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ANDEBOL
| Redacção | 

Dario Andrade, actual atleta do
SL Benfica mas que se distin-
guiu, igualmente, ao serviço do
ABC, FC Porto e da Selecção
Nacional de Andebol, visitou
ontem os alunos que estão a par-
ticipar no projecto “Andebol nas
Férias” promovido pelo grupo
do Desporto Escolar do Agrupa-
mento de Escolas de Maximi-
nos. Dario foi recebido de forma
entusiástica e surpreendido com
a oferta de um trabalho de pes-
quisa realizado pelos alunos so-
bre a sua carreira. A recepção e a
apresentação do trabalho foram
efectuadas, em nome dos alunos
do AE de Maximinos, pelo juve-
nil Vasco Peixoto. 

A sessão foi muito animada
com o Dario Andrade a partilhar
conhecimentos e experiências ao
nível das situações de jogo en-
volvendo nas acções todos os
alunos presentes. Antes de se
despedir e, por solicitação dos
alunos, Dario Andrade disponi-
bilizou mais algum do seu pre-
cioso tempo para dar autógrafos
e posar para imensas fotografias
[selfies e outras]. 

No final Dario Andrade agra-
deceu o convite que lhe foi for-

mulado elogiou a opção dos alu-
nos que em plenas férias es- co-
lares optam por participar neste
tipo de actividades que promo-

vem atividade física, a vida sau-
dável e, neste caso concreto, a
prática da sua modalidade de
eleição: o andebol.

Dario Andrade visitou
alunos do AE Maximinos 
“ANDEBOL DE FÉRIAS”. O andebolista bracarense Dario Andrade visitou on-
tem o grupo de alunos do Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas de
Maximinos, que estão a participar no projecto “Andebol nas Férias”.

DR

Dario Andrade com o grupo de alunos do AE Maximinos 

DR

Dario, disponível e solidário como sempre, deu uma aula de andebol
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Andebol  de praia em Lamego
O areal das Piscinas Descobertas de Lamego 
recebem, no próximo sábado, a partir das 10h00,
um torneio de andebol de praia, dirigido a jovens
nascidos até 2001.

Página 9



A10

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 16,80 x 15,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60281380 23-07-2015

Andebolista do Benfica

Dario Andrade visitou
AE de Maximinos

O 
andebolista Dario 
Andrade, atleta do 
Benfica mas que se 
distinguiu, igual-

mente, ao serviço do ABC, 
FC Porto e da seleção na-
cional, visitou ontem os 
alunos que estão a parti-

Dario Andrade com os alunos de Maximinos

cipar no projeto “Andebol 
nas Férias” promovido pe-
lo grupo do Desporto Es-
colar do Agrupamento de 
Escolas de Maximinos. 

Foi recebido de forma 
entusiástica e surpreen-
dido com a oferta de um 

trabalho de pesquisa reali-
zado pelos alunos sobre a 
sua carreira. A receção e a 
apresentação do trabalho 
foram efetuadas, em no-
me dos alunos do AE de 
Maximinos, pelo juvenil 
Vasco Peixoto. 

A sessão foi muito ani-
mada com o Dario Andrade 
a partilhar conhecimentos 
e experiências ao nível das 
situações de jogo envolven-
do nas ações todos os alu-
nos presentes. Antes de se 
despedir e, por solicitação 
dos alunos, Dario Andrade 
disponibilizou mais algum 
do seu precioso tempo para 
dar autógrafos e posar para 
imensas fotografias

No final Dario Andrade 
agradeceu o convite que 
lhe foi formulado, elogiou 
a opção dos alunos que 
em plenas férias escolares 
optam por participar nes-
te tipo de atividades que 
promovem atividade físi-
ca, a vida saudável e, nes-
te caso concreto, a práti-
ca da sua modalidade de 
eleição: o andebol.

D
R
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A11Gilberto Duarte: um campeão em azul e branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-07-2015

Meio: Porto Canal Online

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/65210/

 
Gilberto Duarte: Um campeão em azul e branco
 
 23-07-2015 18:34 |Porto Canal
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CARLA BARBOSA 
E LUÍS SOUSA 

REFORÇAM 
ANDEBOL DO 

FEIRENSE 
ANDEBOL O Feirense conseguiu dois “refor-
ços de peso” para a sua estrutura de andebol, 
Carla Barbosa e Luís Sousa. Carla Barbosa 
vem do Académico de Espinho e vai coorde-
nar o andebol feminino do Feirense, trabalho 
que já efectuava no seu anterior clube com 
reconhecido mérito, além de treinar os esca-
lões de minis e infantis femininos. Luís Sousa 
sai do “vizinho” S. Paio de Oleiros, onde con-
quistou dois títulos nacionais – minis e infantis 
masculinos – para treinar os iniciados mascu-
linos. Dois novos elementos para a formação 
fogaceira, que vem reforçar a ideia de que o 
feirense quer ser referência a nível nacional 
em andebol, como sempre admitiu Manuel 
Gregório, coordenador do andebol feirense e 
técnico da nova equipa sénior. “São dois bons 
reforços para a nossa equipa de trabalho. A 

Carla Barbosa é uma grande aposta nossa 
para iniciar e orientar o feminino, que é um 
dos grandes objectivos para a próxima época. 
O Luís Sousa é também um treinador já com 
referências, dois títulos nacionais. Já foi meu 
atleta e vem para potenciar atletas e treinar 
os iniciados” – afirma Manuel Gregório.
Carla Barbosa admitiu que a decisão de tro-
car o clube da sua “terra” pelo Feirense se 
deveu “à necessidade de abraçar um novo 
desafio para continuar a colocar as minhas 
capacidades à prova. Também decidi aceitar 
por ser um projecto ambicioso. Assim que 
entrei no Feirense, senti que havia uma com-
binação perfeita entre a minha personalidade 
e o clube. Todas as pessoas são dinâmicas e 
há um enorme gosto pelo trabalho” – refere 
a jovem treinadora. As primeiras metas de 

Carla Barbosa são “captar atletas nas esco-
las e começar já a competir. Depois, a médio 
prazo, que o Feirense seja também uma re-
ferência a nível nacional no feminino como já 
o é no masculino”. Já Luís Sousa trocou o S. 
paio de Oleiros pelo Feirense porque “já era 
um namora antigo e eu queria um projecto 
novo para me testar e para saber se estou a 
trabalhar bem”. Os objectivos de Luís Sousa 
são três: “passar à fase nacional em iniciados, 
formar atletas com qualidade para poderem 
chegar aos seniores e colocar um ou dois 
nas selecções nacionais. Penso que temos 
capacidade para isso” – garante.
As primeiras impressões de ambos os técni-
cos não podiam ser melhores. Sentem que 
chegaram ao “topo” e estão convictos de 
terem tomado a melhor decisão.
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Carla Barbosa, ex-Ac. Espinho, 
e Luís Sousa, ex-S. Paio de 
Oleiros reforçam a estrutura 
técnica do Feirense.

“Reforços de peso” para 
o andebol do Feirense

Andebol pág. 22
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g Realizou se de 1 a 6 julho em Avanca,
Aveiro o Encontro Nacional de Mínis
Masculinos de andebol. 

A equipa do Sporting Clube da Horta
participou nesta prova venceu os cinco
jogos disputados. 

A comitiva do SCH foi composta pelo
bernardo Silva, Simão Medeiros, João
Manuel, Tiago Pinto, Nuno Melo,
Guilherme bettencourt, Guilherme Terra,
Simão André, Pedro Ferreira, Eduardo
Menezes, Flamínio Goulart, Gustavo
Daniel, Miguel Duarte e Emanuel
Rodrigues e foram acompanhados pelo

treinador Rui Santos e pelos diretores
Ruben bulcão e André Cardoso. 

De acordo com o site da Federação
Portuguesa de Andebol, foram “quatro
dias e 330 jogos (…) dias muito intensos,
preenchidos de jogos e com muitos
momentos de diversão, mas sobretudo
cheios de emoções e que certamente irão
ficar na memória de todos aqueles que
fizeram o Encontro Nacional de Mínis
acontecer - não só os 63 clubes participan-
tes, como também todos os outros envol-
vidos - organização, os árbitros e os
voluntários.”                                        mJs

ANdebOl

SCh no encontro
nacional Mínis Masculinos 

dr
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ANdebOl
scH em primeiro

no encontro
Nacional mínis

PÁGINA 08
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150 atletas de Lousada 
na segunda edição das 
Olimpíadas do tâmega 
e Sousa
Acabou de realizar-se mais uma 
edição das Olimpíadas do Tâmega 
e Sousa. Este ano a organização 
coube aos municípios de Marco de 
Canaveses, Felgueiras e Baião.    

“O conceito deste evento, que 
teve início no ano passado, está re-
lacionado com as modalidades pro-
movidas e desenvolvidas na maio-
ria dos municípios que integram a 
Comunidade Intermunicipal (CIM) 
do Tâmega e Sousa”, explica nota 
de imprensa. No sentido da intera-
ção entre os 11 municípios que in-
tegram esta CIM, é pretendido que 
os jogos sejam organizados por 
três concelhos diferentes, permi-
tindo a rotatividade.

“Promover o intercâmbio des-
portivo, a integração social e o con-
vívio dos jovens do Tâmega e Sousa, 
promover e incentivar a prática da 
actividade física e desportiva, mas 
também proporcionar o reforço da 

no PróxImo Ano AS ProVAS Serão orgAnIzADAS PeloS mUnICíPIoS De CAStelo De PAIVA, CInfãeS e reSenDe

identidade e sentido de pertença e 
do associativismo municipal”, são 
os principais objectivos do evento.
 Lousada participou nas provas 
de andebol, gira-vólei, natação, 
atletismo, basquetebol, futebol 7, 

pólo aquático, ténis de mesa e fut-
sal com cerca de 150 atletas. 
 A próxima edição, em 2016, vai 
contar com a organização dos mu-
nicípios de Castelo de Paiva, Cin-
fães e Resende.
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