAL-ESPANHA AMANHÃ NO MULTIUSOS

Seleção lusa faz ensaio geral
esta noite em Guimarães
DM

A seleção portuguesa de
andebol treinou, ontem à
tarde, no Pavilhão Municipal Arq. Fernando Távora, em Fermentões, Guimarães, tendo como pano
de fundo a preparação do
jogo de amanhã, a partir
das 21h30, com a Espanha,
em jogo da fase de apuramento para o Europeu de
Andebol de 2014.
A importante partida
terá lugar no Multiusos de
Guimarães, onde a seleção
lusa treina, hoje, entre as
20h00 e 22h00.
Portugal rumará, depois,
até Skopje para defrontar
a Macedónia, sendo estes
dois últimos jogos cruciais
para o apuramento para o
europeu, que terá lugar na
Dinamarca.
Ricardo Pesqueira, do

ABC de Braga, fez, ontem, a antevisão do encontro.
«Há sempre alguma ansiedade, tanto nos mais
novos como nos mais velhos…», sustenta o jovem
pivô. «Mas é uma ansiedade positiva. Faz-nos bem
ter essa ansiedade, faz-nos ter expetativas elevadas em relação ao jogo,
é sinal que nos preocupamos muito com a partida e que a vamos encarar com a maior importância», vincou.
«Conhecemos bem a Espanha. Não só de os ver
jogar nos seus clubes – e
muitos deles jogam na Liga
dos Campeões – e também porque já os defrontámos recentemente. São
jogadores que, mais do

Ricardo Pesqueira, do ABC, quer bater a Espanha

que a Suíça, estão muito
expostos pelo que temos
essa possibilidade de os
observar».
Em Sevilha, o resultado

do jogo com nuestros hermanos foi bastante desnivelado mas Pesqueira não
quer fazer comparações
com essa partida.
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• Ricardo Pesqueira (ABC) confiante antes do Portugal-Espanha
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL
• Marítimo realiza treinos de
captação para a sua equipa
“B” (nascidos em 1991, 92,
93 e 94), 10h, Santo António.
• Mateus (Angola), Mexer
(Moçambique), Ali Gahzal
(Egipto), Mário Rondon (Venezuela), todos do CD Nacional,
Heldon e Gégé (Cabo Verde),
do Marítimo, ao serviço das
selecções nacionais.
• Edgar Borges anuncia os
convocados para o Mundial
de Sub-20 na Turquia, entre
21 deste mês e 13 de Julho.
• Jogo-treino da Selecção
Sub-14 da Madeira com os
Iniciados do CD Barreirense,
19h15, Campo Adelino Rodrigues (ex-Liceu).
DIVERSOS
• A Direcção Regional de Juventude e Desporto promove
formação nas áreas gerais de
intervenção dos docentes
destacados no Movimento Associativo Desportivo – Hoje,
Módulo de Eventos Desportivos – Escola Profissional Dr.º
Francisco Fernandes.
• Figura de cera de Cristiano
Ronaldo exposta no SEA LIFE
Porto, até sábado.
• Comemorações do 15.º Aniversário do Complexo Desportivo da Nazaré, até dia 22.
ANDEBOL
• João Ferraz e Pedro Spínola
no estágio da Selecção Nacional Sénior masculina, em
Guimarães, até sexta-feira.
ATLETISMO
• Inscrições para a 6.ª Corrida das Mulheres (1 €) - Império das Louças,
Mini-Mercado Catedral e Marina Shopping – até dia 21.
• O atleta do Clube Desportivo "Os Especiais", Samuel
Freitas, integra a Selecção
Nacional da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual
(ANDDI-Portugal), no 9.º Campeonato do Mundo – INAS,
em Praga, República Checa,
até domingo.
MOTOCROSSE
• Inscrições para a 1.ª prova
do Camp. Madeira de Motocrosse, até amanhã.
ANDEBOL DE PRAIA
• Inscrições para o Circuito
de Andebol de Praia (3 etapas), na Marina do Lugar de
Baixo, Calheta e Santana.
TÉNIS-DE-MESA
• Tiago Li (CD São Roque) em
estágio internacional promovido pela ITTF (World Hopes
Week & Challenge), em Viena,
Áustria, até segunda-feira.
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05-06-2013
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Period.: Semanal

Área: 9,68 x 17,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Jogo importante no Multiusos

Guimarães recebe
Portugal-Espanha
em Andebol

A Selecção portuguesa de andebol defronta a Espanha
em jogo de apuramento para o Europeu de 2014 no Multiusos de Guimarães, no dia 12 de Junho (21h30).
Depois do jogo com a Espanha, Portugal rumará até
Skopje para defrontar a Macedónia, sendo estes dois últimos jogos cruciais para o apuramento para o Europeu
a disputar na Dinamarca.
Os bilhetes para o jogo no Multiusos de Guimarães
custam 3 euros e estão à venda no Multiusos de Guimarães, Complexo de Piscinas de Guimarães, Lojas FNAC,
CTT, El Corte Inglês, SportZone, Centro Comercial Espaço
Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das Artes,
AAUM (Guimarães e Braga), Posto de Turismo de Vila Nova
de Famalicão, Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro Circo
(Braga), Viana Welcome Center (Viana do Castelo), Fórum
Aveiro e em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt.
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ID: 48114391

05-06-2013

Tiragem: 5000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,76 x 16,24 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Infantis com boa época
A equipa de Infantis femininas
da Casa do Benfica em Castelo
Branco, competindo no Campeonato nacional pela primeira
vez, fez uma boa época, ficando
em 5º lugar, por três pontos de
diferença não conseguindo apurar-se para a fase final.
A equipa evoluiu ao longo da
época, tendo realizado jogos nomeadamente com as equipas
apuradas para a fase final de
grande equilíbrio.
No último fim de semana a
equipa participou no Torneio
I´Fun (Lisboa), conseguindo um
meritório 3º lugar. Jogando contra equipas que já estão apuradas para o Play- off, conseguiu
não só realizar bons jogos, como
ganhar a um dos finalistas (Porto Salvo ) por 14 -13.
Este é um grupo muito interessante de trabalho, que aproveitando este Torneio em final
de época integrou novas atletas,
e tem muito para andar e evoluir. Estiveram presentes neste
Torneio as seguintes equipas:
(Maia Star – Porto; JAC – Alcanena; Porto Salvo Lisboa; Passos

Manuel , Lisboa ; Assomada, Lisboa)
A Equipa (em pé): Matilde,
Inês; Joana, Marta e Emilya. Em
baixo: Ana Paula ,Maria Lopes,
Daniela santos e Ana Rita.

SENIORES
Taça da Primavera
Terminou este fim de semana a
Taça da Primavera no escalão
de seniores femininas, sendo
ganha pela equipa albicastrense. O último jogo realizado no
pavilhão municipal frente à
equipa do BAC (Batalha), vencendo por 23 – 20.
A taça da primavera, serviu

não só para prolongar a competição no escalão acima da equipa, aferir da sua capacidade de
resposta tendo em vista a participação na próxim época no
campeonato nacional da 2ªdivisão, como continuar a preparação até ao próximo dia 27,
28,29 e 30 de junho , para a participação no Torneio GarciCUP
(Estarreja) no escalão de juniores, para a qual foi convidada.
Este é um torneio forte neste
escalão, com a presença de
quatro equipas do norte (finalistas no Play-off) e desde já assegurada a participação de uma
equipa espanhola.
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ANDEBOL - FASE FINAL DA 3ª DIVISÃO

Fermentões voltou a perder

A uma jornada do final da 2ª fase do
Campeonato Nacional da 3ª Divisão, o
Fermentões sofreu uma das derrotas
mais pesadas da temporada, por 38-30,
na casa do FC Gaia.
Foi um jogo que a equipa treinada
por Alexandre Meira Sousa comandou
até aos 9-12, para daí em diante não
mais conseguir dominar o adversário,
que ao intervalo vencia por 21-16.
Na segunda parte, de início ainda se
viu uma reacção do Fermentões para
de seguida os gaienses dominarem novamente o encontro e construirem um
resultado volumoso.
Com esta derrota a equipa vimaranense soma 27 pontos e mantém a 5ª
posição na classificação.
Na última jornada, que terá lugar
no próximo sábado, o Fermentões vai
receber a Juventude do Lis. O jogo está
agendado para as 20 horas, no Pavilhão
Municipal Arquitecto Fernando Távora.
Com a arbitragem de Pedro Fontes
e Rui Rodrigues, as duas equipas alinharam com os seguintes jogadores:
FC GAIA: Rui Vedor, Bruno Pinto (13),
José Santos (4), Pedro Sá (1), Cláudio
Moreira, Pedro Carvalho (2), António

Osório (1), Bruno Campos, Pedro Ribeiro (4), José Guedes (1), Pedro Silva,
Tiago Costa (5), Tiago Freitas e Pedro
Garcia (7).
FERMENTÕES: Bruno Lemos, Hélder
Cunha (1), João Carvalho (5), Rui Carvalho (10), Raúl Nunes, Carlos Fernandes
(3), Pedro Araújo, André Ribeiro, Armando Silva (6), e Ricardo Pinto (3).
ANDEBOL - 3ª DIV. - 2ª FASE
			

1
2
3
4
5
6
7
8

J

Sanjoanense
Salgueiros 08
FC Gaia
JUVE
Fermentões
ACD Monte
SIR 1º Maio
Batalha AC

V

E

D

Gm-Gs Dif.

P

13 11 0 2 366-310 56 35
13 10 1 2 400-346 54 34
13 9 0 4 418-358 60 31
13 7 1 5 352-356 -4 28
13 7 0 6 361-362 -1 27
13 3 1 9 310-362 -52 20
13 2 1 10 318-361 -43 18
13 1 0 12 307-377 -70 15

13ª jornada

JUVE
Salgueiros 08
FC Gaia
Batalha AC

-

ACD Monte
Sanjoanense
Fermentões
SIR 1º Maio

34-21
30-28
38-30
23-30

14ª jornada

ACD Monte
Fermentões
Sanjoanense
SIR 1º Maio

-

Salgueiros 08
JUVE
Batalha AC
FC Gaia
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Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,26 x 18,50 cm²

04-06-2013
Âmbito: Regional
DESTAQUE PARA O JOGO PORTUGAL-ESPANHA EM ANDEBOL

Corte: 1 de 1

Junho intenso com
eventos desportivos

Junho será marcado pela boa disposição e pela prática de exercício físico ao ar
livre e em grupo, com a família e amigos. Caminhada pelas ruas da cidade, um passeio de bicicleta ou actividades desportivas na Alameda Alfredo Pimenta são apenas
algumas das acções promovidas por Guimarães 2013.
A aposta no Desporto para Todos com a realização da iniciativa “Alameda do
Desporto” – a realizar todos os domingos de manhã nos meses de Junho e Julho
– é o grande destaque da primeira quinzena de programação. Segue-se outra actividade que reúne grande interesse por parte da população – o projecto Caminhadas
4 Estações – com a Caminhada Summertime, a realizar no dia 22 de Junho, com
concentração no Largo do Toural a partir das 21 horas.
O desporto de alta competição será celebrado com provas nacionais, europeias e
mundiais de boccia, voleibol e andebol, sem esquecer os eventos do mês: o Festival
Nacional de Ginástica e a Gala do Desporto.
Destaque na primeira quinzena para o jogo de andebol entre a formação nacional e os campeões mundiais, Espanha, encontro que decorrerá no Multiusos de
Guimarães, no dia 12 de Junho, pelas 21h30.
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ID: 48114469
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Tiragem: 3000
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Área: 29,00 x 36,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Homenagens, livros, cortejo etnográfico,
feira histórica assinalaram 239º
aniversário de VRSA
Vila Real de Santo António assinalou a 13 de Maio o 239º aniversário da sua fundação com
um programa cultural, musical e
a habitual sessão solene, durante
a qual foram homenageados cidadãos vilarealenses que se destacaram pelo seu mérito dentro e
fora do país.
As celebrações iniciaram-se no
dia 9 de maio, às 18h00, na Biblioteca Municipal, com a conferência
«Os 500 anos de Arenilha». Conduzida pelo historiador Fernando
Pessanha centrou atenções na história da então existente povoação
de pescadores denominada Santo
António de Arenilha, situada na
margem portuguesa da foz do
Guadiana. Uma sessão que teve
uma segunda edição no Centro
Cultural António Aleixo no feriado
municipal.
Também no dia 9, às 22h00, o
Centro Cultural António Aleixo
recebeu o espetáculo «TejoTietê». Neste concerto, a cantora
portuguesa Susana Travassos e o
compositor-violonista brasileiro
Chico Saraiva protagonizaram
um encontro musical que reapro-

xima o diálogo poético entre os
dois países. No dia 11 de maio, às
10h, foi inaugurada a Feira Histórica, na Praça Marquês de Pombal.
Até 13 de Maio a Praça recuou à
Idade das Luzes, com um conjunto
de recriações de época. O Centro
Cultural António Aleixo recebeu
a exposição filatélica da Secção
de Colecionismo da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários VRSA, alusiva aos 500 anos
da fundação de Santo António de
Arenilha. À noite, pelas 21h30,
teve lugar o Encontro de Bandas
Filarmónicas, na Praça Marquês
de Pombal.
No dia 13 de maio, feriado municipal, as celebrações iniciaram-se
às 09h30 com a Sessão Solene
Comemorativa da Fundação de
VRSA, no Centro Cultural António Aleixo. Durante a cerimónia,
foram distinguidas diversas personalidades de VRSA – entre as
quais o treinador Manuel José, que
foi homenageado com a medalha
de mérito. Manuel José diz-se
“honrado” pela homenagem,
lembrando que a sua terra “está
sempre no coração”.

Houve lugar, como é habitual,
para a distinção dos melhores
alunos do concelho.Também
durante a sessão solene foi assinado o Contrato de Gestão de
Área Dominial da Frente Ribeirinha de Vila Real de Santo António (ver pág.17). O ato contou
com a presença do Presidente
do Conselho Diretivo do Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos (IPTM), João Carvalho.

Livro «Manuel José: um
Faraó de VRSA»
Um dos momentos mais marcantes da sessão solene foi o lançamento do livro «Manuel José:
um Faraó de VRSA», da autoria
do jornalista Neto Gomes. A obra
presta homenagem ao ex-treinador
de clubes como o Sporting, o Boavista, o Benfica o Al-Ittihad ou o
Al-Ahly e dá destaque ao percurso
além-fronteiras deste vila-realense.
Um discurso de Neto Gomes emotivo que contou com a colaboração
de muitos amigos de Manuel José
para a composição do livro.

O habitual cortejo histórico percorreu a cidade num desfile de figuras
históricas

Cortejo histórico
Da parte da tarde às 18h00,
realizou-se o Cortejo Histórico e
Etnográfico, cujo percurso, com
início no Arquivo Histórico Municipal, percorreu as principais ruas
da cidade, e terminou na Praça
Marquês de Pombal.
A programação encerrou a 23
de Maio, com a apresentação do

livro «VRSA há 90 anos: figuras,
factos e histórias verídicas», de
M. Tacão Monteiro, na Biblioteca
Municipal Vicente Campinas, às
18h00.
Luís Gomes, presidente da
câmara municipal de Vila Real de
Santo António mostrava-se um
edil “satisfeito pela obra realizada” com oito anos à frente do
município.

Homenageados
no dia da Cidade
Este ano a sessão solene de comemoração do
dia do município em Vila Real de Santo António
contemplou homenagens feitas a pessoas que
se destacam pelo seu percurso. Desde «filhos da
terra» como empresários que têm desenvolvido
negócio de destaque no território.
A Câmara Municipal distinguiu, no
dia 13 de maio, na sessão solene
comemorativa do 239º aniversário
da fundação de VRSA, o treinador
Manuel José, através da entrega da
medalha de mérito. Esta homenagem
tem em consideração o percurso profissional, dentro e fora de fronteiras,
deste cidadão vila-realense, ex-treinador de grandes clubes como o Sporting, Boavista, Benfica, Al-Ittihad ou o
Al-Ahly (Egito).Além de Manuel José,

a autarquia distinguiu a empresa Primavera Reizen (turismo); os jovens
talentos João Pedro Lopes (teatro e
representação), Gonçalo Rodrigues
(desporto) e Jani Gabriel (moda) e o
percurso desportivo dos atletas Pedro
Ladeira Matias e Alfredo António Correia de Campos (andebol).A sessão
ficou também marcada pela homenagem aos funcionários da Câmara
Municipal de VRSA que completaram
25 ou mais anos de serviço.

1 - Gonçalo Rodrigues
2 - Jani Gabriel
3 - Empresa «Primavera Reizen»
4 - João Lopes (João Frizza)
5 - Manuel José (medalha de mérito)
6 - Pedro Ladeira Matias
7 - Funcionários da câmara com 25 ou mais anos de serviço
8 - Alfredo Correia de Campos

1
2

4

3

5
6

7

8
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Âmbito: Regional
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Comemorações do Dia de VRSA com
homenagens a «filhos da terra»
com destaque no país e no mundo
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Andebol
CD Torres Novas, 7 – Ponte Sor, 16
CD Torres Novas, 10 – CB Entroncamento, 10
CDTN: Tomás Tito; Rui Pereira, João Correia, Tiago Lopes, Daniel Moreira, Fábio Costa,
Tiago Amado e Dânia Carreira.

Realizaram-se no passado domingo as últimas jornadas da primeira fase
do campeonato distrital de Minis Misto, tendo a equipa torrejana conquistado o 6.º lugar da classificação final, ficando por isso apurada no grupo de
equipas que irão discutir o 5.º lugar. Entreanto, continuam os treinos para
rapazes e raparigas nascidos entre 2008 e 2005, aos sábados, às 11 horas,
no pavilhão da escola Artur Gonçalves. Às terças e quintas às 18h30, no
mesmo local, realizam-se os treinos para jovens nascidos entre 2004 e 2001.

Página 26

A27

ID: 48151748

30-05-2013

Tiragem: 3700

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,44 x 26,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Página 27

A28

ID: 48112693

30-05-2013

Tiragem: 4000

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimensal

Área: 17,48 x 7,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL // GCST

Na liderança pela subida
A equipa sénior do Ginásio Clube de
Santo Tirso (GCST) conseguiu uma difícil mas importante vitória no Pavilhão
do São Bernardo por 29-27, colando-se ao Passos Manuel na liderança da 2ª Divisão Nacional com 20
pontos, embora em desvantagem no
confronto direto. Isto porque na jornada anterior, o GCST recebeu o Passos
Manuel, única equipa contra a qual
havia perdido na fase final, e não foi

capaz de evitar nova derrota, desta vez
por 25-28. Adivinhava-se um jogo
complicado, e a equipa de Santo Tirso
nunca foi capaz de atingir o nível que
tem exibido, acusando alguma pressão pela importância do jogo.
No próximo sábado decorrerá a penúltima jornada do campeonato, em
jogo que oporá o GCST ao Benavente
no Pavilhão Municipal de Santo Tirso
(15 horas), e para o qual é fundamen-

tal o apoio de todos os adeptos. Na
última jornada, haverá uma difícil deslocação à Maia para defrontar o ISMAI,
equipa que se encontra no 3º lugar
e que luta ainda pelo mesmo objetivo
que o clube tirsense, ou seja, subir à
1ª Divisão Nacional. Mesmo perdendo no confronto direto com o Passos
Manuel, o GCST está em boa posição para subir pois sobem os dois
primeiros classificados.|||||
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Infantis Masculinos
* ABC “B”, 17 - Callidas, 38

O Campeonato de Infantis Masculinos chegou ao fim e
a equipa do Callidas Clube sagrou-se campeã, com 57
pontos. Ao fim de 20 jogos, a formação vizelense somou
18 vitórias, um empate (22-22, com o Fermentões) e
uma derrota (22-15, com o ABC “A”). O adversário
directo na luta pelo título, o ABC “A”, ficou na segunda
posição, com menos quatro pontos (55).
Além do título regional e consequente presença na Fase
Final Nacional, que se jogará na Régua, referência para
o jogador Rui Pedrosa que foi o melhor marcador do
campeonato, com 193 golos, quase 10 golos por jogo.
Parabéns aos miúdos e ao treinador Fernando Leite.
Estes miúdos, como comprovamos no jogo que
assistimos recentemente, são dotados para o andebol.
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Andebol

INFANTIS
MASCULINOS DO
CALLIDAS CLUBE VÃO
DISCUTIR TÍTULO DE
CAMPEÃO NACIONAL
NA RÉGUA
Pág.18
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Andebol
Iniciados/Juvenis Femininos
* Barrosas, 10 - Callidas, 13

O Torneio de Encerramento terminou no último fim-desemana. O Callidas Clube terminou em 4.º lugar, atrás
do Fafe, Vermoim e Juvemar, e à frente do Barrosas e
Manabola.
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