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A1

ID: 54177384

02-06-2014

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,60 x 9,37 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 54177377

02-06-2014

Tiragem: 125000

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,77 x 4,68 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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50º aniversário: Passos Manuel em sessão solene

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=bdf17b73

Data Publicação:

02/06/2014

/

Momento alto nas celebrações dos 50 anos do núcleo de antigos alunos do liceu lisboeta Passos
Manuel. Realizou-se ontem, nas instalações do Líceu, a sessão solene desta celebração especial (a que
se seguiu almoço num espaço do Bairro Alto), cerimónia que contou com a presença de nomes
importantes, como José Manuel Constantino (presidente do COP), Jorge Máximo (vereador da Câmara
Municipal de Lisboa com o pelouro do Desporto) e Luís Santos (ex-presidente da Federação
Portuguesa de Andebol), Fernando Mota (antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo),
entre muitos outros.
Muitas histórias sobre os anos de ouro das equipas de andebol do Passos Manuel, que marcaram
gerações e que deram grandes nomes a esta modalidade, como destacou o general Garcia dos Santos,
presidente da Assembleia Geral deste núcleo.
Ideia vincada por Manuel Brito (antigo vice-presidente da Comissão Executiva do Comité Olímpico de
Portugal), que também fez questão de se associar a esta celebração.

Página 3

A4

ID: 54178106

02-06-2014

Tiragem: 36413

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,16 x 21,05 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ricardo Araújo quer todas
entidades a dar resposta
aos anseios dos jovens
Feira da Juventude Responsável do Instituto Português do Desporto e da
Juventude apelou ao envolvimento de todos os organismos na busca de respostas às necessidades dos jovens
Orlando Cardoso
Ricardo Araújo, vogal do Instituto Português do Desporto e
da Juventude (IPDJ), apelou ao
envolvimento de todos os organismos, para “poder dar resposta aos anseios e objectivos
dos jovens”, uma vez que estes
“merecem resposta no presente que lhes permita preparar o futuro”. Aquele responsável presidiu, no sábado, à
inauguração da Feira da Juventude de Pombal em que
durante dois dias as entidades
apresentam actividades especificamente vocacionadas para
a juventude.
O vogal do IPDJ considerou
“preocupante” a taxa de desemprego que “atingiu níveis
históricos” junto dos jovens,
uma vez que estes “são um
sector da população particularmente vulnerável à crise e
às dificuldades”. Contudo, Ricardo Araújo reconheceu que
“há mais preocupações” relativas à juventude, como “ao nível da inclusão, ao acesso à
saúde, ao acesso à formação, à
oportunidade de ocupar os

Evento recebeu uma visita do autarca Diogo Mateus

seus tempos livres, o acesso à
cultura e ao desporto”.
Na sua opinião, é necessário
“construir e implementar uma
política pública de juventude
que articule não só os organismos nacionais mas também os
organismos da administração
local, como as autarquias, e as
diferentes respostas da sociedade civil”.
Ricardo Araújo aproveitou a
ocasião para se referir ao novo
programa Garantia Jovem,

“agora à escala europeia, e em
que o Estado português se
compromete, em quatro meses, apresentar uma alternativa
a todos os jovens que tenham
saído do sistema de ensino ou
de formação profissional ou
que estejam em situação de desemprego”.
Antes, Diogo Mateus, presidente da Câmara Municipal,
realçou o “esforço” que as entidades do concelho fazem e
“acima de tudo a cooperação

que conseguem desenvolver
para que, em conjunto, possamos ir mais longe e fazer da
melhor forma possível” as actividades “especificamente vocacionadas para a juventude”.
“Temos níveis muito significativos que permitem que
mais de 70 por cento dos alunos que frequentam o ensino
obrigatório possam ter, complementarmente e relativamente próximo da sua casa ou
escola, locais alternativos onde
se podem formar enquanto
homens e mulheres”, seja no
“desporto, na música ou na
dança”, disse.
Durante dois dias, a Feira da
Juventude, na sua quinta edição, atraiu a comunidade à
zona desportiva para visitar,
não só os diferentes expositores, mas também para assistir
e participar em tertúlias, workshop, provas de basket, BMX,
andebol, street basket, futsal, ténis, insufláveis, air bungee,
game day, consolas, simuladores, música e dança, para além
de espectáculos musicais e de
dança, jogos tradicionais, xadrez gigante, entre outras.|
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Cores: Cor

Period.: Diária
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Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Modalidades - Andebol - Andebol: Portugal perde particular com a Islândia |
Maisfutebol.iol.pt

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=780fa2f5

Data Publicação:

02/06/2014

/

A seleção portuguesa de andebol perdeu frente à Islândia (33-28), em jogo particular disputado em
Isafjordurno. Esta foi a primeira de três partidas particulares entre as duas equipas. O jogo começou
por ser equilibrado, mas a Islândia acabou por assumir o controlo do jogo, chegando ao intervalo a
vencer por 15-11. Portugal entrou bem na etapa complementar, conseguindo mesmo empatar a
partida. Mas os anfitriões voltaram a comandar as operações, acabando por vencer com cinco golos de
vantagem. Pedro Solha foi o melhor marcador de Portugal, garantindo seis golos. Tiago Rocha fez
cinco. Bruno Moreira, Pedro Portela e Pedro Spínola apontaram três cada.
há 2 horas

Página 9

A10

ID: 54177119

02-06-2014

Tiragem: 80491

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,27 x 11,94 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 10

A11

ID: 54169123

01-06-2014

Tiragem: 125000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,89 x 10,82 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Islândia derrota Portugal (33-28)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=1bc57b7a

Data Publicação:

01/06/2014

/

A seleção portuguesa de andebol saiu derrotada na partida, deste domingo, frente à Islândia, no
primeiro de três particulares que as duas equipas vão realizar.
A Islândia, que chegou ao intervalo a vencer por 15-11, apenas baixou ligeiramente o ritmo na
segunda parte e permitiu temporariamente, tendo depois acelerado a garantido a vitória.
Pedro Solha, com seis jogadores, foi o melhor marcador português.
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Passos Manuel em sessão solene

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=bdf17b73

Data Publicação:

01/06/2014

/

Momento alto nas celebrações dos 50 anos do núcleo de antigos alunos do liceu lisboeta Passos
Manuel. Realizou-se ontem, nas instalações do Líceu, a sessão solene desta celebração especial (a que
se seguiu almoço num espaço do Bairro Alto), cerimónia que contou com a presença de nomes
importantes, como José Manuel Constantino (presidente do COP), Jorge Máximo (vereador da Câmara
Municipal de Lisboa com o pelouro do Desporto) e Luís Santos (ex-presidente da Federação
Portuguesa de Andebol), Fernando Mota (antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo),
entre muitos outros.
Muitas histórias sobre os anos de ouro das equipas de andebol do Passos Manuel, que marcaram
gerações e que deram grandes nomes a esta modalidade, como destacou o general Garcia dos Santos,
presidente da Assembleia Geral deste núcleo.
Ideia vincada por Manuel Brito (antigo vice-presidente da Comissão Executiva do Comité Olímpico de
Portugal), que também fez questão de se associar a esta celebração.
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Flensburgo campeã europeu de andebol pela primeira vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=885c0db

Data Publicação:

01/06/2014

/

Hoje, 18h55
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Flensburgo campeã europeu de andebol pela primeira vez
Hoje, 18h55 Nº de votos (0) Comentários (0)
Por: LUSA
Os alemães do SG Flensburgo conquistaram hoje pela primeira vez na sua história o título de
campeões europeus de andebol, ao vencerem na final os compatriotas do THW Kiel por 30-28, em
Colónia, na Alemanha.
A formação do Flensburgo tinha-se qualificado no sábado para a final, ao vencer os espanhóis do FC
Barcelona por 41-39, após o desempate por grandes penalidades, na primeira jornada da "final four".
O SG Flensburg-Handewitt sucede no palmarés da prova a outro conjunto germânico, o Hamburgo.
Por:LUSA
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,69 x 15,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

§andebol
Dia 21 de Junho
Amigos do Andebol
de Braga promovem
15.º Convívio

No próximo dia 21 de Junho realiza-se o 15.º Convívio dos Amigos do Andebol de Braga. O encontro que se realiza anualmente há mais de uma década,
tem-se assumido como um espaço de convívio entre jogadores, treinadores e dirigentes de
várias gerações. Pelas 18 horas
realiza-se um jogo no Pavilhão
Flávio Sá Leite, onde podem praticar andebol na companhia de
antigos colegas de equipa, adversários ou antigas referências
na modalidade.
Seguidamente, no jantar, a realizar no espaço da piscina municipal de Braga (Estádio 1.º Maio),
a festa continua.
Organização adianta que este
ano associou-se ainda ao convívio "11º aniversário da malta de
vinil" que se realizará no mesmo
local. As Festas da “malta do vinil”, muito populares em Braga,
efectuam-se de dois em dois
meses e proporcionam excelentes momentos de diversão.
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Flensburgo campeã europeu de andebol pela primeira vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário Digital Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=b4a0d1ed

Data Publicação:

01/06/2014

/

HOJE Ã s 18:49
Os alemães do SG Flensburgo conquistaram hoje pela primeira vez na sua história o título de
campeões europeus de andebol, ao vencerem na final os compatriotas do THW Kiel por 30-28, em
Colónia, na Alemanha.
A formação do Flensburgo tinha-se qualificado no sábado para a final, ao vencer os espanhóis do FC
Barcelona por 41-39, após o desempate por grandes penalidades, na primeira jornada da final four.
O SG Flensburg-Handewitt sucede no palmarés da prova a outro conjunto germânico, o Hamburgo.
Diário Digital / Lusa
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Corte: 1 de 1
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Portugal derrotado pela Islândia - O Jogo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=e5baa1b

Data Publicação:

01/06/2014

/

Pedro Solha foi o melhor marcador da equipa nacional no primeiro dos três jogos particulares com o
selecionado islandês.
A seleção portuguesa de andebol perdeu este domingo por 33-28 frente à sua congénere islandesa,
no primeiro de três jogos particulares entre as duas seleções, disputado na cidade de Isafjordur,
noroeste da Islândia.
Após uma primeira parte na qual o jogo esteve equilibrado (aos 17 minutos o resultado registava 87), a Islândia assumiu o controlo da partida e chegou ao intervalo a vencer por 15-11.
Na etapa complementar, Portugal entrou bem, empatou a 16 e a 17 golos, mas consentiu depois
quatro golos sem resposta.
Aos 41 minutos, a equipa da casa vencia por 21-17 e daí em diante controlou o marcador, fechando
mesmo o jogo com cinco golos de vantagem.
Na equipa portuguesa, Pedro Solha cotou-se como o melhor marcador (seis golos), seguido de Tiago
Rocha (cinco) e Bruno Moreira, Pedro Portela e Pedro Spínola (todos com três).
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Modalidades - Andebol - Flensburgo vence Liga dos Campeões de andebol masculino |
Maisfutebol.iol.pt
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Internet

Meio:
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URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=340c128e

Data Publicação:

01/06/2014

/

O Flensburgo venceu este domingo a Liga dos Campeões de andebol masculino. É o primeiro título
europeu da equipa germânica. Na final, em Colónia, bateu o também alemão Kiel por 30-28. Na final
four, tinham ficado pelo caminho no sábado os espanhóis do Barcelona (39-14, derrotados pelo novo
campeão) e os húngaros do Vezprém (26-29, pelo outro finalista). A vitória do Flensburgo, terceiro
classificado da última liga alemã, é a surpresa, depois de ter batido contra todas as previsões o Barça
e o campeão do seu país, o Kiel.
há 1 hora
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Portugal perde particular com a Islândia (28-33)

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=1cd292db

Data Publicação:

01/06/2014

/

PRIMEIRO DE TRÊS ENCONTROS ENTRE ESTAS SELEÇÕES
, 1 junho de 201420:53
A seleção portuguesa de andebol perdeu, este domingo, por 33-28 frente à sua congénere islandesa,
no primeiro de três jogos particulares entre as duas seleções, disputado na cidade de Isafjordur,
noroeste da Islândia.
Após uma primeira parte na qual o jogo esteve equilibrado (aos 17 minutos o resultado registava 87), a Islândia assumiu o controlo da partida e chegou ao intervalo a vencer por 15-11. Na etapa
complementar, Portugal entrou bem, empatou a 16 e a 17 golos, mas consentiu depois quatro golos
sem resposta. Aos 41 minutos, a equipa da casa vencia por 21-17 e daí em diante controlou o
marcador, fechando mesmo o jogo com cinco golos de vantagem.
Na equipa portuguesa, Pedro Solha cotou-se como o melhor marcador (seis golos), seguido de Tiago
Rocha (cinco) e Bruno Moreira, Pedro Portela e Pedro Spínola (todos com três). Do lado dos islandeses
- com Aron Palmersson ausente, nas finais da Liga dos Campeões em andebol -, Bjarki Már Elísson
assumiu a responsabilidade de marcar golos, apontando oito, enquanto Róbert Gunnarsson apontou
sete e Snorri Steinn Guojónsson assinou seis. As duas equipas voltam a defrontar-se na segundafeira, para o segundo de três particulares.
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Flensburgo campeã europeu de andebol pela primeira vez

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=56345617

Data Publicação:

01/06/2014

/

01 de Junho de 2014, 18:49
Os alemães do SG Flensburgo conquistaram hoje pela primeira vez na sua história o título de
campeões europeus de andebol, ao vencerem na final os compatriotas do THW Kiel por 30-28, em
Colónia, na Alemanha.
A formação do Flensburgo tinha-se qualificado no sábado para a final, ao vencer os espanhóis do FC
Barcelona por 41-39, após o desempate por grandes penalidades, na primeira jornada da "final four".
O SG Flensburg-Handewitt sucede no palmarés da prova a outro conjunto germânico, o Hamburgo.
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A equipa alemã sucede ao Hamburgo na galeria de vencedores.
Os alemães do SG Flensburgo conquistaram hoje pela primeira vez na sua história o título de
campeões europeus de andebol, ao vencerem na final os compatriotas do THW Kiel por 30-28, em
Colónia, na Alemanha.
A formação do Flensburgo tinha-se qualificado no sábado para a final, ao vencer os espanhóis do FC
Barcelona por 41-39, após o desempate por grandes penalidades, na primeira jornada da "final four".
O SG Flensburg-Handewitt sucede no palmarés da prova a outro conjunto germânico, o Hamburgo.
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O jogo esteve equilibrado até ao intervalo, mas os islandeses impuseram a sua força no segundo
tempo.
A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje por 33-28 frente à sua congénere islandesa, no
primeiro de três jogos particulares entre as duas seleções, disputado na cidade de Isafjordur, noroeste
da Islândia.
Após uma primeira parte na qual o jogo esteve equilibrado (aos 17 minutos o resultado registava 87), a Islândia assumiu o controlo da partida e chegou ao intervalo a vencer por 15-11.
Na etapa complementar, Portugal entrou bem, empatou a 16 e a 17 golos, mas consentiu depois
quatro golos sem resposta.
Aos 41 minutos, a equipa da casa vencia por 21-17 e daí em diante controlou o marcador, fechando
mesmo o jogo com cinco golos de vantagem.
Na equipa portuguesa, Pedro Solha cotou-se como o melhor marcador (seis golos), seguido de Tiago
Rocha (cinco) e Bruno Moreira, Pedro Portela e Pedro Spínola (todos com três).
Do lado dos islandeses - com Aron Palmersson ausente, nas finais da Liga dos Campeões em andebol
-, Bjarki Már Elísson assumiu a responsabilidade de marcar golos, apontando oito, enquanto Róbert
Gunnarsson apontou sete e Snorri Steinn Guojónsson assinou seis.
As duas equipas voltam a defrontar-se na segunda-feira, para o segundo de três particulares.
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Flensburgo campeã europeu de andebol pela primeira vez
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Domingo, 1 de Junho de 2014 |
Colónia, Alemanha, 01 jun (Lusa) -- Os alemães do SG Flensburgo conquistaram hoje pela primeira
vez na sua história o título de campeões europeus de andebol, ao vencerem na final os compatriotas
do THW Kiel por 30-28, em Colónia, na Alemanha.
A formação do Flensburgo tinha-se qualificado no sábado para a final, ao vencer os espanhóis do FC
Barcelona por 41-39, após o desempate por grandes penalidades, na primeira jornada da "final four".
O SG Flensburg-Handewitt sucede no palmarés da prova a outro conjunto germânico, o Hamburgo.
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Domingo, 1 de Junho de 2014 |
Isafjordur, Islândia, 01 jun (Lusa) - A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje por 33-28 frente à
sua congénere islandesa, no primeiro de três jogos particulares entre as duas seleções, disputado na
cidade de Isafjordur, noroeste da Islândia.
Após uma primeira parte na qual o jogo esteve equilibrado (aos 17 minutos o resultado registava 87), a Islândia assumiu o controlo da partida e chegou ao intervalo a vencer por 15-11.
Na etapa complementar, Portugal entrou bem, empatou a 16 e a 17 golos, mas consentiu depois
quatro golos sem resposta.
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Divanei (Sporting) e Marcão (Benfica) rumam ao campeão do Cazaquistão
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A BOLA avança esta sexta-feira que Divanei, ala do Sporting, e Marcão, guarda-redes do Benfica,
estão a caminho do Kairat Almaty, campeão do Cazaquistão.
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RICARDO CARVALHAL

Ulisses Pereira quer uma equipa tacticamente perfeita na Madeira para revalidar já hoje o título nacional

Alavarium quer festejar
já hoje na Madeira
Ambição A equipa aveirense partiu, ontem, para aquele arquipélago com o forte
desejo de revalidar o título nacional no segundo jogo do “play-off” final
Andebol
1.ª Divisão Feminina

João Carlos Sampaio
O Alavarium/Love Tiles joga,
esta tarde, o segundo jogo da
final do Campeonato Nacional
de Seniores Femininos. Na Madeira, a equipa aveirense vai
jogar com a ambição de poder
revalidar, já nesta partida, o título nacional brilhantemente
conquistado na época passada.
Em vantagem pela vitória no
primeiro confronto de três jogos da final, frente ao Madeira
SAD, o Alavarium vai entrar
em campo com um forte factor de motivação, mas também
sabendo que vai defrontar
uma equipa que actuará sob a

pressão de ter que ganhar para
adiar a questão do título nacional e levar a decisão para a
“negra”, agendada para amanhã, à mesma hora.
Por outro lado, a equipa
orientada por Ulisses Pereira,
que já não conta com Ana Marques e Ana Almeida desde os
jogos das meias-finais, vai jogar
num ambiente hostil, face ao
maior apoio que dos adeptos
do Madeira SAD, que vai procurar juntar o ceptro de campeão à Supertaça e Taça Portugal, troféus que, curiosamente,
foram conquistados frente ao
Alavarium/Love Tiles.
O segundo jogo da final tem
início marcado para as 17 horas,
no Pavilhão do Funchal, e será
transmitido em directo, na An-

debol|TV. Em caso de vitória do
Madeira SAD, o terceiro jogo
para decidir o campeão de
2013/2014, realiza-se amanhã, à
mesma hora e no mesmo local.
“Queremos ser campeões”
Ulisses Pereira é o espelho
da forte motivação com a
equipa aveirense partiu para a
Madeira, uma vez que o treinador das “meninas” do Alavarium mantém a mesma convicção que teve para o primeiro jogo das meias-finais.
“Quem vencer o primeiro jogo,
vai passar à final”, referiu o técnico na altura, acertando em
cheio no apuramento da sua
equipa para os jogos decisivos.
Mas mesmo em vantagem
na final, Ulisses Pereira tem um

discurso cauteloso para o segundo jogo, porque o adversário joga em casa. “É preciso jogarmos ainda melhor do que
no primeiro jogo, paramos o
contra-ataque do Madeira SAD,
que o seu ponto forte, e termos
uma grande eficácia na finalização”, perspectiva o técnico.
O factor psicológico e os índices acrescidos de confiança
são “armas” que Ulisses Pereira
quer aproveitar para vencer já
hoje o Madeira SAD. “A pressão
está do lado deles e espero não
ter que ir à ‘negra’. Queremos
ser campeões já amanhã (hoje)
e festejar com um bom passeio
pela Madeira”, referiu Ulisses
Pereira, acrescentando que, a ter
que jogar o terceiro jogo, “será
Página
37
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|

ID: 54163086

31-05-2014

Tiragem: 5550

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,36 x 7,19 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Alavarium tenta hoje
revalidar o título
LUÍS RODRIGUES

A equipa feminina aveirense está em vantagem
e, se vencer o segundo jogo na Madeira, sagrase bicampeã nacional de Andebol. Página 25
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Cédric Soares: «Petkovic vem para ajudar»
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Não teme a concorrência e deixa elogios ao sérvio
, 31 maio de 201407:08
A contratação do internacional sub-21 da sérvia, Marko Petkovic, está presa por detalhes, mas Cédric
Soares já fala do potencial reforço como um companheiro de equipa. À margem do jantar
comemorativo do 22.º aniversário do Núcleo Sportinguista de Tomar, o lateral-direito deixou elogios
ao ainda jogador doEstrela Vermelha e a Paulo Oliveira.
"O Paulo Oliveira é um jovem com muito valor e com provas dadas e que, tal como o Petkovic, vem
para ajudar", começou por dizer o camisola 41 do Sporting, abordando, posteriormente, a próxima
temporada. "Claro que 2014/15 será muito mais competitivo. Vamos participar em mais uma
competição muito importante e tenho a certeza que a época nos vai correr muito bem e que todos
vamos estar unidos para atingir os objetivos."
Renovação e Seleção
Com contrato válido até 2016, Cédric Soares está blindado por 30 milhões de euros. Oobjetivo da
SAD passa por prolongar o vínculo até 2019, mas por enquanto ainda não houve conversas nesse
sentido. "Está tudo mais ou menos como no mês passado, mas agora estou de férias e quero desfrutar
deste jantar."
Incluído dos 30 pré-convocados de Paulo Bento para o Mundial'2014, Cédric acabou por ficar de fora
da lista final de 23. "Somos todos portugueses e, tal como eu, todas as pessoas estão a torcer pela
Seleção Nacional, para que possamos chegar o mais longe possível. Seria muito bom se
conseguíssemos fazer algo engraçado...", concluiu.
PEDRO BATALHA Nuno Abreu
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ABC/UMinho anuncia continuidade dos jogadores

Fábio Vidrago e Hugo Rocha renovam
ANDEBOL

| Redacção |

Fábio Vidrago e Hugo Rocha
continuam de amarelo para a
próxima época. Os dois atletas
assinaram por mais um ano com
o ABC/UMinho.
Fábio Vidrago dá assim seguimento à carreira no clube que
sempre representou. Um atleta
que viu recentemente o seu mérito reconhecido sendo chamado
à selecção nacional. Para Hugo
Rocha é também a continuidade
de um trabalho de excelência no

clube que representa há vários
anos. Luís Teles, presidente do
ABC/UMinho, refere que são
“duas boas notícias para os
adeptos que continuarão a contar
com o virtuosismo do Fábio e a
qualidade defesa/ataque do Hugo”. O presidente diz ainda que
o clube bracarense “continua a
trabalhar para garantir um plantel equilibrado que faça face aos
desafios da próxima época”.
Noutro âmbito o ABC/UMinho, através de uma parceria
com o Manabola, vai abrir as
portas ao andebol feminino.

Conscientes da importância
crescente da vertente feminina
na modalidade, o ABC/UMinho
e o Manabola iniciaram um processo de captação para a participação nos escalões de formação
da modalidade.
A primeira jornada de captação
decorreu no passado sábado com
resultados muito positivos. Mais
de 30 jovens vieram conhecer a
nova realidade desta parceria.
No próximo sábado há nova jornada de captação, desta feita para júniores, pelas 15 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite.

DR

Os dois atletas vão continuar vestidos de amarelo na próxima temporada
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Andebol feminino

Filipa Gonçalves e Amélia Maia
na selecção nacional de juniores C

DR

Filipa Gonçalves e Amélia Maia estreiam-se na selecção nacional

É na Juventude do Lis, em Leiria, que Filipa Gonçalves, lateral esquerda e
Amélia Maia, guarda-redes da equipa de andebol da A2D Didáxis se estreiam na selecção nacional de Juniores C Femininas. Estas duas atletas
foram convocadas para o estágio de preparação para a participação nos
IX Jogos Desportivos da CPLP 2014, a realizar em Angola (Luanda), no final de Julho e início de Agosto. Nesta primeira fase, são 22 as atletas convocadas para o estágio de dois dias, em Leiria. As duas jovens jogadoras
foram vice campeãs nacionais do Desporto Escolar integram uma selecção que tem como treinadora Ana Seabra concentrando-se no dia 17 de
Junho em Leiria. Esta é a estreia absoluta de Amélia Maia nas selecções
e a segunda vez que Filipa Gonçalves é chama a um estágio, tendo estado
na Selecção de talentos quando ainda era iniciada.
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Treinador de Alcobaça deixa Benfica
Jorge Rito, natural de Alcobaça deixou de ser o treinador
da equipa de andebol do Benfica, depois de os encarnados terem ficado no 4.º lugar no Campeonato Nacional,
atrás do FC Porto, Sporting e ABC.
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Andebol em cadeiras
de rodas em Vouzela
e S. Pedro do Sul
RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Vouzela e S. Pedro do Sul recebem competição a 7 de Junho

TAÇA DE PORTUGAL A Federação de Andebol de Portugal está a levar a cabo há três
anos, o projecto ‘Andebol 4All’,
que visa o desemvolvimento
do andebol adaptado.
Esta época decorre um conjunto de competições, como o
campeonato nacional de ACR7
e ACR4, Taças de Portugal de
ACR7 e ACR4 e dois torneios

de grande dimensão: o GarciCup e o Maia Cup.
Assim, a Taça de Portugal em
ACR4 realiza-se no dia próximo
dia 7 de Junho, em São Pedro
Sul e Vouzela, o que vai levar a
que a vila vouzelense e a cidade
sampedrense integrem um
evento de cariz especial, que
promove ambos os concelhos,
ao nível desportivo e não só. |
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Andebol Kid's no Estádio
José Alves Madeira
AMANHÃAAssociação de Andebol de Viseu vai levar a efeito
amanhã, a partir de amanhã,
mais uma acção de promoção
da modalidade junto dos jovens: o ‘Encontro Inter-Concelhio de Andebol Kid's’.
Este evento vai contar com
equipas dos concelhos de Viseu, Penalva do Castelo e Mangualde, e realiza-se no relvado

do Estádio José Alves Madeira,
junto às instações da delegação de Viseu do Instituto Português da Juventude e Desporto.
Vai ser, como se espera, uum
dia de festa e que servirá também para assinalar o Dia da
Criança, prevendo-se a presença de mais de centena e
meia de jovens atletas. |
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ESTRUTURA MANTÉM-SE PARA A NOVA ÉPOCA

Hugo Rocha e Fábio Vidrago
renovam pelo ABC
DR

vandeira. O vencedor de
cada uma das fases fica
apurado para a fase final
da competição, onde já estão Águas Santas, Alto do
Moinho, Académico FC e
Benfica.

Juniores em Lisboa
Também no domingo,
a equipa de juniores do
ABC tem, em Lisboa, um
jogo que pode ser decisivo quanto à atribuição do
título. É frente ao Benfica,
segundo classificado, com
menos um ponto que os
bracarenses.
Hugo Rocha e Fábio Vidrago

JOSÉ EDUARDO

O ABC confirmou, ontem, a renovação do vínculo contratual, por mais
um ano, com os seus atletas seniores, Hugo Rocha
e Fábio Vidrago.
Trata-se de dois atletas
que representam o clube
há vários anos e, no caso
de Fábio Vidrago é o seu
clube de sempre, uma vez
que foi formado no ABC e
por aqui continua.
Na hora da renovação
dos contratos, o presidente do ABC, Luís Teles, salientou que estas são «duas
boas notícias para os adeptos que continuarão a contar com o virtuosismo do

Fábio e a qualidade defesa/ataque do Hugo».
Luís Teles acrescentou
que o ABC «continua a
trabalhar para garantir
um plantel equilibrado que
faça face aos desafios da
próxima época».
Recorde-se que a equipa,
que esta época terminou
o campeonato na terceira
posição, continuará sob o
comando do técnico Carlos Resende, e dela continuarão a fazer parte os
seus principais atletas.

Iniciados do ABC
lutam pelo título
Na formação, a equipa
de iniciados do ABC inicia, hoje, a fase de apu-

ABC e Manabola
no feminino
ramento do campeão nacional da categoria. A proPor outro lado, está em
va é ainda disputada pelo
curso uma parceria enMadeira SAD e CD Feitre o ABC e o Manabola
rense (Zona 1), e Almada
para fomentar o andebol
Sporting a Horta e Sporfeminino.
ting (Zona 2).
De resto, o procesA Zona do ABC
so de captação de
Iniciados
fica sediada em
atletas já arrane juniores
Aveiro, e o pricou no passado ABC
meiro jogo
do sábado, e
têm important
es
está agendado
contou com
compromisso
s no
para as 20h30
a participação
fim de seman
a
de hoje, frente
de mais de 30
ao Feirense, em
atletas, para os
Arrifana.
escalões de iniciadas
Amanhã, pelas 17h00, os
e juvenis.
academistas jogam com o
A iniciativa repete-se
Madeira SAD e, domingo,
amanhã, mas agora para
pelas 11h00, com o CD Feiatletas juniores, e iniciarense. Os dois jogos rea-se às 15h00, no Pavilhão
lizam-se no Pavilhão LaFlávio Sá Leite.

Festa do andebol em Vila Verde
A Festa do Andebol em Vila
Verde realizou-se no dia 24 de
maio, na Escola EB 2/3 local,
e contou com a participação
da AAPL, AC Vermoim e Vila
Verde.
Através de vários jogos de
andebol de 5 e de 7, os participantes promoveram o andebol,
prevendo-se que esteja para
breve a criação de um clube
de andebol em Vila Verde.

AAB
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amaNHÃ, ENTRE aS 10:00 E aS 12:00

Escolinhas no João Paulo II
fotogrAfiA Arquivo/Di

ENCONTRO DAS ESCOLINHAS reúne amanhã, em Angra, cerca de 400 alunos

O Serviço de Desporto da Terceira
vai dinamizar amanhã, sábado, entre as 10:00 e as 12:00, nas instalações do Complexo Desportivo João
Paulo II, em Angra do Heroísmo,
o denominado XIII Encontro das
Escolinhas do Desporto, em colaboração direta com as diferentes
associações de modalidade, clubes
desportivos escolares, clubes desportivos, bem como demais instituições.
Segundo a organização, prevê-se a
participação de cerca de 400 alunos
dos 123 núcleos de atividades desportivas que se encontram a funcionar no corrente ano letivo.
São, na circunstância, 20 as modalidades desportivas presentes
no mega evento, nomeadamente:
andebol, atletismo, basquetebol,
bowling, dança desportiva, equitação, futebol, futsal, ginástica,
golfe, judo, karaté, kickboxing,
natação, patinagem, ténis de campo, ténis de mesa, vela, voleibol e
jetski, o que faz adivinhar uma ma-

nhã extremamente movimentada e
animada.
O modelo organizativo a desenvolver é idêntico ao do ano transato,
sendo, como tal, constituído por
cerca de 20 estações com atividades
lúdicas/desportivas. Para além das
modalidades descritas, incluem-se:
circuito de destrezas, bicicletas, escalada, trampolins, insufláveis, matraquilhos e taurina-pegas.
OBJETIVOS TRAÇADOS

Ainda tendo por base o Serviço de
Desporto da Terceira, os principais
objetivos a alcançar com este acontecimento são, em linhas gerais, os
seguintes:
Promover, divulgar e consolidar o
projeto das “Escolinhas do Desporto”; divulgar as atividades realizadas pelos núcleos durante a época;
proporcionar o convívio e troca de
experiências entre os diferentes núcleos; e sensibilizar os professores
e técnicos para esta atividade na
escola.
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País: Portugal
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Period.: Diária

Área: 6,63 x 12,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Miniandebol
no João paulo II
O Serviço de Desporto da Terceira
promove amanhã, sábado, no complexo desportivo João Paulo II, entre
as 10:00 e as 12:00, o XIII Encontro
Anual das Escolinhas do Desporto
da Terceira.
Englobada nesta atividade, a Associação de Andebol da Ilha Terceira
leva a efeito o VI Encontro de Miniandebol, designado FESTAND,
coordenando, assim, a estação do
miniandebol.
O FESTAND constitui uma festa
de animação sócio desportiva para
crianças dos 7/8 aos 10/11 anos de
idade e está integrado no projeto da
Direção Regional do Desporto denominado Escolinhas do Desporto.
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O Campo Adelino Rodrigues é o palco central para o futsal, uma modalidade que movimenta centenas de alunos de ambos os sexos.

Carlos C. Silva
carlosilva@jornaldamadeira.pt

Depois da espetacular cerimónia de
abertura no Estádio do Marítimo, na noite
de quarta-feira, subordinada à temática
da família, a Festa do Desporto Escolar
teve ontem o primeiro grande dia de atividades. Milhares de alunos de todos os
níveis de ensino, desde o 1.º ciclo ao secundário, até à educação especial, começaram a disputar as várias modalidades que integram esta edição da FDE em
diversos recintos desportivos do Funchal,
Câmara de Lobos, Caniço e ainda a praia
de Machico.
Dos sete mil alunos que estão a competir nos jogos escolares, o futsal é a mo-

Futsal modalidade rainha
na Festa do Desporto Escolar
dalidade que movimenta mais alunos e
obriga à disputa de centenas de jogos que
se realizam em seis recintos de escolas do
Funchal. O ex-Liceu, com quatro campos,
é o palco central para esta modalidade
que não é exclusiva dos rapazes. Se a esmagadora maioria das equipas são masculinas, a cada ano que passa surgem mais
equipas femininas e que apresentam melhor qualidade de jogo, graças também

às jogadores de bom nível técnico que
começam a surgir nas diversas escolas.
Uma situação a que não é alheio a expansão do futebol feminino. Certo é que
a maratona de futsal prossegue ao longo
do dia de hoje não só no ex-Liceu, como
também nos polidesportivos da Horácio
Bento de Gouveia e da Ângelo Augusto da
Silva e nos pavilhões da dos Trabalhadores
e de Santa Teresinha.

Nas modalidades coletivas, evidencia
também para a significativa adesão de alunos no basquetebol, voleibol e andebol,
estas duas últimas também com competição no 1º ciclo.
Ao nível da educação especial destacase a realização no dia de ontem das provas
de atletismo e de futebol, atividades que
movimentaram muitas dezenas de utentes de vários serviços e instituições.
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