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Andebol solidário no fecho | DNOTICIAS.PT
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Andebol solidário no fecho
Sábado, 20 de Junho de 2015
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Federação Europeia de Andebol confirmou a presença dos dragões na fase de grupos, sem
necessidade de passar pela fase de apuramento.
É oficial: o FC Porto está na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol. A certeza foi dada na
reunião da Federação Europeia de Andebol, que decorre em Cracóvia, na Polónia, evitando assim que
os dragões passem pela fase de apuramento na mais importante prova de clubes do mundo.
É a primeira vez, nos últimos sete anos em que foi campeão, que o FC Porto entra diretamente na
fase de grupos. Para tal contribuiu o ranking do andebol português, assim como os resultados obtidos
pelos dragões nas competições europeias, sendo de destacar o apuramento para a fase de grupos da
Champions de 2013/14.
Além dos pontos anteriormente referidos, a Federação Europeia de Andebol levou em conta a
capacidade organizativa do FC Porto e as excelentes condições do pavilhão.
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19 Junho 2015 |
A festa fez-se em casa, no Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, no jogo da 9ª jornada da fase
final do campeonato. Os avancanenses, comandados por Carlos Martingo, mostraram-se superiores ao
vencer a equipa da luz por 29-18.
Garantido que está o regresso ao mais alto nível da competição da modalidade, a Artística de Avanca
vai ainda disputar o último jogo, numa deslocação a Braga, onde irá defrontar a equipa do AC Devesa.
O andebol estarrejense está também em festa com o Estarreja Andebol Clube a garantir a subida à 2ª
Divisão, após se ter sagrado Campeão Nacional da 3ª Divisão.
FOTO: Daniel Silva
João Filipe Oliveira
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insulares negoceiam com dispensado pelo benfica O Madeira SAD tem autorização do Benfica para
tentar chegar a acordo com o lateral-direito Cláudio Pedroso, que foi dispensado pelos encarnados
mas ainda possui vínculo ao clube da Luz. Os responsáveis madeirenses estão agora a dialogar com o
internacional português de 29 anos e 1,98 m de altura, no sentido de o convencer aceitar neste novo
desafio, embora sabendo que não são os únicos a interessados no esquerdino. Recorde-se que a
formação liderada por Paulo Fidalgo já assegurou o concurso do guarda-redes cubano Yusnier Giron
(ISMAI), o lateral Nuno Carvalhais (ISMAI), o pivot David Pinto (Passos Manuel), do ponta Nelson Pina
(Sp. Horta) e do primeira-linha Marco Gil (Marítimo). Para além destes, a SAD pode ainda contratar
mais um lateral-direito. Renovações. Do plantel da temporada passada já acertaram a sua
continuidade Daniel Silva, Nuno Silva, Eduardo Pinto, Francisco Martins e Francisco Freitas. Por
renovar continuam Luís Carvalho, Gonçalo Vieira e José Azevedo. Hugo Lima e Dean Garcia são saídas
confirmadas, sendo provável que Sérgio Rola também possa regressar ao Norte do país. Por definir
estão ainda algumas situações relativas a jovens madeirenses que estiveram no grupo de trabalho da
época transata, casos de Hugo Freitas, Luís Gama e Rodrigo Sousa, mas que podem vir a ser
emprestados ao Marítimo.
, 20 junho de 201508:17
J.M.F. Filipe Farinha
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divulgou este sábado a EHF O FC Porto vai ter entrada direta na próxima edição da Liga dos
Campeões, divulgou este sábado a Federação Europeia de Andebol (EHF), numa reunião que decorre
em Cracóvia, na Polónia. Os heptacampeões nacionais não terão de disputar as pré-eliminatórias de
acesso, entrando diretamente na fase de grupos da principal competição europeia. Os resultados
obtidos pela formação portista nas competições europeias, bem como o bom desempenho dos clubes
portugueses nas últimas três épocas, ajudaram a que Portugal ascendesse ao 14.ª lugar do ranking da
EHF.
, 20 junho de 201513:43
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Os responsáveis madeirenses estão agora a dialogar com o internacional português de 29 anos e 1,98
m de altura, no sentido de o convencer aceitar neste novo desafio, embora sabendo que não são os
únicos a interessados no esquerdino... 08:17 . Record Por J.M.F. - Record O Madeira SAD tem
autorização do Benfica para tentar chegar a acordo com o lateral-direito Cláudio Pedroso, que foi
dispensado pelos encarnados mas ainda possui vínculo ao clube da Luz. Os responsáveis madeirenses
estão agora a dialogar com o internacional português de 29 anos e 1,98 m de altura, no sentido de o
convencer aceitar neste novo desafio, embora sabendo que não são os únicos a interessados no
esquerdino.Recorde-se que a formação liderada por Paulo Fidalgo já assegurou o concurso do guardaredes cubano Yusnier Giron (ISMAI), o lateral Nuno Carvalhais (ISMAI), o pivot David Pinto (Passos
Manuel), do ponta Nelson Pina (Sp. Horta) e do primeira-linha Marco Gil (Marítimo). Para além destes,
a SAD pode ainda contratar mais um lateral-direito.Renovações. Do plantel da temporada passada já
acertaram a sua continuidade Daniel Silva, Nuno Silva, Eduardo Pinto, Francisco Martins e Francisco
Freitas. Por renovar continuam Luís Carvalho, Gonçalo Vieira e José Azevedo. Hugo Lima e Dean
Garcia são saídas confirmadas, sendo provável que Sérgio Rola também possa regressar ao Norte do
país.Por definir estão ainda algumas situações relativas a jovens madeirenses que estiveram no grupo
de trabalho da época transata, casos de Hugo Freitas, Luís Gama e Rodrigo Sousa, mas que podem vir
a ser emprestados ao Marítimo.
08:17 . Record
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Heptacampeões nacionais não terão de disputar as pré-eliminatórias de acesso... 13:43 . Record Por
Record O FC Porto vai ter entrada direta na próxima edição da Liga dos Campeões, divulgou este
sábado a Federação Europeia de Andebol (EHF), numa reunião que decorre em Cracóvia, na
Polónia.Os heptacampeões nacionais não terão de disputar as pré-eliminatórias de acesso, entrando
diretamente na fase de grupos da principal competição europeia.Os resultados obtidos pela formação
portista nas competições europeias, bem como o bom desempenho dos clubes portugueses nas
últimas três épocas, ajudaram a que Portugal ascendesse ao 14.ª lugar do ranking da EHF.
13:43 . Record
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Home Atualidade Desporto Noticia Um milhar de atletas na "Festa do Desporto Lagoa 2015" Um milhar
de atletas na "Festa do Desporto Lagoa 2015" webEditorJun 19, 2015Noticia0 Like A Festa do
Desporto Lagoa 2015 que assinala o encerramento da maioria das épocas desportivas em que houve
participação de atletas do Concelho, promoveu o convívio entre os atletas, dirigentes e famílias de 11
e 14 de junho. Durante estes quatro dias decorreu um conjunto de atividades desportivas, com
destaque para a natação sincronizada, hidroginástica com DJ, natação para as crianças, desportos de
combate, um passeio de BTT, uma marcha/corrida, uma aula de zumba, stand up padlle e patinagem
de velocidade. Os Torneios de andebol, futebol veteranos, futebol de formação, polo aquático, de
badminton, atletismo, basquetebol e um passeio de canoagem entre a Mexilhoeira da Carregação e o
Sítio das Fontes, completaram o programa. Na noite de dia 13 de junho teve lugar um convívio no
recinto da FATACIL, com os participantes e familiares de todas as atividades, ao ritmo da animação do
grupo musical "Ritmo Jovem". Sendo o desporto uma aposta forte do Executivo Camarário, liderado
por Francisco Martins, a presença de mais de 1.200 participantes em todas estas atividades, os bons
resultados desportivos obtidos pelos atletas, clubes e associações de Lagoa na presente época,
confirmam o balanço positivo. TAGFesta do Desporto Lagoa Facebook Twitter Google+ Linkedin
Tumblr Pinterest Mail Previous PostLagos aprovou atribuição de 25 Bolsas de Estudo 2015/2016 Next
PostNovos sabores e emoções no EMO do Tivoli Vitória webEditor Related articles Lagoa reforça o
plano de recolha de Resíduos Urbanos webEditorJun 18, 2015 Lagoa atribuiu apoios solidários a oito
IPSS do concelho webEditorJun 17, 2015 Nations Cup - Torneio de Futsal Feminino em Lagoa
webEditorJun 17, 2015
Jun 19, 2015
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A Selecção Nacional de Sub19 Masculinos de Portugal é uma das nove selecções nacionais confirmadas
para disputar a sexta edição do Campeonato da Europa de Andebol de Praia Sub19, que em 2015 terá
lugar em Lloret de Mar, de 26 a 28 de Junho.
O seleccionador nacional Paulo Félix divulgou, agora, a lista de convocados para o Europeu de
Andebol de Praia Sub19: Diogo Alves (GC St. Tirso), Ricardo Ávila (AA Águas Santas), Milton
Estrelinha (AC Sismaria), Diogo Coelho, Hugo Glória e Tomás Van-Zeller (FC Porto), Tiago Ferreira e
João Furtado (SC Espinho), Henrique Figueiredo (Col. Carvalhos) e Francisco Santos (Juventude Lis).
Para além de Paulo Félix, integram ainda a equipa técnica o treinador adjunto Pedro Pereira e o
fisioterapeuta Edgar Cruz. O chefe de comitiva é Mário Bernardes.
A concentração da comitiva nacional faz-se dia 22 de Junho, em Leiria, local onde vai decorrer o
estágio, até 25 de Junho. O Europeu de Sub19 realiz a-se em Lloret del Mar, Espanha, de 25 a 29 de
Junho.
Recorde-se que Portugal integra o Grupo A, juntamente com Hungria, Croácia, Turquia e Georgia. Em
anexo já pode ser consultado o calendário completo, da 1ª jornada até às finais.
Neste 6º Campeonato da Europa de Sub19, vão ser testadas novas regras, nomeadamente os golos
em jogadas aéreas e livres de 6 metros vão valer 3 pontos.
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Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, recebeu hoje, dia 19 de Junho, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, a equipa de andebol do ABC de Braga que se sagrou Campeã Nacional
de Juvenis após uma vitória por 31-21 obtida diante do Águas Santas.
Com esta iniciativa, o Município de Braga prestou homenagem aos Jogadores, Técnicos, Dirigentes e
Associados pelo importante feito alcançado.
Segundo Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, é um motivo de enorme 'orgulho e
alegria' para o Município e para toda a cidade prestar tributo ao desempenho excepcional destes
jovens, que servem de exemplo aos outros atletas do Concelho, especialmente aos mais novos.
"Desejo que o vosso percurso continue a ser recheado de momentos de vitórias como esta", referiu.
Também Sameiro Araújo, vereadora do Desporto, se mostrou extremamente agrada com a qualidade
de jogo exibida pelos jovens do ABC e com o ambiente de entusiasmo do público em redor da equipa.
Por seu turno, João Luís Nogueira, presidente do ABC de Braga, salientou que é muito importante
para o clube sentir o apoio do Município e da Cidade. "Precisamos destes apoios para continuar a
somar triunfos. Em 26 anos, o ABC tem 26 títulos nos escalões de formação, o que se deve a todo um
trabalho de equipa e à colaboração e apoio das entidades parceiras. Os resultados estão à vista",
afirmou, enaltecendo a solidariedade, companheirismo e sentido de grupo que fazem do ABC um
'clube especial e diferente'.
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Sex,19 Jun 2015
A Fase Final de Infantis Femininos de Andebol decorre entre 18 e 21 de junho, em Leiria e o Grupo
Desportivo de Chaves participa com uma equipa.
Pela primeira fez o conjunto flaviense, que levará na comitiva 14 atletas e dois responsáveis, está
presente nesta fase final, e com dois jogos agendados.
Ontem, quinta-feira, defrontou a equipa CP Vacariça, e hoje, sexta-feira, jogou frente a Porto Alto.
Conforme os resultados alcançados, as flavienses poderão seguir na prova que termina domingo, dia
21 de Junho.
Participam na competição um total de 56 equipas, em mais de 156 jogos, com a presença de mais de
1200 atletas.
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Paulo Félix é seleccionador
nacional em sub-19
Andebol Praia
Leiriense

Paulo Félix vai orientar a selecção nacional de sub-19 masculinos no IX Campeonato da Europa deAndebol de Praia Sub19,
que terá lugar em Lloret de Mar

(Espanha), de 26 a 28 de Junho.
O treinador leiriense está ligado ao andebol de praia desde
1995. Começou como jogador
e chegou a ser treinador em simultâneo, seguindo depois em
definitivo a carreira de treinador.|
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebolistas a votos para melhores 2014/15
Estão abertas as votações da federação portuguesa de andebol, que visa distinguir os
melhores da temporada 2014/15 na Gala do
Andebol, que acontece pelo quinto ano consecutivo. As votações encerram no próximo
dia 30 e podem ser concretizadas num link a
partir do site daquela federação (www.fpa.pt).
A Madeira está representada em algumas
distinções, desde logo com o técnico Paulo

Fidalgo (Madeira SAD) a concorrer para o
prémio de treinador do ano com Carlos Resende (ABC), Frederico Santos (Sporting),
João Comédias (Passos Manuel) e Ljubomir
Obradovic (FC Porto).
Duarte Sousa (Madeira SAD) e Marco Freitas (Sports Madeira) também vão a votos, na
categoria de melhor técnico entre as equipas
femininas, registando-se três madeirenses na

corrida à melhor guarda-redes: Isabel Góis
(Alavarium) [foto], Mónica Correia (Madeira
SAD) e Nádia Nunes (Sports Madeira).
Já Renata Tavares (Madeira SAD) e Sara
Gonçalves (Sports Madeira estão na lista de
melhor jogadora, bem como Anaís Gouveia
(Madeira SAD) e Érica Tavares (Madeira SAD)
para o prémio revelação.

David Spranger
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A comitiva portuguesa nas Universíadas Gwangju 2015

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

19-06-2015

Meio:

Mais Superior Online

Autores:

Francisco Gamito

URL:: http://www.maissuperior.com/2015/06/19/a-comitiva-portuguesa-nas-universitarios-a-integrar-asuniversiadas-gwangju-2015/

19 de Junho de 2015
Os melhores atletas do ensino superior vão representar Portugal na 28ª edição das Universíadsa de
Verão, em Gwangju, na Coreia do Sul, de 3 a 14 de julho. Ontem foram conhecidos quais as
modalidades e os seus respetivos atletas a integrar a comitiva portuguesa. A Mais Superior esteve na
conferência de imprensa da apresentação da Delegação Portuguesa que decorreu no Salão Nobre do
Palácio das Laranjeiras do Ministério de Educação e Ciência.
O evento contou com a presença do Exmº Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior (José Ferreira
Gomes), do Exmº Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude (Emídio Guerreiro), a Presidente
da Federação Académica do Desporto Universitário (Filipa Godinho) , tal como de outras
personalidades do desporto nacional.
No discurso de abertura, o Dr. Emídio Guerreiro frisou a questão das referências pessoais de cada um
dos seleccionado, afirmando que o nosso país necessita de "hérois nacionais" e que "cada um dos
alunos presentes prescindiu de namorar, jogar às cartas, ou divertir-se mais, em prol de conciliar os
estudos e o desporto, o que demonstra que vocês sabem o que querem e é sinal que são
trabalhadores e que vivem com fortes ambições".
Um dos fatores fundamentais para estes alunos serem incluídos na comitiva portuguesa é que exista
uma conciliação entre o sucesso escolar e o desportivo. Para isso, entrevistamos David Pinto, de 24
anos, estudante finalista de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico. Este atleta da Seleção
Nacional Universitária (SNU) masculina de andebol apresenta-se com motivação, garra e confiança,
onde afirma que "esta é a minha primeira experiência internacional, tal como as primeiras
Universíadas. Para isso, irei dar o meu melhor, pois poderá influenciar a uma futura chamada à
Selecção Nacional de andebol". Depois de explicadas as suas ambições, saltou-nos ao interesse a
questão de conciliar a sua vida escolar, com a sua vida desportiva e pessoal, ao que esclarece: "tudo
tem de ser coordenado e planeado, para existir tempo para tudo, pois o meu dia começa cedo e chego
a estar a jantar às onze e meia. Mas ao atingir o sucesso tanto desportivo como pessoal faz com este
esforço seja merecido. Uma coisa garanto: tens de ter uma grande força de vontade".
Por falar em força de vontade, também decidimos falar com o estudante integrado na seção de
atletismo, Francisco Belo, de 24 anos, estudante finalista de Medicina na Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa no Hospital de Santa Maria. "Após ter estado já integrado na Selecção Nacional
desde dos escalões mais jovens, esta será a minha estreia nas Universíadas. Ao que estou bastante
entusiasmado, visto serem uma das provas mais importantes do mundo a seguir aos Jogos Olímpicos,
e ao irmos como comitiva de vários desportos com pessoas que não conhecemos, acaba por ser não
só divertido como também faz com que consigamos puxar todos uns pelos outros". Já em termos de
objetivos pretende superar o seu recorde pessoal, tal como "chegar ao máximo onde conseguir no
lançamento do peso e no lançamento do disco, a partir daí, tudo o que vier de acréscimo é um extra!".
Quanto às suas prioridades revela-nos algo exclusivo: "o meu principal objetivo este ano era integrar
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a comitiva portuguesa nas Universíadas e consegui atingir o meu objetivo e considero-me em pico de
forma". No campo de conciliação escolar/desportiva e pessoal, a questão da divisão do tempo é o
fator-chave para o sucesso, pois "exige uma grande gestão do tempo de estudo, com o tempo de
atividade física, pois tens de pôr à prova todos os dias nestes três âmbitos, mas quando tens paixão
tanto no que estudas como na tua atividade física, e esse esforço é reconhecido, não te podes sentir
mais feliz e realizado. O que faz de ti uma melhor pessoa em qualquer uma dessas mesmas três área
que referiste".
Toda esta missão portuguesa, é chefiada pela presidente da Federação Académica do Desporto
Universitário (FADU), Filipa Godinho, que sublinhou a força de todos estes atletas pela seu "árduo
desafio de conciliarem dois percursos de excelência e por terem alcançado esta oportunidade de
representar o nosso país ao mais alto nível".
A comitiva portuguesa apresentada é assim composta por 45 atletas, 12 treinadores, que vão
competir em dez modalidades (andebol, ginástica artística, atletismo, esgrima, judo, natação, remo,
taekwondo, ténis de mesa e tiro com arco).
Francisco Gamito
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Sporting renova com Sérgio Barros
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URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=956416

MAIS UM ANO DE LEÃO AO PEITO O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de Sérgio Barros
por mais uma temporada. O ponta esquerdo verde e branco, em Alvalade desde 2009, rubrica que
quer "continuar a progredir". "É uma felicidade muito grande continuar com uma camisola de que
gosto, num clube e num grupo onde me sinto bem. Estou cá há alguns anos e quero continuar a
progredir enquanto pessoa e atleta com esta família que é o Sporting", referiu durante a assinatura do
novo vínculo.
, 19 junho de 201518:09
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Calor intenso acompanha fervor do Nacional de Infantis no estádio de Leiria
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URL:: http://www.regiaodeleiria.pt/blog/2015/06/19/calor-intenso-acompanha-fervor-do-nacional-de-infantis-noestadio-de-leiria/

Publicado em 19 Junho 2015 às 5:15 pm. Tags: Andebol, associação de andebol de leiria, encontro
nacional de infantis, eni, estádio de leiria, federação portuguesa de andebol, infantis, leiria [embedded
content] O clima de exaltação era evidente assim como o calor abrasador que atingiu a cidade de
Leiria, nesta sexta-feira. No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, um dos oito palcos que recebe até ao
próximo domingo, dia 21, o Encontro Nacional de andebol de infantis, várias equipas preparavam-se
para enfrentar o adversário. Com dois campos montados de propósito para o evento, a manhã de
sexta-feira começou com partidas entre as equipas femininas que se empenhavam para obter o maior
sucesso no resultado final. Fora das quatro linhas, outros clubes faziam os exercícios de aquecimento
ou assistiam aos jogos. O Encontro Nacional de Infantis é inédito em Portugal, pois reúne pela
primeira vez os torneios feminino e masculino na mesma cidade, trazendo mais de 50 equipas e 1.200
atletas, com idades entre os 11 e os 13 anos, a Leiria. Até domingo, dia 21, vão realizar-se 156 jogos
no total.
Publicado em 19 Junho 2015 às 5:15 pm.
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Juventus confirma Mandzukic
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19 Jun, 2015, 19:59 / atualizado em 19 Jun, 2015, 20:09
Massimiliano Allegri, confirmou esta sexta-feira que o clube italiano garantiu os serviços do futebolista
croata Mario Mandzukic, que na última época jogou nos espanhóis do Atlético de Madrid.
"Contratamos o Mandzukic porque queríamos um grande futebolista. Estou muito contente. É um
jogador de nível internacional, marcou golos por todos os campeonatos por onde passou e vai fazê-lo
também em Itália", confirmou Allegri a um canal de televisão britânico.
Depois da liga alemã (Wolfsburgo e Bayer Munique) e da liga espanhola (Atlético de Madrid), o
internacional croata, de 29 anos, segue agora para Itália, onde jogará nas próximas quatro
temporadas.
Segundo a imprensa italiana, a contratação do croata custou aos tetracampeões italianos um valor a
rondar os 18 milhões de euros.
Carlos Barros
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1º de Agosto vence Interclube na terceira jornada
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URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_angola/artigo/2015/06/19/andebol-angola-1o-de-agostovence-interclube-na-terceira-jornada

19-06-2015 23:18
Ao intervalo os militares já levavam vantagem de três golos (10-7).
1.º Agosto - Interclube
Por SAPO Desporto c/Angopsapodesporto@sapo.pt
O 1º de Agosto de Agosto em masculino derrotou hoje, no pavilhão da Cidadela, o Interclube, por 2420, no jogo de destaque da terceira jornada dos campeonatos nacionais seniores.
Ao intervalo os militares já levavam vantagem de três golos (10-7).
Com esta vitória o 1º de Agosto mantém a liderança da prova, com seis pontos, os mesmos do Petro
de Luanda, que nesta ronda despachou o Misto de Cabinda, por 41-22.
Na outra partida desta jornada, a Marinha de Guerra suplantou o Progresso da Lunda Sul, por 33-19.
Jogos para domingo
1º de Agosto-Petro de Luanda
Interclube-Progresso da Lunda Sul
Misto de Cabinda-Marinha de Guerra
Em feminino, isto para a segunda jornada do grupo A, a Marinha de Guerra triunfou sobre o
Progresso da Lunda Sul, por 31-23, e o 1º de Agosto derrotou a Casa Pessoal do Porto do Lobito, por
26-13.
Para o grupo B jogam no sábado (segunda jornada) Progresso do Sambizanga-ASA e Petro de
Luanda-Electro do Lobito.
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Área: 5,26 x 14,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol Juventude
do Lis sagra-se
vice-campeã nacional
Não foram uma, mas duas vezes,
que a Juventude do Lis ficou à beira
de conquistar títulos nacionais de
andebol durante o passado fim-desemana. Já com a promoção ao
segundo escalão assegurada, a
equipa sénior masculina perdeu
com o Estarreja (31-23) e venceu o
Sporting da Horta B (28-26) na fase
de atribuição do título, que
decorreu em Estarreja, acabando
por ter de se contentar com o
segundo lugar. as iniciadas
femininas disputaram a fase final
em São João da Madeira e mesmo
sem perder qualquer partida
acabaram arredadas do título, pois
contabilizaram dois empates, com
CA Leça (24-24) e Alavarium (2828), vencendo apenas a
Sanjoanense (31-29). O título
acabou por sorrir à equipa de
Aveiro. Mais próximo, na Marinha
Grande, o SIR 1.º de Maio disputou
a fase final de juniores femininas,
mas também não foi capaz de
conquistar o título nacional, que
viajou para as vitrinas do
Alpendorada. Numa competição
muito equilibrada, a equipa de
António Santos empatou com o
Sports Madeira (16-16) e perdeu
com o Alpendorada (14-12) e com o
Porto Salvo (17-14), terminando a
fase concentrada na quarta posição.
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Andebol Encontro
Nacional de Infantis
joga-se em Leiria
É já amanhã, sexta-feira, que
arranca o Encontro Nacional de
Infantis, em andebol. A competição
irá decorrer em Leiria e irá juntar as
competições de ambos os sexos. No
total, 1.200 miúdos de 56 equipas
vão participar no evento, com o
atractivo de dois campos estarem
colocados no Estádio Municipal. A
organização está a cargo da
Associação de Andebol de Leiria,
Federação de Andebol de Portugal e
Município de Leiria.
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TRIBOL

8º Torneio Tribol praia cidade
Vila Real/Intermarché
 Nos dias 3, 4 e 5 de julho,
no areal do Codessais, junto às
piscinas Municipais descobertas, em Vila Real, a Associação de Andebol de Vila Real
e a Câmara Municipal de Vila
Real, vão organizar o 8º Torneio Tribol de Praia Cidade
Vila Real / Intermarché.

Serão três dias de muita
animação, num torneio já com
tradição na região, onde serão
disputados jogos de voleibol,
futebol e andebol de praia.
Muitas atividades complementares e animação com a
“Triparty” no dia 4 à noite, com
a presença de DJ’s convidados.

As inscrições poderão
ser efetuadas até ao dia 17
de junho no site do torneio
(http://tribol.utad.pt/) e
restante informação consultada na página oficial do facebook do 8º Tribol (https://
www.facebook.com/tribolvreal).
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ANDEBOL

Gala da AD Godim distinguiu atletas
e dirigentes
p J.MEIRA
 No dia 13 de junho, a

AD Godim levou a efeito
um espetáculo sem precedentes no pavilhão municipal do Peso da Régua, em
que a primeira edição da gala
do andebol, onde atletas e
convidados desfilaram em
tapete vermelho entrando
num cenário hollywoodesco
à escala do concelho.
A gala teve um espetáculo diversificado com muita
música, dança humor, que ficaram a cargo de artistas reguenses (Maria da Piedade,
Dance Kids e elementos do
grupo Tear D’ouro), intercalando com a entrega de prémios que galardoaram todos
os atletas e dirigentes.
De salientar a homenagem
a título póstumo do jogador,

Jorge Ferreira, e de Anselmo
Cardoso, fundador da Associação Desportiva de Godim.
O momento alto acontece quando Maria da Piedade
sobe ao palco para apresentar
e interpretar o hino do AD

Godim. A gala terminou em
festa alegria e boa disposição.
É de enaltecer o profissionalismo dos amadores que
tornaram isto possível, dando destaque ao que se denomina Prata da Casa.
Joaquim Freitas
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Andebol: circuito
regional terminou
em Torres Novas
Tal como previsto, realizou-se
no domingo, 7 de Junho, no
palácio dos desportos, a última
etapa do circuito regional de
bambis em andebol de quatro.
Estiveram presentes cinco clubes,
num total de 9 equipas. Apesar
da ausência de alguns clubes que
normalmente se fazem apresentar
noutros encontros, a etapa de
Torres Novas decorreu de forma
exemplar.
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do Clube Desportivo
de Torres Novas
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D

e acordo com o calendário da Associação de Andebol
de Santarém, cumpriu-se no passado domingo em Alcanena mais uma etapa de andebol de quatro no escalão
de Bambis. Num total de cinco clubes e onze equipas presentes, o CDTN O.A.Andebol fez-se representar com os
seus jovens atletas numa manhã com muito desportivismo
e alegria.
No próximo domingo, dia 7 Junho, realizar-se-á das
10 às 12 horas, no Palácio dos Desportos em Torres Novas, a
quinta e última concentração da época 2014/2015.
CDTN OAA
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Os Bambis de cinco clubes de Andebol

Pág. VI
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Fim-de-semana com muitas emoções
Arsenal de Canelas
 Hélder Oliveira

Iniciados Femininos
AC Salreu – 23 / Arsenal
Canelas – 33
As iniciadas de Canelas
terminaram o seu campeonato regional da melhor
maneira, vencendo o último
jogo, num sempre apetecível
dérbi do concelho de Estarreja. A deslocação a Salreu não
fazia prever facilidades, mas
as meninas de Canelas
conseguiram tornear as
dificuldades e venceram de
uma forma justa e categórica
as suas adversárias. Numa
primeira parte mais equilibrada, por culpa própria, as
canelenses galvanizaram-se
na segunda etapa, apresentando um andebol mais
coletivo, de grande velocidade, demonstrando ser
superior ao seu adversário,
que foi atenuando, com as
suas armas, a derrota.
Juvenis Femininos
Arsenal de Canelas campeão
invicto da A. A. Aveiro – O
sonho concretizou-se
Oliveira Frades – 32 / Arsenal
Canelas – 38

Terminou campeonato
regional de Juvenis Femininos, com o Arsenal de
Canelas a sagrar-se campeão
face às suas 8 vitórias, que
conseguiu ao longo das 8
jornadas que compunham a
competição. Foi uma competição a dois, e neste último
jogo decidia-se o campeão.
Apenas dois pontos separavam estas duas equipas, o
que aumentou o interesse
deste jogo, tornando este
encontro o jogo das grandes
decisões.
Depois de uma primeira
parte equilibrada, em que o
domínio de jogo foi repartido,
as meninas de Canelas, na
segunda parte, revelaram-se
mais fortes, mantendo um
ritmo elevado no jogo, onde
as adversárias não conseguiram quebrar, aumentando,
pouco a pouco, a vantagem no
marcador. O coletivo e a garra
da equipa de Canelas foram
preponderantes para alcançar
a vitória, num jogo tremendamente difícil e de
fortes emoções até ao final,
perante um adversário
entrosado e bastante aguerrido. O apito final soou com a

vitória das canelenses, para
gaudio da falange de apoio
que acompanhou esta equipa,
invadindo por completa as
Terras de Lafões. Foram de
facto incríveis e o apoio foi
fantástico, empurrando a
equipa para a vitória.
De salientar o Fair-play
existente entre as duas
equipas, numa enorme festa
que as dezenas de pessoas
que se deslocaram ao pavilhão municipal puderam
assistir.
Uma palavra para de apreço
para as bicampeãs, que juntaram, ainda, o campeonato
ganho quando Iniciadas
Foi de facto um percurso
difícil, árduo, mas que no final
dá-nos muito orgulho pela
classificação obtida. Quanto às
jogadoras, estas foram enormes! Não pararam de lutar do
primeiro ao último segundo
de cada jogo! Foram mesmo
incríveis e temos a certeza que
esta equipa vai continuar
assim, a lutar por títulos!
Juniores Femininos
Guerreiras
Ac. Espinho – 42 / Arsenal
Canelas – 44
No passado fim-de-semana
iniciou-se a Taça de Encerramento de Aveiro, com as
juniores de Canelas a deslocarem-se a Espinho para
defrontarem valoroso adversário. A tarefa por si só seria
difícil, e mais complicada ficou
com a apresentação ao jogo
de apenas seis atletas. Estas
jovens guerreiras foram
inexcedíveis na defesa das
cores de Canelas, com uma
atitude competitiva simplesmente fantástica, num jogo
frenético e jogado a altíssima
velocidade.
Veteranos Femininos –
Popotas
No passado sábado realizouse, no pavilhão de Canelas, o
III Mini Torneio Pooopotas,
com a participação de três
equipas bem-dispostas e
fantásticas: Arepa, Modicus e
Arsenal Canelas/Pooopotas!
A equipa das Popotas foi a
grande vencedora, mas aqui o
menos importante foi o
resultado. De salientar o
excelente convívio entre
todos os participantes

Página 39

A40

ID: 59704534

05-06-2015

Tiragem: 12000

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,33 x 34,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Es
eja pr
epar
a-se par
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ciCup
Esttarr
arreja
prepar
epara-se
paraa ac
acolher
GarciCup
Mais de 200 equipas com mais de 3500 atletas, divididos por 11 pavilhões, vão transformar Estarreja na Capital do
Andebol. O GarciCup regressa de 24 a 28 de junho.
O GarciCup’15 – Torneio
Internacional Cidade de
Estarreja, evento organizado
pelo Estarreja Andebol Clube
(EAC) em parceria com a
Câmara Municipal de Estarreja, foi apresentado na
passada sexta-feira, dia 29 de
maio. Este evento vai decorrer
de 24 a 28 de junho e é o maior
evento desportivo de Estarreja que tem vindo a crescer
de ano para ano, tornando-se
num dos mais conceituados a
nível nacional.
A apadrinhar o torneio de
2015 está Gilberto Duarte, um
dos rostos da equipa campeã
nacional de andebol, o FC
Porto, que marcou presença
na sessão de apresentação.
“Este será um dos muitos
padrinhos do GarciCup” frisou
Luís Sousa da organização.
Diamantino Sabina,
Presidente da autarquia estarrejense, abriu a sessão e
assinou o protocolo que visa
definir “quais as responsabilidades atribuídas à autarquia
e ao EAC” durante o torneio
para que seja mais fácil a sua
organização. “Este é um event
muito importante para a
cidade e para o desporto
nacional. O seu crescimento
de ano para ano, obriga-nos a
ter outras responsabilidades,
daí darmos todo o apoio
possível, que nunca será
demais”, disse o edil estarrejense. Uma vez mais
existe a parceria com a Escola
Profissional de Aveiro que
será
responsável
pela

animação, secretariado e
refeições dos atletas.
“A cada ano queremos fazer
mais e melhor” referiu Rui
Silva, Presidente do EAC. Esta
dimensão do GarciCup, que
atravessa fronteiras nacionais, levou o responsável a
afirmar: “penso mesmo que
este será um evento único no
país, o que nos enche de
orgulho”.
Rui Silva deixou ainda um
agradecimento especial a Luís

Sousa e a Carlos Arrojado que
são a alma deste torneio.
Luís Sousa mostrou-se
satisfeito com a adesão dos
clubes a mais uma edição do
GarciCup que vai contar com
andebol indoor, andebol de
praia e ainda um jogo de
andebol adaptado. O torneio
contará com equipas de todos
os escalões etários, desde
minis a veteranos masculinos
e femininos. Serão mais de
200 equipas, com mais de 3500
atletas a disputar jogos em 11
pavilhões.
No torneio estarrejense
marcará ainda presença a
Seleção Nacional de Juniores
A feminina que vai disputar o
próximo campeonato da
Europa em Espanha.
As últimas palavras ficaram
para Ulisses Pereira, Presidente da Federação de Andebol de Portugal, que curiosamente chegou a jogar na
Artística de Avanca, e que
decidiu marcar presença
nesta apresentação do GarciCup’15 frisando que “é com
grande satisfação que acompanho ano após ano este
torneio. É um exemplo para a
modalidade. O GarciCup é um
grande emblema para esta

cidade e não tenho dúvidas
quanto ao seu sucesso”.
GarciCup também é samba
No dia 27 de junho, inserido
no GarciCup, sai para a rua o
Trofeu Nacional de Samba que
vai trazer até Estarreja cinco
escolas de samba vencedoras
dos carnavais do país. Com
entrada gratuita, o Trofeu
Nacional de Samba, que já não
se realiza há dois anos, vai
trazer os ritmos quentes do
Brasil e vai dar a conhecer,
segundo Luís Sousa “o Carnaval estarrejense que é
também uma das imagens de
marca do Município”.

Luís Sousa realçou a
importância que este evento
tem para o “setor do comércio
e hotelaria”. A menos de um
mês do arranque to torneio,
os hotéis nas redondezas
estão cheios, havendo já
quem tenha de ir dormir a
Aveiro, e os restaurantes têm
já muitas reservas. O responsável frisou que “o retorno
financeiro para o concelho
deve rondar um milhão de
euros”.
Para organizar o GarciCup são
necessários mais de 100 mil
euros. “Isto começa a ter uma
estrutura de custos muito
grande mas vale a pena”
concluiu Luís Sousa.

Retorno financeiro a rondar
um milhão de euros
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Mais de 200 equipas com mais de 3500 atletas, divididos por 11 pavilhões, vão transformar
Estarreja na Capital do Andebol. O GarciCup regressa de 24 a 28 de junho.
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ANDEBOL Nacional
Seniores femininos 2ª divisão

Vela de Tavira lidera
A 13ª jornada, penúltima da fase final do nacional da 2ª divisão, em Seniores femininos, está marcada para o dia 6 de
junho, com o Vela de Tavira a receber o Académico.
Os encontros, A. A. Espinho-Santa Joana, A. D. Canelas-Assomada e São Félix da Marinha-Sociedade 1º de Maio,
fecham a ronda.
Em termos de clsssificação, a prova continua a ser liderada por Vela de Tavira e Santa Joana, ambos com 32 pontos.
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MEALHADA

Câmara Municipal avança
com “Aventuras de Verão”
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eaTb para as férias de verão. Chama-se “Aventuras de Verão 2015” e é dirigido a todas as crianças
e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os
14 anos, tendo prioridade aqueles que estudam
ou residem no concelho
da Mealhada. O programa decorre de 15 de junho
a 7 de agosto, no horário
das 8h30 às 18h30, e inclui
as mais variadas atividades desportivas, culturais
e recreativas. A iniciativa
conta com o apoio de várias instituições, associações e empresas do concelho.
Piscina, dança, futebol,

andebol, voleibol, basquetebol e outro tipo de jogos,
como os jogos aquáticos,
de tabuleiro ou de expressão musical e movimento,
workshops de ambiente,
de culinária ou de ciência,
sessões de escrita criativa, de cinema ou fotográficas, viagens, passeios ou
visitas educativas, são algumas das atividades que
fazem parte do programa “Aventuras de Verão
2015”, para ocupar da melhor forma o tempo livre
das crianças e jovens dos
6 aos 14 anos de idade durante as férias de verão.
As inscrições já estão
abertas e disponibilizam
vários packs aos interessados. A inscrição pode
ser feita para dois dias
(20 euros por criança/jo-

vem), para uma semana
(30 euros por criança/jovem), uma quinzena (60
euros por criança/jovem),
um mês (90 euros por
criança/jovem) ou para o
programa completo (180
euros por criança/jovem),
sendo que esses packs têm
de ser usufruídos de forma consecutiva, isto é,
quem adquirir o pack de
dois dias terá de o gozar
em dois dias seguidos.
O programa “Aventuras
de Verão 2015” tem ainda
previsto 20 vagas sociais.
Estas vagas destinam-se
a crianças e jovens que se
encontrem numa situação
vulnerável e/ou de carência económica e serão sinalizadas pelos Setores da
Ação Social, de Educação
e Desporto e pela Comis-

são de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da
Mealhada.
Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal, com o apoio da
Fundação Mata do Buçaco, Sociedade de Água
de Luso, Jardim de Infância de Sant’Ana, Santa
Casa da Misericórdia da
Mealhada, Hospital da Misericórdia da Mealhada,
Associação Portuguesa
de Kenpo Kombat, Bombeiros Voluntários da
Pampilhosa, Bombeiros
Voluntários da Mealhada,
GNR, GEDEPA, Escola de
Música da Mealhada, Associação CADES, Escola
Profissional Vasconcellos
Lebre, Grupo Desportivo
da Mealhada, Hóquei Clube da Mealhada e DECO.
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ANDEBOL

Equipa de Juvenis do CD Pateira sobe à 1.ª Divisão Nacional
A equipa de juvenis masculina de Andebol do Clube Desportivo da Pateira (CDP) disputou o último jogo da segunda fase
nacional, o qual venceu o
CAIC por 33-29, garantindo o acesso à primeira divisão do campeonato nacional.
Este campeonato é disputado com as 40 melhores
equipas a nível nacional. O
Clube Desportivo da Pateira junta-se agora às outras
cinco equipas da Associação de Andebol de Aveiro

nesta prova (Feirense, São
Bernardo, Alavarium, Espinho e Estarreja).
O CDP é a primeira equipa do concelho de Águeda
a conseguir este feito com
o escalão de juvenis. É uma
equipa ainda jovem contando com alguns atletas
no escalão de iniciados e
por isso com bastante potencial competitivo.
Graças ao feito alcançado, o CDP vai levar o nome
do clube, do concelho de
Águeda e da freguesia de
Fermentelos ainda mais

longe, e para isso será fundamental reforçar apoios e
patrocínios.
O CDP é um clube de
formação que conta com
as modalidades de ténis e
andebol. No andebol está
com competição com os
escalões de infantis, iniciados e juvenis masculinos
e iniciados femininos. Os
treinos são realizados no
Pavilhão Gimnodesportivo
de Fermentelos e no Pavilhão da Escola Secundária Adolfo Portela de
Águeda.
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Andebol 4 Kids em
Penalva do Castelo

Penalva do Castelo foi palco da edição 2014/2015
do ANDEBOL 4 KIDS – Encontro Inter-Concelhio
de Andebol, no passado dia 23 de maio de 2015, no
Parque Desportivo de Santa Ana, que congregou 8
equipas, dos concelhos de Penalva, Mangualde e Viseu, formadas por alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade.
Cerca de sete dezenas de atletas e seus técnicos foram recebidos nas instalações desportivas, seguindose a fase de apuramento entre as equipas dos agrupamentos de escolas de Penalva do Castelo, Mangualde,
Viseu Norte, Viso e Viseu Sul. Da parte da tarde os
4.os classificados de cada grupo jogaram para o 7.º e
8.º lugares, os 3.os classificados de cada grupo jogaram
para o 5.º e 6.º lugares, os 2.os classificados de cada
grupo jogaram para o 3.º e 4.º lugares, enquanto, que
os 1.os classificados de cada grupo jogaram a Final (1.º
e 2.º lugares).
Esta iniciativa, inserida no Projeto – Planos de
Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol
de Portugal e da Associação de Andebol de Viseu,
foi implementada em conjunto com as Autarquias,
Agrupamento de Escolas e Clubes, no sentido de estimular a prática de Atividades de Andebol, devidamente adequadas ao escalão etário dos alunos.
De acordo com uma nota da autarquia, é referido
que “é uma aposta do Município de Penalva do Castelo incrementar o desporto escolar, visando a aproximação e partilha de objetivos e responsabilidades
entre a escola e os clubes, contribuir para verdadeiro
espírito desportivo onde impere o fair play”.
Textos: JB
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Ò Ò andebol

juniores femininos da SIR
na luta pelo título nacional
A equipa de juniores
femininos da SIR 1º Maio
vai disputar a fase final do
Campeonato Nacional
A formação da Marinha Grande
apurou-se para a etapa da prova em
que se decide o campeão no passado
fim-de-semana, durante a terceira fase
da prova, que decorreu na Pavilhão
Municipal Nery Capucho, na Marinha
Grande, que contou com a participação de Leça, CS Madeira e da equipa
da casa.
As duas formações forasteiras,
constituídas por várias atletas que participam no campeonato nacional da I
Divisão de seniores eram as naturais
favoritas.
Na sexta-feira, primeiro dia de prova, a SIR 1º Maio defrontou o Leça e
venceu por 29-27, com o resultado ao
intervalo a fixar-se em 16-11. No sába-

do, CS Madeira e Leça defrontaram-se, tendo o conjunto da Madeira vencido por 26-24. Este resultado colocou
a formação madeirense e a equipa da
Marinha Grande na fase final da prova, restando saber quem conquistaria
o primeiro lugar.
No domingo, a formação da Marinha Grande acabaria por levar a
melhor sobre o CS Madeira, vencendo
por 24-23. No entanto, ao intervalo o
conjunto local perdia por 10-12.

A fase final decorre nos dias 12, 13
e 14 de junho, no Pavilhão Municipal
Nery Capucho, na Marinha Grande.
ÒÒCorreção

Na passada semana, na página
13, atribuímos erradamente as palavras do diretor desportivo da SIR 1º
Maio, José Miguel Alexandre, a José
Pereira (a foto também é de José Pereira). Pelo lapso, pedimos desculpa aos
visados e aos leitores. ß
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SIr 1º Maio apurada
para a fase final
Equipa de juniores femininos disputa
título de campeão nacional » pág. 16
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Lobão da Beira
ANTÓNIO PAIS FERREIRA

CAMINHADA ‘PELO
TRILHO DO TRAIL’
DA ADRT
Lobão da Beira sabe
bem receber e acolher os
que escolhem o seu seio
para atingir os fins designados. A caminhada deste domingo 31 de Maio
pelo trilho do trail’ organizado pela ADRT com
apoio da junta local, Instituto Português da Juventude e Município de
Tondela foi um êxito. A
temperatura alta fez algum suor e provavelmente perdas de peso. O acidentado do percurso e a
beleza das paisagens da
periferia, “suavizaram” a
fadiga. Uma certeza fica,
o desejo de repetir-se dentro das condições planeadas. Saída e chegada no
largo Dr. Cândido de
Figueiredo é giro.

PASSEIO DA CASA
DO POVO
A Casa do Povo no último domingo de maio
2015, proporcionou aos
seus associados um dia
muito especial. Vem sendo uso, o Passeio convívio em cada ano que expira, atinja muita qualidade. Por terras da Beira
interior, 92 passageiros
transportados em dois
autocarros gozaram de
boa disposição quanto
baste. Depois de Fornos
de Algodres um dos pontos de referência foi a visita a Belmonte. Com
toda a história que lhe é
rica e vem de longe, suas
tasquinhas, utilização do
comboio pelas ruas e castelo, suas gentes hospitaleiras, atestam bem de
que foi realmente óptimo.
No excelente parque da
cidade da Guarda ladeado de frondosas e largas

sombras, teve lugar o almoço. Se partilhou o que
cada um tinha de bom.
Em Celorico estava o seu
castrelo, nas lojinhas os
deliciosos queijos, mel e
derivados que lhe dão
nome. Em Aguiar da Beira havia que saborear o
lanche/merenda. Dança
canto, muita brincadeira
de tudo houve. Todos de
parabéns.

CRISMAS NA
LAJEOSA DO DÃO
Estava previsto, em
Lajeosa do Dão realizarse em 30 de maio/15 a
celebração da Crisma ou
confirmação.
Aos
Crismandos das Paróquias do arciprestado de
Tondela se agregaram,
por conveniência pessoal,
elementos oriundos doutros lugares. Realmente
uma comunhão de gentes
que aproveitou para conviver e criar amizades.
Correu tudo muito bem
graças à boa organização
destes momentos de culto.

CATEQUESES NO
ANO 2015
Os
tempos
de
catequeses 2015 estão
nos seus derradeiros dias.
Encerramentos com festa, são por demais motivações para reunir, confraternizando-se com Pais,
encarregados de educação, familiares e amigos.
Escolhe-se habitualmente um local apropriado a
cada situação, a fim de
que nada falte em favor do
colectivo.

O DIA DO CORPO DE
DEUS
Celebra-se domingo
07/06
o
Dia
do
Santíssimo Corpo e San-

gue de Cristo. A meio da
tarde afluem os fiéis no
interior e defronte da igreja Matriz de Tondela. As
freguesias do arciprestado
juntam-se, para a celebração de missa e procissão,
maneira de participação
duma jornada de fé e alegria. Vão tempos, festejava-se em quinta-feira. No
decorrer de mudanças
politicas, com o parecer
da igreja, tem lugar, sempre no domingo seguinte,
após a celebração do dia
da Santíssima Trindade.
Povos, estandartes, associações de solidariedade
e outras dão colorido ao
ato.

PERDAS E ACHADOS
Na rua de Nossa Senhora do Crasto em Vila
Jusã, foi encontrada uma
chave. A mesma está em
poder de Maria Vitória Pires do Rosário. Fará falta, e assim poderá ser
entregue a quem, de direito lhe pertença.

JOGOS
DESPORTIVOS

ação, o Cruz Maltina esteve representado em três
escalões, A, B,C masculinos.
Mais uma grande jornada destes jovens atletas, tendo em consideração que o andebol não é
um desporto muito praticado pelos nossos jovens, o segundo lugar no
pódio do escalão C, o segundo lugar do escalão B
e o terceiro lugar do escalão A, demonstram a
garra com que os nossos
atletas se bateram em todos os jogos.
Parabéns a todos os
jovens atletas por mais
uma magnífica jornada
desportiva.

Muitos foram os participantes, de Lobão e de
outras paragens, que maravilharam a assistência

com os seus dotes vocais
e atuações dignas de cantores com muita experiência.

KARAOKE – CRUZ
MALTINA
Decorreu no passado
sábado, na sede do Cruz
Maltina mais uma edição
do anual concurso de
karaoke inter – Associações do Distrito. Mais
uma noite em que as instalações desta coletividade estiveram repletas de
associados e amigos.

Decorreram no passado fim de semana mais
duas jornadas dos jogos
desportivos; no sábado
realizou-se o torneio de
Ténis de mesa e no domingo as competições de
andebol.
No Ténis de mesa,
com a participação de 10
atletas nos vários escalões masculinos e femininos, o Cruz Maltina classificou-se em 2º e 3º lugar com os atletas Rúben
Ferreira e Bruno Figueira.
Todos os outros atletas,
embora não conseguindo
lugares no pódio, honraram a camisola do Cruz
Maltina.
No domingo os atletas
do andebol entraram em
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andebol

Campeonato Regional de Veteranos

Sete jogos, sete vitórias

AA Avanca, 8
Sanjoanense, 27
A equipa de veteranos da
Sanjoanense continua imparável
na sua caminhada no Campeonato Regional. Ao sétimo jogo
os alvinegros ainda só conhecem o sabor da vitória.
Em Avanca a Sanjoanense
entrou forte no jogo e conseguiu ganhar logo uma margem

confortável no resultado. Com
uma defesa forte e um contra
ataque rápido, os visitantes
mostraram que não vinham para
brincadeiras.
Contudo, alguma quebra ainda durante o primeiro
tempo permitiu ao Avanca ter
um período em que conseguiu
marcar três golos seguidos. Mas
o intervalo foi bom conselheiro
e a Sanjoanense voltou forte e
durante os 25 minutos apenas

permitiu ao adversário marcar
dois golos. Sinal que defensivamente as coisas estavam a
funcionar quase na plenitude.
Com este resultado os
alvinegros partem para a ultima
jornada motivados e a a pensar
na fase final, que na possibilidade de não contar com alguns
jogadores, já tem aproveitado
estes jogos para testar novas
alternativas.
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Mais uma
vitória
Sanjoanense, 13
Vacariça A, 10
Sanjoanense: Mariana Pinho, Mariana
Barata, Inês Moreira, Leonor Barros Silva,
Maria Pinho, Leonor Carvalho Silva, Ana
Duarte, Susi Costa, Nádia Soares, Daniela
Sebastião e Andreia Correia.

No último jogo da temporada em casa, as campeãs
distritais bateram a equipa da
Vacariça com uma exibição
convincente e em que todas as
atletas mostraram a sua valia
para o futuro.
Nota de destaque para o
clima de fair play que reinou no
decorrer de toda a partida.
Campeonato Regional de
Infantis femininos

Exibição pálida
no último jogo
caseiro
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Sanjoanense, 16
Canelas, 24

regressando às vitórias, num jogo
em que a sua exibição se tornou
insuperável para as adversárias.

Sanjoanense: Maria Pinho, Andreia Correia, Leonor Barros Silva, Leonor Carvalho
Silva, Nádia Correia, Patrícia Faria, Beatriz
Rodrigues, Inês Moreira, Mariana Pinho e
Inês Bastos.

Na despedida de jogos caseiros desta época, a Sanjoanense
realizou uma pálida exibição, que
redundou em mais uma derrota da
jovem equipa.
Taça de encerramento de
Minis femininos

Sanjoanense
regressou ás
vitórias
AA Espinho, 12
Sanjoanense, 19
Sanjoanense: Maria Pinho, Leonor Barros Silva, Andreia Correia, Mariana Barata, Leonor
Carvalho Silva, Mariana Pinho, Ana Duarte,
Nádia Soares, Joana Faria e Inês Moreira.

Na difícil deslocação ao pavilhão Arq. Jerônimo Reis, a jovens
campeãs mostraram a sua fibra
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Andebol feminino

A sanjoanense Rita Neves
é tricampeã nacional
Ana Rita Neves nasceu em S. João da
Madeira, iniciou a sua carreira no andebol
no clube mais querido da sua terra, a Sanjoanense, onde se notabilizou, granjeando
fama, classe e uma dedicação ao andebol
que levou o seu nome para fora da cidade.
Em 2012/2013, foi convidada por um clube de fama da cidade de Aveiro, Alavarium,
que de certa forma a transformou naquilo
que é hoje, tri campeã nacional de seniores
em andebol feminino, tendo alcançado um
palmarés de todo invejado, representando
a nossa seleção nacional. Esteve presente
no Campeonato Mediterrânio, em Israel,
participou no Europeu sub17, na Polónia,
no Mundial sub18 na Macedónia e esteve
presente no Torneio 4 Nações.
Por tudo isto, parabéns Rita, sempre
tiveste alguém que se lembrou quem és e
quanto vales no teu desporto favorito.
Durbalino Dias
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O pavilhão da Escola Secundária Rocha Peixoto vestiu-se de gala para o espetáculo, onde alunos e professores que ao longo do ano
letivo dinamizaram as modalidades do Desporto Escolar foram homenageados. Este ano, os atletas das modalidades de dança, boccia, basquetebol, golfe, bodyboard, e natação, alcançaram resultados de destaque a nível nacional
VERA RODRIGUES
verarodrigues@maissemanario.pt

A

6ª edição da Gala do Desporto Escolar aliou o glamour ao espetáculo, que
contou com momentos de dança,
música, magia e a entrega de diplomas. Sem serem anunciados,
surgiram nos vários cantos do pavilhão gimnodesportivo da escola,
os alunos do 7º e 8º anos a dançar,
dando assim início ao espetáculo. Depois, os jovens que participam nas várias modalidades (bodyboard, natação, ténis, andebol,
boccia, golfe, atividades rítmicas
e expressivas, basquetebol, voleibol, atletismo, desporto adaptado)
subiram ao palco, juntamente com
os professores de cada grupo e foram homenageados pela escola.
O diretor da Escola Secundária
Rocha Peixoto, Albertino Cadilhe,
explicou perante a comunidade
escolar que “é objetivo da escola
alargar e apoiar aquilo que os
alunos gostam de fazer e a prática desportiva está em primeiro
lugar”, justificando: “porque os
forma, porque os ajuda a saber
trabalhar em equipa, em união,
em espírito de cooperação e lhes
dá realização pessoal”. Por isso, o
diretor agradeceu a todos os que
contribuíram para a gala, para a
prática desportiva e para o Desporto Escolar ao longo do ano,
nomeadamente “os professores
que acompanham os alunos, os
pais que estão sempre dispostos
a apoiar a escola e espero que
continuem a integrar-se cada vez
mais na escola”. Aos alunos, Albertino Cadilhe formulou votos para
que participem cada vez mais nas
modalidades. “Alarguem a ambição, que a escola acompanhará
até onde for possível”, sublinhando
que a festa “é um momento de
satisfação, de orgulho”. “O que
nos dá mais satisfação é saber
que os alunos estão cá, praticam
desporto, estão motivados, estão
felizes. Esse é o nosso objetivo”.
Também presente na cerimónia, Aires Pereira, presidente da
Câmara Municipal, salientou os
bons resultados obtidos pelos
jovens poveiros, deixando uma
palavra aos professores pelo
acompanhamento e empenho no
melhoramento das modalidades.
“Para aqueles que já cá estão há
mais tempo, os professores, agradeço a disponibilidade e o contributo e a forma como mobilizam,
nesta altura em que é difícil ser
professor, para transmitir alegria
e vontade aos alunos desta escola,
pela forma como se empenham e

Alunos da natação entregam lembrança a Albertino Cadilhe

Grupo de professores do Desporto Escolar da Rocha Peixoto

Alunos de basquetebol da escola
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Aires Pereira

Alunos de desporto adaptado e boccia

representam a escola e a cidade”.
Aires Pereira realçou ainda a alegria
com que os jovens se apresentaram em
palco. “Ao ver estas atuações vemos a
alegria dos alunos desta escola na forma
como se empenham no projeto, como participam e representam a escola e a cidade
onde quer que vão. Ter uma escola empenhada, alunos motivados e uma escola que
põe o interesse coletivo à frente do individual e a forma como vocês se apresentam
nas vossas representações é um motivo de
orgulho para a cidade e para o presidente
da Câmara que vê com muito bons olhos
esta forma de vocês estarem na vida”. O
autarca realçou ainda as melhorias na
realização da Gala que encheu o pavilhão
gimnodesportivo da escola com direito a
palco e passadeira vermelha.

“Alunos representaram
a escola de forma exemplar”
Na cerimónia, a coordenadora do Desporto Escolar, Marta Cardoso, considerou: “os alunos, de uma forma exemplar,
representaram o nome da escola nas mais
diferentes áreas desportivas”, lembrando
o percurso nas provas. “Depois dos encontros no distrito do Porto, passamos à fase
de apuramento para o regional, conseguimos levar 6 modalidade aos nacional
em Lisboa, em que a dança e o boccia se
sagraram campeões nacionais”. Marta
Cardoso destacou ainda a natação, o basquetebol, o golfe e o bodyboard, que “também trouxeram medalhas para a escola”.
Ainda na natação, realçou o apuramento
da equipa para o mundial na Polónia, no
qual Filipe Ramos conseguiu o 3º lugar
nos 100m bruços.
Segundo Marta Cardoso, este ano letivo
o projeto voltou a crescer. “Reintroduzimos
o grupo equipa de bodyboard e a atividade
interna de atletismo para acompanhar os
alunos nas várias competições de corta
-mato, sempre com o mesmo objetivo: ir
de encontro às expectativas e preferências dos nossos alunos”. A coordenadora
do Desporto Escolar sublinhou ainda o
orgulho nas 10 modalidades desportivas
que a escola abraçou, constituindo 18 grupos equipa de vários escalões e géneros.
Também o presidente da Associação de
Pais, Rui Ferreira, sublinhou que os resultados obtidos pelos jovens “refletem o empe-

Rui Santos, Angelina Brandão, Joaquim Vendeiro, Albertino Cadilhe, Rui Ferreira e Dimas Pinto

nho de todo o ano”. Para o encarregado de
educação, os títulos obtidos são motivo de
orgulho para toda a comunidade educativa.
No final, subiram ao palco, para também
serem homenageados, os professores de

Educação Física que acompanham os grupos: Ana Maria Figueiredo, António Castro,
António Vasconcelos, Amílcar Ramos, José
Luís Gonçalves, Liliana Sousa, Madalena
Lima, Marta Cardoso, Norberto Carvalho,

Pedro Gregório, João Paulo Lima, Paulo
Ferreira, Jorge Pereira.
FOTOGALERIA GABRIEL MARCOS
maissemanario.pt

Atuação do grupo do desporto escolar de atividades rítmicas expressivas (grupo avançado)
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SOCIEDADE

Alunos
do Desporto
Escolar da Rocha
homenageados
PÁGINAS 12 E 13
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 Juvenis masculinos do CD Pateira

ANDEBOL

Pateira sobe à 1ª divisão nacional
O Clube Desportivo da Pateira garantiu, no
sábado, a subida ao campeonato nacional da
1ª divisão, em juvenis masculinos, apurandose ainda para a fase ﬁnal de apuramento do
campeão nacional da 2ª divisão
A FORMAÇÃO fermentelense venceu (33-

29) o CAIC, em Cernache,
na última jornada da se-

gunda fase, triunfo indispensável para consumar
a subida.
A 1ª divisão nacional
é disputada por 40 clubes, juntando-se assim
a cinco clubes do distrito na competição: São

andebol | futsal
Bernardo, Alavarium,
Sp. Espinho, Estarreja
e Feirense.
O Pateira começou mal
esta segunda fase mas subiu
de produção, muito com o
regresso de Bruno Silva à
equipa. É uma equipa ainda
jovem, contando com alguns atletas no escalão de
iniciados, e por isso com
bastante potencial competitivo.
O CD Pateira é um clube de formação que conta
com as modalidades de ténis e andebol. No andebol
está em competição com
os escalões de infantis, iniciados e juvenis masculinos e iniciados femininos.
Os treinos são realizados
no Pavilhão Gimnodesportivo de Fermentelos
e no Pavilhão da Escola
Secundária Adolfo Portela
de Águeda.
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Juvenis femininos da CPVV
discutem título nacional
A equipa de juvenis
masculinos da Casa
do povo de Valongo
do Vouga (CPVV)
venceu a fase de
apuramento e participa
de 5 a 7 de junho, em
Alpendorada, na fase
ﬁnal do campeonato
nacional da categoria.
AS VALONGUENSES

vão discutir o título nacional com o JAC Alcanena
(que irão defrontar esta
sexta-feira às 21h30), o
Alpendorada (jogo sábado
às 18 horas) e Alavarium
(jogo domingo às 10 horas).
Os três adversários das
valonguenses foram vencedores das três séries da
segunda fase do campeonato. A CPVV foi segunda
classificada, atrás do Alavarium, com quem perdeu

em Aveiro e empatou em
Valongo do Vouga.
Na fase de apuramento,
realizada em Lagoa (Algarve), a CPVV venceu a
equipa local por 24-21, depois o Maiastars por 29-28
e finalmente o CS Madeira
por 31-24. A CPVV fez a
totalidade de pontos (9),
seguido de Maiastars (7),
Madeira (5) e Lagoa (3).
No jogo mais renhido e decisivo, com o Maiastars, a
CPVV alinhou e marcou:
Inês Chaves (4), Tânia Veiga
(1), Nadia Gonçalves (11),
Mariana Morais, Inês Alves (4), Juliana Arede, Andreia Fernandes (7), Ana
Saraiva, Tatiana Santos,
Ana Ferreira, Joana Santos
(2), Beatriz Rocha, Beatriz
Ribeiro, Etelvina Santos e
Cátia Ferreira. Treinador:
Diogo Santos.
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