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> Discussão pelo título europeu em aberto no andebol, futebol 11 e ainda voleibol.
EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS

UMINHO

Apuramento confirmado
para os quartos-de-final
As equipas de futebol 11, andebol e voleibol da Universidade do Minho garantiram
o apuramento para os quartos-de-final nos Europeus Universitários.
> ana marques

As equipas da UMinho que estão a disputar os europeus universitários continuam a traçar
um excelente caminho nos seus
campeonatos, após mais um dia
de competição, os minhotos deram mais um importante passo e
garantiram o acesso à fase seguinte, estando todas nos quartos-de-ﬁnal da prova.
Tanto no andebol, como futebol 11 e voleibol feminino conseguiram posicionar-se entre as
oito melhores equipas e vão agora à fase do tudo ou nada.
Apesar disso as equipas de andebol e voleibol ainda têm mais
um jogo nesta fase de grupos
que irá contar apenas para determinar quem irão encontrar pela
frente na segunda fase deste
campeonato.
No andebol, a equipa da Universidade do Minho ainda tinha

DR

Equipa de Andebol da UMinho já está entre os melhores europeus

em mente a pesada derrota
frente à Rússia, na ﬁnal do 4.º
EUHC na Eslovénia, onde o
poderio físico e qualidade técnico-táctica dos russos foi claramente superior à do Minho.
Nessa altura a equipa portuguesa perdeu por 13 golos de diferença!
A equipa da UMinho tem apre-

sentado uma elevada qualidade
de andebol neste campeonato
e por isso a vitória por 43-31
frente aos russos veio de encontro às previsões.
Também a equipa de Futebol
de 11 da Universidade do Minho
já está entre as oito melhores da
Europa. No Campeonato Europeu Universitário de Futebol,

que decorre em Almeria, Espanha, apesar da última partida
desta fase de grupos se ter saldado num empate, os minhotos
garantiram a presença na fase
seguinte, um feito inédito para
as equipas da UMinho que nesta
modalidade nunca tinham chegado tão longe.
Nesta última partida da fase
de grupos, os minhotos defrontaram a Universidade de
Nottingham (Inglaterra) e apesar
da excelente exibição e controlo
quase total do jogo os lusos não
foram além do empate a zero golos. Apesar do resultado, a equipa portuguesa fez o que lhe
competia e o resultado que lhe
servia, pois para garantiram o
apuramento para os quartos-de-ﬁnal da prova o empate era o
mínimo que se pedia.
Nos quartos-de-ﬁnal, a UMinho vai ter pela frente os russos
da Kuban State University.
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AGENDA DIÁRIA
MODALIDADES
FUTEBOL
• Taça das Confederações de 2013, no Brasil, até
domingo.
• Selecção Sub-14 da Madeira no Torneio Lopes da
Silva Inter-Associações em Bragança (Macedo de
Cavaleiros, Vinhais e Mirandela), até sábado. Hoje,
jogo com Leiria, 16h.
• Selecção Nacional Sub-20 no Mundial da categoria, na Turquia, com José Sá (guarda-redes do Marítimo), até dia 13 de Julho.
• Equipas do AC Milan/Madeira na Copa do Guadiana, em Vila Real de Santo António, até domingo.
DIVERSOS
• A Direcção Regional de Juventude e Desporto

promove formação nas áreas gerais de intervenção
dos docentes destacados no Movimento Associativo
Desportivo – Hoje, último Módulo sobre Gestão
Desportiva – Escola Profissional Dr.º Francisco Fernandes.
TÉNIS-DE-MESA
• Énio Mendes em estágio na UAETTA (Federação
dos Emirados Árabes Unidos), no Dubai, até quartafeira.
CANYONING
• Inscrições para as 2.ªs Jornadas Técnicas Regionais de Canyoning, no Parque Ecológico do Funchal,
pelo Clube Aventura da Madeira, até sexta-feira.
• Inscrições para o 8.º Curso de Iniciação ao Ca-

nyoning, direccionado para todos os interessados,
até sexta-feira.
VOLEIBOL DE PRAIA
• Inscrições para a 2.ª etapa do Circuito Regional
de Voleibol de Praia, a decorrer no próximo fim-desemana no Funchal (Praia Formosa) até quintafeira.
TÉNIS
• Inscrições para o Campeonato Regional Absoluto,
a ter lugar na Ribeira Brava, até amanhã.
ANDEBOL DE PRAIA
• Inscrições para o Circuito de Andebol de Praia,
constituído por três etapas: Marina do Lugar de
Baixo, Calheta e Santana.
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Jorge Rito continua
no andebol do Benfica
O treinador da equipa de andebol do
Benfica, Jorge Rito, renovou contrato
com o clube lisboeta, anunciaram
ontem os “encarnados” no seu site.
Na nota divulgada, o Benfica não revelou a extensão do prolongamento
do vínculo do técnico, que falhou a
conquista do título nacional nas duas
últimas épocas. Jorge Rito chegou ao
Benfica na época 2011/12, proveniente do ABC de Braga, tendo conquistado uma Supertaça portuguesa
nas duas épocas que passou na liderança técnica da equipa da Luz.
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Bodas de Prata da Associação
de Andebol de Viseu
Foi no Complexo Desportivo do Fontelo, mais propriamente no Campo
José Alves Madeira, no campo de areia e no de futebol de 7, que a Associação de Andebol de Viseu comemorou, com grande brilho, as suas Bodas
de Prata.
A sessão de abertura decorreu no campo de futebol de 7, estando presentes Paulo Marques, adjunto do Secretário de Estado do Desporto e da
Juventude, Augusto Silva, vice-presidente da Federação de Andebol de
Portugal, José Cardoso, director regional do IPDJ do Centro, Guilherme
Almeida, vereador do município viseense e Joaquim Escada, presidente da
Associação de Andebol de Viseu que abriu a série de discursos, além de outros responsáveis pelo Andebol no Distrito, e os participantes e praticantes,
que foram cerca de 700.
Durante todo o dia realizaram-se 60 jogos no relvado Alves Madeira e
20 nos campos de areia.
O presidente Joaquim Escada, no final do evento, ficou satisfeito pela
forma como decorreram as iniciativas de “uma data de tanta importância
para o andebol do distrito, sendo notória que a força da modalidade esteve
presente e dignificou a efeméride”.
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Andebol com novos órgãos sociais
João Romão é o novo presidente da Associação de Andebol
de Castelo Branco. A tomada
de posse dos orgãos sociais decorreu, na passada segundafeira no auditório do Inetese na
cidade albicastrense. “Pretendemos acima de tudo, estar
unidos no desenvolvimento do
andebol na região, pelo que
este é um momento de mudan-

ça, com uma nova geração em
que os orgãos sociais são profundos conhecedores da modalidade, que praticam ou praticaram. Vamos recuperar a
dinâmica do andebol, mostrando ao país, que em Castelo
Branco estamos bem vivos nesta modalidade tão rica”, afirmou o dirigente.
Presente nesta cerimónia,

Miguel Fernandes, diretor executivo da Federação de Andebol de Portugal, exortou os novos dirigentes a prosseguirem o
excelente trabalho desenvolvido pela direção anterior, na certeza de que, com estes novos
elementos, a modalidade continuará na senda do progresso
em Castelo Branco.
Jorge Neves, presidente da

Junta de Freguesia e Luís Correia,
vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, afinando pelo mesmo diapasão,
garantiram a colaboração da
autarquia, para que os orgãos
sociais da coletividade que dirigem, possam desenvolver com
dinamismo os desafios que têm
pela frente.
CL

João Romão na tomada de posse
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Andebol - Infantis

CALLIDAS DISPUTA
TÍTULO NACIONAL

Os infantis do Callidas
Clube participam no
próximo fim-de-semana, dias
21, 22 e 23 de Junho, na fase
final nacional do mesmo
escalão, que decorre na
Régua.
Os pupilos de Sarmento
jogam, pela primeira, na
sexta-feira, às 16h00, frente
ao Centro Cultural Recrea-

tivo Alto do Moinho “A”,
e, no sábado de manhã, às
10h00, defrontam o FC
Infesta. Desta fase transita
o 1.° classificado das oito
séries , formando duas séries de quatro, onde passam
os dois primeiros a uma
nova fase, designada de
“final four” na qual se apurará o campeão nacional.
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Mirandela

Mini-andebol vai chegar às escolas
SM
Captar Jovens para a prática
do mini-andebol é o objectivo do protocolo assinado, na
quinta-feira, entre a Federação
Portuguesa de Andebol (F.P.A) e
a autarquia de Mirandela.
O projecto a desenvolver
abrange as escolas do primeiro
ciclo de Mirandela que vão
passar a praticar a modalidade.
O andebol é a segunda modalidade com maior número de
praticantes no país, mas por
terras transmontanas ainda
não tem tradição. Por isso a
intenção é criar em breve uma
secção ou até mesmo um clube
desta modalidade. “Estou convencido que com o apoio da
autarquia e das escolas vamos
conseguir num espaço curto de
tempo desenvolver a modalidade. Numa primeira fase o que
nos move é tentar captar um
conjunto de miúdos para iniciar

a prática”, explicou Henrique da
Silva, vice-presidente da F.P.A.
Esta é uma oportunidade
para os jovens mirandelenses
praticarem mais um desporto
mas de uma “forma organizada
e com um plano devidamente
estruturado” segundo o autarca
António Branco.
A assinatura do protocolo
contou ainda com a presença do
presidente do Comité Olímpico

Português, José Manuel Constantino, que não poupou elogios
à iniciativa.” É desta forma que
se desenvolve o gosto pelo desporto nos mais novos”, referiu.
Os técnicos que queiram
integrar o projecto vão receber
formação da F.P.A que vai ainda
disponibilizar todo o material
desportivo para a prática do
mini-andebol nas escolas do
primeiro ciclo de Mirandela.

Autarquia assinou protocolo com a Federação Portuguesa de Andebol
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// Samba Sport Fest 2013 //

Desport
o e músic
ão viv
er lado a lado no último fim de
Desporto
músicaa vvão
viver
semana de junho

 Liliana Pastor

O Samba Sport Fest 2013 é
um evento cultural, com
especial ênfase no andebol
e
no
samba,
que
proporcionará, nos dias 28,
29 e 30 de Junho, atividades
recreativas e desportivas,
convívio e diversão, no
Pavilhão Multiusos da
Cidade de Estarreja.
Inserido no Garci Cup 2013,Torneio Internacional de
Andebol, em Estarreja, que
conta com a participação de
mais 100 equipas, cerca de
3000 atletas, de todas as
idades, com desporto
adaptado e, que representa
uma etapa do European
Handball Tour,- o Samba
Sport Fest ’13 oferece um
vasto conjunto de atividades
gratuitas para todos os
interessados em participar,
durante os três dias.
A Organização, constituída
pela maioria das Escolas de
Samba
de
Estarreja:
A.C.R.E.S Independentes da
V ila, A.C.R.E.S. Vai Quem
Quer, G.R.E.S. Trepa de
Estarreja e G.S. Os Morenos
A.R.C. garante que o evento
terá muita animação, música
e boa disposição. Segundo
Renato Valente, um dos
responsáveis máximos pela
iniciativa “pretendemos

aproveitar o Parque da
Cidade para criar um grande
evento com atividades para
todos os gostos, podendo
assim proporcionar um fimde-semana diferente para
todas as faixas etárias.”
Com o intuito de
fortalecer o Garci Cup,
concedendo-lhe
uma
vertente
cultural,
e
enaltecer a imagem do
Concelho de Estarreja, o
Samba
Sport
Fest ’13
pretende aproveitar o
melhor da cidade, aliando o
samba
ao
andebol,
beneficiando das paisagens
da BioRia e proporcionando
a manutenção física.
O Samba Sport Fest é uma
novidade em Estarreja, que
conta com a confirmação de
várias escolas de samba de
todo
o
país.
Os
organizadores esperam o
sucesso e a adesão em
massa da população.
Programação
No dia 28 de Junho, o
evento será inaugurado
pelos grupos Samba + Rock
e É no Pagode.
No sábado, dia 29, a partir
das dez da manhã, irão
realizar-se sessões de
Zumba e Spinning, seguido
da iniciação à Orientação,
que conta com o apoio da

ORI. O evento irá, ainda,
proporcionar passeios de
bicicleta à Bioria e um
mini-torneio de futebol. À
tarde, irá realizar-se um
workshop de bateria de
samba, dirigido pelos
elementos integrantes da
escola de samba do Rio de
Janeiro, Unidos da Tijuca,
Serrinha Raiz e Chris Quade
Couto da Koeln Samba
School. O dia será, ainda,
composto por um Jantar
convívio, para quem
queiser participar, nas
imediações do Pavilhão
Multiusos. Às 21h30, o Tripa
Trio dará início ao Trio
Elétrico, que aguarda a
adesão da população de
Estarreja. Para culminar o
dia 29, o evento contará
com o espetáculo de Nuno
Bastos.
No Domingo, dia 30, na
parte da manhã irá haver
sessões de Spining e Zumba.
Às 15 horas, irá decorrer um
desfile de bateria com os
elementos participantes no
workshop, realizado no dia
anterior.
As atividades desportivas
são gratuitas e sujeitas a
inscrição prévia online, no
site oficial do evento ou
contactando os responsáveis.

Trio Elétrico
O Trio Elétrico é uma
iniciativa inserida no Samba
Sport Fest 2013, que consiste
num autocarro adaptado com
sonorização
para
a
apresentação de música ao
vivo, de ritmos brasileiros.
A Tripa Associação de
Sesimbra irá concretizar o
evento através de 14
elementos que constituem o
Tripa Trio, conjunto que dará
música e animação.
O Trio Elétrico terá início às
21h30, junto ao Pavilhão
Multiusos. Após uma volta
pelo Centro da Cidade,
regressará ao local de partida,
dando encerramento por
volta das 24 horas.
O evento é direcionado para
todos os que queiram
participar, gratuitamente.
“Basta aparecer, juntar-se ao
autocarro e desfrutar do

momento”, diz Dinis Pinto,
um
dos
responsáveis
máximos do evento. A
adesão da t-shirt do Samba
Sport Fest, por 5,00€ permite

ter cerveja a 0,50€ durante o
Trio Elétrico. A t-shirt estará
à venda junto dos elementos
responsáveis das Escolas de
Samba organizadoras.
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//
Andebol FFeminino
eminino //
//Andebol

Seleção de A
o gganha
anha
Avveir
eiro
título de campeã
nacional em Br
ag
Brag
agaa
 Hélder Oliveira

Braga – 18 X Aveiro – 28
Aveiro – 23 X Leiria – 13
Madeira – 21 X Aveiro – 22
O Torneio Nacional de
Seleções
Regionais
Femininas que reuniu, na
Fase Final, realizada durante
o passado fim-de-semana, as
equipas representativas de
Aveiro, Madeira, Braga e
Leiria, com as jovens
aveirenses a sagrarem-se
campeãs nacionais, numa
prova que se realizou no
sistema de todos contra
todos.
As nossas atletas Juliana
Pinho e Sara Antunes foram
convocadas e estiveram
presentes
nesta
tão

prestigiada fase final de
seleções, contribuindo para
o êxito final.
Estar entre as eleitas
selecionadas, é para o
Arsenal e para as atletas,
motivo de orgulho e alegria,
é também inteiramente
merecido, pois são atletas
que se distinguem pela
humildade, lealdade e
seriedade, quer dentro de
campo quer fora dele. Nesta
fase final estiveram as
melhores iniciadas do país e
as nossas meninas fizeram
parte, mostrando todo o
andebol que possuem,
tendo um comportamento
muito
positivo,
demonstrando que poderão
continuar a ser uma opção,
apesar da concorrência ser
grande.

Resultados
Arsenal Canelas – 27 X Lusitanos – 17 (Seniores Femininos)
Arsenal Canelas – 20 X Fafe – 17 (Seniores Femininos)
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Ò Ò Andebol

Meninas
da SIR 1º Maio
nas seleções
distritais

Carolina Cintra, Joana Espinha, Marta Santos, Madalena Pires,
Diana, Vânia, Bruna
Simões e Isabel Cardoso foram as atletas da
Sociedade de Instrução
e Recreio (SIR) 1º Maio
que defenderam a camisola da Associação
de Andebol de Leiria na
fase final de Seleções
Distritais, realizada em
Riba de Ave, no distrito
de Braga.
É o culminar de
mais uma grande época desportiva, em que
o 1º Maio consegue
ter na seleção distrital
99/98/97 oito num total de 17 atletas.
Com o campeonato
a chegar ao fim este fim
de semana, os seniores
receberam e perderam
com o FC Gaia por
31:32, enquanto as iniciadas femininas foram
perder a Alcobaça frente ao Cister local, por
31:24.
No próximo domingo, pelas 16h, as
seniores jogam em Porto de Mós a final da
Taça Primavera frente
ao Benfica de Castelo
Branco, ao passo que
os iniciados discutem
de manhã a meia-final
contra adversário ainda
a designar e, caso sejam apurados, alinham
na grande final quando
forem 18h. ß
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Seniores Femininos

Sanjoanense 27
AC Espinho 24
Sanjoanense: Patrícia Silva; Mariana Silva; Branca Santos; Maria
Teixeira; Carla Oliveira; Minica
Agrela; Viviana Afonso; Joana
Oliveira; Ana Araújo; Claudia
Alves; Ana Silva.

Foi um jogo muito disputado entre duas equipas que se conhecem
muito bem. Ambas as
formações jogaram sem
a pressão do resultado e
ao intervalo o marcador
assinalava um empate.
Na segunda parte, as
alvinegras entraram fortes e distanciaram-se no
marcador, conseguindo
uma vitória que coloca a
equipa no quinto lugar da
fase final.
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ID: 48408310
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Infantis femininos

Sanjoanense 40
LAAC 17
Sanjoanense 18
Espinho 14
Sanjoanense: Carla Moreira;
Cláudia Moreira; Joana Pinho;
Ana Vieira; Lara Santos; Rita Leite; Eulália Silva; Mariana Rocha;
Carolina Pereira; Francisca Silva;
Ana Henriques; Joana Alves; Ana
Tavares.
Técnico: Rui Andrade.

Depois do título regional de infantis masculinos,
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Corte: 1 de 1

foi a vez da equipa feminina
igualar o feito ao vencer,
no último fim de semana,
a final four. Na meia final,
frente ao LAAC, a formação
alvinegra não teve dificuldade para bater a adversária,
conseguindo um triunfo folgado por 40-17, garantindo
assim a passagem à etapa
seguinte. Já na final, frente
ao Espinho, o encontro foi
mais equilibrado e só após
o prolongamento é que foi
encontrado o vencedor,
tendo sido a Sanjoanense a
equipa vitoriosa, com quatro
golos de vantagem.

Agenda
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Em Serpins

Associação Desportiva
festeja fim de época
A Associação Desportiva
Serpinense (ADS) assinala
no próximo domingo, dia
16, no pavilhão gimnodesportivo local, o encerramento das atividades da época
2012-2013, com um festa
especialmente dedicada aos
atletas, pais, seccionistas,
colaboradores e dirigentes
da colectividade.
Além de promover um
dia divertido para toda a
comunidade, a organização
pretende prestar “um pequeno reconhecimento do
trabalho, esforço e dedicação” de todos em prol do
desporto e da ADS.
O programa decorre a
partir das 10 da manhã, com
jogos de futsal para os “fraldinhas”, “traquinas” e “benjamins”, a disputar com os

pais e mães, seguindo-se
pelas 11:40 uma partida entre as equipas de juvenis e
seniores masculinos. À tarde, após o almoço convívio,
tem lugar mais um jogo de
futsal, pelas 14:45, desta vez
entre a equipa de seniores
femininos e treinadores, directores e dirigentes.
Para as 15:30 está marcado um desafio de andebol, entre uma equipa de
veteranos e outra constituída por atletas de todas as
equipas, seguindo-se uma
hora depois o momento destinado ao “badminton para
todos”, modalidade recentemente implantada na associação e que tem obtido
uma importante adesão.
A festa organizada pela
ADS promete ainda anima-

ção com música, jogos tradicionais e mini basquetebol, num programa que vai
até às 18 horas, altura para
uma “fotografia da família
serpinense”.

Torneio de veteranos
em andebol
No próximo sábado, dia
15, a ADS organiza em Serpins o 1º Torneio de Veteranos em Andebol, contando
com a participação de mais
três equipas além da Serpinense. Durante a manhã estão programados jogos entre
as equipas Serpinense / S.
Bernardo (10:30) e Académica / Sanjoanense (11:30). À
tarde, pelas 16:30, estarão
em disputa os 3º e 4º lugares, estando a final marcada
para as 18 horas.
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