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ANDEBOL. Portugal estreou-se a 
perder (24-26) com o Egito, ontem, 
na fase de grupos do Mundial 
Universitário, em Málaga, Espanha. 
Hoje defronta a Roménia (15.30 h. 
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ANDEBOL 

Zabic confirmado 
pelo Sporting 
0 »0 Sporting confirmou a 

contratação do esloveno Igor Zabic, 
23 anos, com 2,01metros e 95 quilos 
O pivot jogou pela equipa húngara 
Orosházi FKSE na última época, 
depois de ter representado o RK 
Celje Pivovarna Lasko, o RK Maribor 
Branic (Eslovénia) e o Slask Wroclaw 
(Polónia). «Espero que lutemos pelo 
primeiro lugar. Quero sempre 
ganhar, mas teremos que provar Isso 
no campo», disse ao jornal do clube. 
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ANDEBOL 

SPORTING CONTRATA 
O Sporting anunciou ontem 
a contratação do andebolista 
esloveno Igor Zabic (ex-
-Oroshazi FKSE, da Hungria), 
que atua na posição de pivot 
e tem 2,01 metros de altura e 
95 quilos. 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho tem quatro jo-
gadores e um treinador nomea-
dos para a VI Gala do Andebol,
cuja realização está prevista para
dia 27 de Agosto, em Setúbal.

Um jogador na categoria atleta
revelação masculino, André Go-
mes, dois jogadores na categoria
melhor jogador, Nuno Grilo e
Pedro Seabra, um na de melhor
guarda-redes, Humberto Gomes
e ainda Carlos Resende para a

categoria de melhor treinador,
são os nomeados do clube braca-
rense, campeão nacional de an-
debol na época 2015/2016.

A votação pode ser feita atra-
vés do Portal da Federação de
Andebol de Portugal até 30 de
Julho. Os nomes apresentados
para os prémios resultam de no-
meação directa por parte dos
treinadores dos clubes das prin-
cipais competições nacionais.

Na categoria de atleta revela-
ção masculino, André Gomes
concorre com Alexandre Caval-

canti (Benfica) e Luís Frade
(Águas Santas).

Na de melhor jogador, Nuno
Grilo e Pedro Seabra concorrem
com Frankis Carol (Sporting).

Humberto Gomes tem como
competidores ao galardão de
melhor guarda-redes Alfredo
Quintana (FC Porto) e Nikola
Mitreviski (Benfica).

Por sua vez, Carlos Resende
vai enfrentar, na categoria de
melhor treinador, a concorrência
de Ricardo Costa (FC Porto) e
Paulo Fidalgo (Madeira SAD).

Quatro jogadores e um treinador 

ABC/UMinho tem cinco nomeados
para prémios da VI Gala do andebol

DR   

Pedro Seabra começou época lesionado e terminou nomeado para melhor jogador
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GarciCup’16 garante 
animação até domingo
Actividade Mais de 3.500 atletas vão marcar presença no evento levado a cabo
pelo Estarreja Andebol Clube e pela Câmara Municipal de Estarreja

O GarciCup’16 já está a mexer
em Estarreja. No centro da ci-
dade decorrem os preparativos
para a realização deste mega
torneio de andebol, que rece-
berá 200 equipas e 3.500 atletas
de todas as idades. Agendada
para as 21 horas de amanhã, a
cerimónia de abertura vai de-
correr, pela primeira vez, na
Praça Francisco Barbosa, onde
já está instalado o campo amo-
vível de andebol, uma das no-
vidades deste ano.

Levar o andebol aos estarre-
jenses e mobilizar a população
é o propósito da organização

Este será, igualmente, o palco
da Cerimónia de Abertura agen-
dada para as 21 horas de ama-
nhã, que inclui o desfile de equi-
pas. Música ao vivo, animação
de rua, escolas de sam ba, entre
outras surpresas, não irão faltar
no momento oficial da abertura
do evento. Para além das duas
centenas de equipas e dos seus
3.500 atletas, o GarciCup quer
deixar uma marca nos estarre-
jenses, que são um elemento
fundamental para o sucesso
desta festa do andebol, por isso
convida-os a assistir a este mo-
mento em particular, mas tam-
bém, obviamente, a acompa-
nhar todo o torneio. Após a aber-
tura, a noite continua no Mul-

tiusos, com o Garci Alive Ne on
Party (das 22.30 às 2 horas).

A recepção às equipas ocor-
rerá já hoje, a partir das 18 ho-
ras. Às 21 horas abre a Fun-
Zone, com actividades e espa-
ços de diversão - insufláveis,
tiro ao arco, canoagem, com-
boio turístico, bicicleta, auto-
carro panorâmico, piscina, vi-
sitas ao BioRia, jogos popula-
res, espaço atleta, entre outros.

Amanhã, o dia começará
com o MiniHand Garci Festival,
entre as 9 e as 13 horas, no cen-
tro da cidade. À tarde, entre as
14 e as 19 horas, os vários pa -
vilhões começam a “aquecer”
com a competição de Andebol
Indoor, que se prolonga até do-
mingo.

Entre várias iniciativas que
vão decorrer em paralelo, a
campanha solidária de recolha
de sangue reflecte outra das
preocupações deste evento,
sensibilizando e convidando a
população para a dádiva de
sangue.  A acção de recolha irá
decorrer no sábado e no do-
mingo, no parque da cidade,
entre as 9 e as 13 horas. |

conjunta do EAC – Estarreja An-
debol Clube e Câmara de Es-
tarreja, ao criar uma nova área
de jogo, em plena Praça Fran-
cisco Barbosa, onde serão dis-

putadas algumas das principais
partidas da edição de 2016 do
VII Torneio Internacional de
Andebol da Cidade de Estarreja,
que decorrerá até domingo.

Andebol
Torneio

O Andebol de Praia também faz parte do programa do GarciCup

D.R.
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Guarda-redes
do Académico
na selecção 
de Cabo Verde

O guarda-redes da equipa sé-
nior do Académico de Viseu,
Élcio Fernandes, foi convocado
para integrar a selecção nacio-
nal de andebol de sub-20 de
Cabo Verde tendo em vista a
participação no Internacional
IHF “Challen Triphy”, que se
realiza na Guiné Conacri entre
22 e 28 de Julho. 

A presença do guardião na
selecção cabo-verdiana re-
força ainda mais o trabalho de-
senvolvido pelos responsáveis
da secção de andebol do clube
academista. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional
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Jovem lateral esquerdo reforça equipa treinada por Paulo Fidalgo, depois
de atuar três anos na cidade invicta ao serviço do Porto.

D
epois de três épocas na
invicta, Hugo Rosário re-
força a equipa do Madei-
ra Andebol SAD. O joga-
dor de 25 anos regressa

assim aos pavilhões madeiren-
ses, depois de ter atuado no Ma-
deira SAD na época 2011/2012.
Hugo Rosário iniciou a carreira
com 13 anos, tendo realizado o
percurso de formação ao serviço
do ABC de Braga.
No Porto, assumiu a posição

de lateral esquerdo, conquis-
tando o título nacional de in-
fantis em 2003/2004. Para além
disto, foi campeão nacional de
juvenis em 2005/2006 e
2007/2008 e de juniores em
2006/2007. 
No Madeira SAD, foi vice-cam-

peão nacional em 2011/2012. Na
época seguinte, em que se mu-
dou para a cidade invicta, sa-
grou-se campeão nacional, cons-
tituindo o seu primeiro troféu

Madeira SAD recebe lateral esquerdo oriundo do Futebol Clube do Porto

ANDEBOL
Daniel Faria
desporto@jm-madeira.pt

como sénior. 
É um jogador sempre presente

na seleção nacional, constando
em todos os escalões de forma-
ção. Ao serviço da seleção na-
cional sagrou-se vice-campeão
europeu de Sub-20 em 2010 em
Bratislava, contribuindo para o

melhor resultado de sempre de
uma Seleção Nacional de Ande-
bol num campeonato europeu. 
O Madeira SAD recebe assim

um jogador ainda jovem, mas já
com muita experiência, que po-
derá ser útil para a equipa orien-
tada por Paulo Fidalgo. JM

Hugo Rosário reforça
Madeira Andebol SAD
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Veteranos do Marítimo sagram-se vice-campeões nacionais

“Verde-rubros” lutaram estoicamente contra um adversário muito forte.

Aequipa de veteranos do CS
Marítimo sagrou-se vice-cam-
peã nacional, no passado do-

mingo, após perder por 29-25 ante
o Masters Andebol Porto, em jogo
disputado em Macieira da Maia,
Vila do Conde. A partida foi bem
disputada e equilibrada, pelo me-
nos  até a equipa de arbitragem
“estragar” o jogo com intervenções
que prejudicaram o conjunto ma-
deirense. Contudo, a final propi-
ciou um excelente jogo de andebol
entre os dois grandes candidatos
ao título nacional. O Marítimo foi
para o intervalo a perder por 12-
11. No reatamento, o conjunto
“verde-rubro” entrou disposto a
dar a volta ao resultado, mas “es-
barrou” numa arbitragem “casei-

ra’’, que limitou a atuação dos in-
sulares com expulsões constantes
e dualidade de critérios na mar-
cação de faltas.

O Marítimo nunca baixou os
braços até ao apito final, mas aca-
bou por não conseguir a tão de-
sejada taça. Nota para o fato de a
equipa “verde-rubra” ter feito
questão de dar os parabéns aos
novos campeões nacionais que,
ao contrário da equipa de arbi-
tragem, souberam contribuir para
um grande jogo de andebol. O
conjunto madeirense conquistou
os prémios individuais de melhor
guarda-redes e de melhor jogador
da Fase Final. JM 

Raul Caires
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VI GALA DO ANDEBOL
MADEIRA NOMEADA EM
VÁRIAS CATEGORIAS 

A votação, que decorre no
sítio da internet da Federa-
ção Portuguesa de Andebol
até 30 de Julho póximo, vai
escolher os grandes vence-
dores que serão conhecidos
na VI Gala do Andebol, a
realizar em Setúbal, no pró-
ximo 27 de Agosto. A Ma-
deira conta com vários no-
meados, que poderá confe-
rir na lista apresentada
abaixo. Um vasto leque de
nomeações, que atestam a
qualidade do andebol ma-
deirense.

Atleta Revelação Femini-
no 
- Érica Tavares - Madeira
SAD 

Melhor Jogadora 
- Ana Andrade - Madeira
SAD 

Melhor Guarda-Redes
Feminina 
- Diana Roque - Madeira
SAD 

Melhor Treinador 
- Paulo Fidalgo

Melhor Treinadora
- Sandra Fernandes

Melhor Dupla de Arbitra-
gem 
- Duarte Santos / Ricardo
Fonseca - A. A. Madeira
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fx ABC É GIBEÇA DE SÉRE 
NO SOR1130 DA "OLVIPIONS" 
Q ABC terá de jogar um grupo de qualificação 
para a Liga dos Campeões da próxima época, 
mas irá ser cabeça de série no sorteio de 
amanhã, tal como os eslovenos do Velenje. 
Assim, os bracarenses irão jogar com Tatran 
Presov (Eslováquia) ou Bregenz (Áustria), do 
pote 2, Differdange (Luxemburgo) ou 
Achilles Bocholt (Bélgica), do 3, e Cocks 
(Finlãndia) ou Maccabi Tel-Aviv, do 4. 
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CAN SPORTING APRESBITOU 
PIVÔ ESIIMO IGOR usa 
"Estou feliz por assinar pelo Sporting. Foi 
uma decisão fácil. É um clube com grande 
tradição em vários desportos", comentou 
Igor Zabic, pivô esloveno de 2,01 metros e 95 
quilos que foi ontem confirmado pelo clube 
de Alvaiade. "Sei que vamos ter uma grande 
equipa e quero sempre ganhar", diss' ainda 
Zabic, que chega do Orosházi (Hungria), mas 
já se destacou no Celje e no Maribor Branic. 
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A/24,-4—  Esloveno 
Igor Zabic assina 
contrato com leões 
• O esloveno Igor Zabic. de 
23 anos, assinou contrato 
com a equipa de andebol do 
Sporting. O "pivor. que tem 
2.01 metros de altura, ali-
nhou na última época nos 
húngaros do Orosházi 
FKSE, após passagens pelos 
eslovenos do RK Celje Pivo-
varna Lasko e RK Maribor 
Branic. e os polacos doSlask 
Wroclaw. 
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Leões contratam esloveno

O Sporting anunciou ontem a con-
tratação do andebolista esloveno
Igor Zabic, um pivô com 2,01 m
de altura. Zabic, 23 anos e 95 kgs,
alinhou na última época no
Orosházi FKSE, da Hungria.

Sport

Página 13



A14

  Tiragem: 74995

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 4,88 x 11,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65055999 28-06-2016

ANDEBOI 

Boa Hora quer 
ser de primeira 

O BoaHorajá está a come-
morar o seu centenário, que se 
celebra em 2018, ao ter vencido 
(25-19) a Ac. São Mamede e 
conquistado° título da 2' Divi-
são. "Esta subida é o culminar 
de um trabalho de quatro anos, 
depois de terem acabado com a 
secção. Não vai ser fácil ficar-
mos na P Divisão, porque te-
mos um orçamento limitado, 
MAS somos um grupo com uni 
grande espírito", considerou 
José Ramos, presidente do his - 
tórico clube lisboeta. 

O lateral Ricardo Barrão (ex 
Passos Manuel), o guarda -re - 
des Henrique Carlota (ex- Bele 
nenses) e o central Ricardo Sil - 
va (ex- júnior do Sporting) são 
t rês dos reforços, mas o plante] 
não está fechado. o A.R. 
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ANDEBOL 

Sporting confirma 
esloveno Igor Zabic 
a O esloveno Igor Zabic (23 anos) foi 
confirmado corno reforço pelo Sporting. 
O pivô (2.01 m/95 kg) vem com grandes 
ambições: "Vamos ter uma grande equi-
pa. Jogo sempre para ganhar". disse o in-
ternacional (ex-Slask Wroclaw. Polónia). 
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A16Seleção feminina de andebol no grupo A do campeonato africano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=618939

 
A selecção angolana sénior feminina de andebol está no grupo A da campeonato africano da
modalidade, competição que Angola irá acolher entre 27 de novembro e 8 de dezembro. O sete
angolano treinado por Filipe Cruz, vai estrear-se diante da Costa do Marfim. Fazem parte ainda do
grupo A as selecções da República Democrática do Congo (vice-campeã) Camarões e Senegal. Já o
grupo B é integrado pela Tunísia (campeã), Argélia, Congo, Guiné Conacri e Egipto. Esta será a
terceira vez que Angola acolhe a prova, depois de 1985 e 2008.
 
27-06-2016
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Esloveno Igor Zabic reforça Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/modalidades/ver.aspx?id=618949

 
Igor Zabic, `pivot' esloveno de 23 anos, ex-Orosházi FKSE (Hungria), é o mais recente reforço da
equipa de andebol do Sporting.  Estou muito feliz por assinar pelo Sporting. Foi uma decisão fácil. É
um clube muito bom e com grande tradição em vários desportos, não só no andebol , afirmou o
jogador, de 2,01 metros e 95 quilos, em declarações ao site do emblema de Alvalade. Zabic mostrou
estar bem documentado sobre o campeonato português:  Sei que há quatro equipas que lutam pelos
títulos: Sporting, FC Porto, Benfica e ABC. É uma boa Liga, marcada pelo equilíbrio entre esses quatro
conjuntos.
 
27-06-2016
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Os Açores, vencedores em 2015, en-
tão na qualidade de anfitriões (ilha 
Terceira), obtiveram o quarto lugar 
nos XX Jogos das Ilhas, evento que 
decorreu em Maiorca, Espanha. An-
debol e ténis de mesa foram as mo-
dalidades em que os açorianos mais 
deram nas vistas. A Sicília foi a ven-
cedora do mega certame.
Os Açores participaram nesta edi-
ção dos Jogos da Ilhas com uma 
comitiva composta por 111 atletas, 
treinadores e dirigentes.
Andebol, atletismo, futebol, judo, 
natação, ténis de campo, ténis de 
mesa, vela e voleibol são as moda-
lidades em que a Região esteve re-
presentada, sendo que, em andebol 
e voleibol, a participação açoriana 
foi exclusivamente garantida por 
atletas masculinos.
Para além dos Açores, participa-
ram na edição deste ano Sardenha, 
Córsega, Guayane, Baleares, Jersey, 
Malta, Martinica e Sicília.
Os Jogos das Ilhas realizam-se, no 
geral, de acordo com as regras in-
ternacionais e destinam-se a jovens 
cuja situação desportiva tenha en-
quadramento das respetivas federa-
ções desportivas nacionais.

resuLTaDos 
Começando estas linhas de balanço 
da representação açoriana pelo an-
debol, brilhante primeiro lugar para 
as ilhas de bruma, seguindo-se, por 
esta ordem, Martinica, Sicília e Ba-
leares. Aqui ficam os resultados da 
representação açoriana:
Açores 34 – Baleares 21, Açores 23 
– Secar del Arenal 12, Açores 32 
– Sicília 19 e Açores 21 – Martinica 
18 (final).
Quanto ao futebol, a turma açoriana 
não foi além do quinto posto. Ven-
ceu as Baleares, superando, então, 
Martinica (2.º), Sicília (3.º), Córse-
ga (4.º) e Açores (5.º). Resultados 
da equipa dos Açores: 
Açores 0 – Martinica 1, Córsega 0 
– Açores 2, Sicília 1 – Açores 0, Aço-

res 1 – Plagtes de Calvia 0 e Açores 
0 – Baleares 2.
Virando agulhas para o voleibol, as 
“ilhas encantadas” ficaram no ter-
ceiro posto. Classificação final: 1.º 
Baleares, 2.º Sicília, 3.º Açores, 4.º 
Córsega. Aqui ficam os desfechos da 
representação açoriana:
Açores 0 – Sicília 3 (13-25, 12-25, 
16-25), Açores 2 – Soller 3 (25-20, 
25-21, 27-29, 14-25, 7-15), Açores 0 
– Baleares 3 (15-25, 10-25, 14-25) e 
Córsega 1 – Açores 3 (13-25, 25-23, 
20-25, 11-25).  
Fixando atenções no atletismo, os 
Açores fecharam na terceira posi-
ção. Ganhou a Sicília, batendo, por 
esta ordem, Martinica, Açores, Cór-
sega, Guyane, Sardenha e Jersey. 
No plano individual, entre os aço-
rianos, realce para Marco Câmara, 
João Janeiro, David Sebag, Luís Ra-
poso, Sabrina Moniz, Dânia Furk e 
Érica Borges.
Olhando para a natação, os Açores 
também foram medalha de bronze. 
Ordenamento das equipas: 1.º Sicí-
lia, 2.º Baleares, 3.º Açores, 4.º Mar-
tinica, 5.º Córsega. 
No plano individual, na comitiva 
açoriana, registo maior para Maria 
Inês Nunes, Ana Dias, Madalena 
Sousa, Laura Fonseca, Leonor Car-
valho, Ana Daniela Espingardeiro, 
André Azevedo, Diogo Ribeiro, Ma-
nuel Alves e Filipe Carvalho.
Focando atenções no judo, quarto 
posto para os Açores. Êxito para a 
Córsega, à frente da Sicília (2.º), Ba-
leares (3.º) e Açores (4.º).
Nota para a boa prestações dos aço-
rianos José Araújo, Mariana Dias, 
Vanessa Machado e Beatriz Mendes.
No ténis de campo, mais um terceiro 
lugar para os Açores. Classificação: 
1.º Baleares, 2.º Sicília, 3.º Açores, 
4.º Martinica, 5.º Jersey, 6.º Córse-
ga. Resultados açorianos:
Singulares femininos. Açores – Ba-
leares: 0-6; 0-6 (Simone Simas). 
Singulares femininos. Açores – Ba-
leares: 0-6; 0-6 (Sara Neves). Pares 

femininos. Açores – Baleares: 0-6; 
4-6 (Simone Simas/Sara Neves). 
Singulares masculinos. Açores – 
Maiorca: 0-6; 3-6 (Bernardo Beleri-
que). Singulares masculinos. Açores 
– Maiorca: 3-6; 1-6 (João Alves). Pa-
res masculinos. Açores – Maiorca: 
3-6; 4-6 (Bernardo Belerique/João 

Alves). 
Singulares femininos. Açores – Marti-
nica: 6-0; 6-0 (Simone Simas). Singu-
lares femininos. Açores – Martinica: 
6-2; 6-1 (Sara Neves). Pares femini-
nos. Açores – Martinica: 6-3; 6-2 (Si-
mone Simas/Sara Neves). Singulares 
masculinos. Açores – Baleares: 0-6; 

BALAnÇO DOS XX jOGOS DESPORTIVOS DAS ILHAS 

Açores confirmam 
evolução em Maiorca
Representação das ilhas de bruma terminou no 
quarto lugar. Andebol e ténis de mesa em destaque. 
Sicília foi a vencedora. Próxima edição na Martinica.

CoMiTiVa aÇoriaNa  com excelente prestação desportiva e social em Maiorca 

Andebol e ténis de mesa 

em excelente plano 
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0-6 (Bernardo Belerique). Singulares 
masculinos. Açores – Baleares: 0-6; 
1-6 (João Alves). Pares masculinos. 
Açores – Baleares: 4-6; 0-6 (Bernar-
do Belerique/João Alves). 
Na vela, quinto lugar para os Aço-
res. Classificação: 1.º Baleares, 2.º 
Sicília, 3.º Córsega, 4.º Martinica, 
5.º Açores, 6.º Jersey. Estiveram em 
ação os açorianos Tomás Pó, José 
Silva, Ana Matos e Mariana Rosa.
Por fim, e para acabar em beleza, no 
ténis de mesa, notável primeiro lu-
gar para os Açores, à frente de Bale-
ares (2.º), Sicília (3.º) e Jersey (4.º). 
Resultados dos Açores:
Equipas femininas (Ana Rita/Xénia 
Bettencourt). Açores 3 – Baleares 
“C” 0. Açores 3 – Sicília 0. Açores 3 
– Baleares “B” 0. Açores 3 – Baleares 
“A” 1. Equipas masculinos (Rodrigo 

Costa/Rodrigo Goulart). Açores 3 – 
Baleares “D” 1. Açores 2 – Baleares 
“B” 3. Açores 1 – Sicília/Baleares 3. 
Açores 2 – Baleares “C” 3. 
Pares femininos. Açores 3 – Sicí-
lia 0. Pares masculinos. Açores 1 
– Sicília 3. Pares mistos. Açores 1 
– Sicília 3. Açores, nestas variantes, 
com Ana Rita, Xénia Bettencourt, 
Rodrigo Costa e Rodrigo Goulart. 
 
CLassifiCaÇÃo fiNaL
Aqui fica a classificação final dos 
Açores por modalidade:
Atletismo: 3.º lugar. Andebol: 1.º lu-
gar. Futebol: 5.º lugar. Judo: 4.º lugar. 
Natação: 3.º lugar. Ténis de campo: 
3.º lugar. Ténis de mesa: 1.º lugar. 
Vela: 5.º lugar. Voleibol: 3.º lugar.
Quanto à classificação geral dos XX 
Jogos das Ilhas sucesso para a Si-

Os Jogos Desportivos das Ilhas, 
criados, em 1989, por Pierre 
Santoni, presidente do Comité 
Olímpico Regional da Córsega, 
materializaram-se em 1997 com a 
realização dos I Jogos da Ilhas e 
com a criação do Comité Organi-
zador dos Jogos das Ilhas (COJI), 
tendo como um dos membros fun-
dadores José Sá, antigo diretor re-
gional do Desporto, em represen-
tação dos Açores.
O COJI tem como objetivos pro-
mover a cooperação ativa entre as 
ilhas para o desenvolvimento so-
cioeconómico, o desenvolvimento 
sustentável nas ilhas através do 
desporto, bem como desenvolver 
o empreendedorismo e a coopera-
ção entre os jovens e acompanhar 
a evolução dos atletas insulares e 
a sua integração nas equipas na-

cionais e olímpicas.
Os Jogos Desportivos das Ilhas, 
que se realizam todos os anos em 
ilhas e regiões diferentes, contam 
com a participação de jovens até à 
idade do escalão de cadetes, defi-
nida internacionalmente, e visam 
a criação de um espírito de cidada-
nia europeia, no contexto do ideal 
olímpico, que permita passar à 
juventude, através do desporto, 
uma mensagem desportiva funda-
mentada no fair-play e no respeito 
pelos outros, além de possibilitar 
o encontro entre jovens de ori-
gens diferentes, mas que têm em 
comum a insularidade. 
O Diretor Regional do Despor-
to, António Gomes, é atualmente 
membro ativo do COJI e liderou 
a comitiva açoriana nos XX Jogos 
das Ilhas.  

cidadania
europeia

cília. Ordenamento das equipas: 1.º 
Sicília, 2.º Baleares, 3.º Martinica, 
4.º Açores, 5.º Córsega, 6.º Malta, 
7.º Jersey, 8.º Guayana, 9.º Sarde-
nha. 
Como informação complementar, 
sublinhe-se que, para além das Re-
giões/Ilhas oficiais, também parti-
ciparam equipas locais em algumas 
modalidades, embora sem direito a 
classificação oficial, como é eviden-
te. A próxima edição (2017) aconte-
ce na Martinica. 

reGras
Os Jogos Desportivos das Ilhas 

desenvolvem-se de acordo com as 
regras internacionais e destinam-
se a jovens até à idade do escalão 
de cadetes internacional (15/16 
anos), cuja situação desportiva, 
como referimos anteriormente, 
tenha enquadramento das res-
petivas federações desportivas 
nacionais. Realizam-se todos os 
anos, em ilhas/regiões/países di-
ferentes.
O quadro de modalidades oficiais é 
o seguinte: andebol, atletismo, bas-
quetebol, futebol, ginástica, judo, 
natação, râguebi, ténis, ténis de 
mesa, vela e voleibol.  

JoGos Das iLHas  têm como pano de fundo o ideal olímpico 
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O Comité Organizador dos Jogos das 
Ilhas (COJI) é uma associação de di-
reito privado, sem fins lucrativos e 
com a sua sede social em Ajácio, na 
Córsega, e, como tal, subordinada à 
lei francesa.
São os seguintes os seus grandes ob-
jetivos:
- A promoção do desporto no seio da 
juventude insular europeia, como fa-
tor de integração e de coesão social, 
sensibilizando-a para os domínios 
da vida associativa, da solidariedade, 
do respeito mútuo e da cidadania;
- A promoção do espírito olímpico 
entre a juventude, assegurando os 
princípios fundamentais do “jogo 
limpo”, bem como contribuir para 
a capacidade de organização de 
programas de formação e aperfei-
çoamento técnico, e a proteção dos 
desportistas das regiões insulares e 
ultraperiféricas. 

CoMposiÇÃo Do CoJi
Atualmente integram o COJI 22 
ilhas/regiões:
FRANÇA. Córsega, Guadalupe, Mar-
tinica, Maiote, Polinésia Francesa e 
Reunião. ITÁLIA. Sardenha, Sicília 
e Elba. ESPANHA. Maiorca e Caná-
rias. PORTUGAL. Açores e Madeira.
GRÉCIA. Corfú e Creta. MALTA. 
Malta. CABO VERDE. Cabo Verde. 
REINO UNIDO. Jersey e Wight. 
CROÁCIA. Korkula. CHIPRE. Chi-
pre. HAITI. Haiti.

HisTÓria Dos JoGos 
Os Jogos Desportivos das Ilhas foram 
imaginados, em 1989, por Pierre San-
toni, presidente do Comité Regional 
Olímpico e Desportivo da Córsega, 
e concretizaram-se pela primeira vez 
em 1997, em Ajácio, na Córsega, 
tendo sido realizados consecutiva-
mente todos os anos desde então.

Trata-se da maior manifestação des-
portiva envolvendo jovens oriundos 
de ilhas, que, no seu início, se con-
centrava territorialmente no medi-
terrâneo e que assume agora uma 
abrangência muito mais vasta, aco-
lhendo representações tão distantes 
como o Tahiti (Polinésia Francesa) 
ou a ilha francesa de Reunião.
Recorde-se que os Jogos Desportivos 
das Ilhas desenvolvem-se de acordo 
com as regras internacionais e desti-

nam-se a jovens até à idade do esca-
lão de cadetes internacional (15/16 
anos), cuja situação desportiva te-
nha enquadramento das respetivas 
federações desportivas nacionais. 
Realizam-se todos os anos, em ilhas/
regiões/países diferentes.
O quadro de modalidades oficiais é 
o seguinte: andebol, atletismo, bas-
quetebol, futebol, ginástica, judo, 
natação, râguebi, ténis, ténis de 
mesa, vela e voleibol.  

aÇores  fazem parte do projeto Jogos Desportivos das Ilhas desde a primeira hora

aNDeBoL  açoriano alcançou primeiro lugar em Maiorca 

Promoção do desporto 
no seio da juventude insular

jOGOS DESPORTIVOS DAS ILHAS

A promoção do desporto no seio da juventude in-
sular europeia e do espírito olímpico é objetivo dos 
Jogos Desportivos das Ilhas. 
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Igor Zabic assina pelo Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5e2c1456

 
. O jogador esloveno chegou da Hungria e mede mais de dois metros. Vai reforçar os leões na nova
temporada "Estou muito feliz por assinar pelo Sporting! Foi uma decisão fácil... É um clube muito bom
e com grande tradição em vários desportos, não só no andebol. Sei que vamos ter uma grande
equipa, não havia razões para não assinar", afirmou, ao jornal do clube, o pivot esloveno, de 23 anos,
que mede 2,01 metros e pesa 95 quilos. Ambicioso, o jovem jogador chegou do Orosházi FKSE, da
Hungria, com expetativas elevadas. "Espero que lutemos pelo primeiro lugar, quero sempre ganhar,
mas teremos que provar isso no campo", realçou o atleta. "Sei que em Portugal há quatro equipas que
lutam pelos títulos: Sporting, Porto, Benfica e [ABC] Braga. É uma boa liga, marcada pelo equilíbrio
entre esses quatro conjuntos. Espero que nos apoiem em grande número e vamos lutar para tentar
vencer todos os jogos", acrescentou.
 
27 Junho 2016 às 17:51
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Andebol: Sporting anuncia reforço com mais de dois metros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=91bd34b3

 
O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação do esloveno Igor Zabic para reforçar a equipa
de andebol. Trata-se de um pivot , de 23 anos, que se destaca pela sua impressionante estatura:
mede 2,01 metros e pesa 95 quilos.
 Estou muito feliz por assinar pelo Sporting. Foi uma decisão fácil. É um Clube muito bom e com
grande tradição em vários desportos, não só no andebol , destacou o jovem jogador em declarações
publicadas no jornal do clube.
Zabic, que na última temporada jogou no Orosházi FKSE (Hungria), chega a Alvalade cheio de
ambição.  Espero que lutemos pelo primeiro lugar, quero sempre ganhar mas teremos que provar isso
no campo. Sei que em Portugal há quatro equipas que lutam pelos títulos: Sporting, Porto, Benfica e
Braga (ABC). É uma boa liga, marcada pelo equilíbrio entre esses quatro conjuntos , destacou ainda.
 
Igor Zabic mede 2,01 metros e pesa 95 quilos
 
Redação
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Melhores de 2015/16 serão anunciados a 27 de agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d888a972

 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) vai divulgar a 27 de agosto, na VI Gala de Andebol, em
Setúbal, as nove personalidades que mais se destacaram na modalidade na temporada 2015/2016. A
votação decorre até 30 de julho no portal da FAP e incide em nove categorias, entre as quais as de
Melhor Jogador e Melhor Jogadora, bem como as de Atleta Revelação Masculino e Atleta Revelação
Feminino. As restantes categorias são Melhor Guarda-Redes Feminina, Melhor Guarda-Redes
Masculino, Melhor Treinador - provas nacionais femininas, Melhor Treinador - provas nacionais
masculinas e Melhor dupla de Árbitros. Continuar a ler Em comunicado, a FAP clarifica que os nomes
apresentados para os prémios "resultam de nomeação direta por parte dos treinadores dos clubes das
principais competições nacionais de andebol masculino e feminino". "As categorias que apresentam
quatro nomeações são reflexo de empate entre dois dos nomeados e que resultaram do inquérito aos
treinadores", sublinham. Autor: Lusa
 
19h54
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Sporting confirma contratação de Igor Zabic
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Record Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5a38fce7

 
O Sporting confirmou esta segunda-feira, através do seu site oficial, a contratação do pivô esloveno
Igor Zabic. Aos 23 anos, o jogador esloveno chega a Portugal vindo dos húngaros do Orosházi FKSE,
prometendo desde já trabalho para ajudar os leões a conseguir os objetivos que têm definidos para a
temporada, deixando claro que fez o seu trabalho de casa antes de rubricar um vínculo com o seu
novo clube. "Estou muito feliz por assinar pelo Sporting! Foi uma decisão fácil... É um clube muito bom
e com grande tradição em vários desportos, não só no andebol", apontou Zabic, um gigante de 2,01
metros, que pesa 95 quilos. "Espero que lutemos pelo primeiro lugar, quero sempre ganhar mas
teremos que provar isso no campo. Sei que em Portugal há quatro equipas que lutam pelos títulos:
Sporting, Porto, Benfica e Braga (ABC). É uma boa liga, marcada pelo equilíbrio entre esses quatro
conjuntos", acrescentou. Continuar a ler Autor: Fábio Lima
 
18h34
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`Gigante` assina pelo andebol dos Leões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.rtp.pt/noticias/andebol/gigante-assina-pelo-andebol-dos-leoes_d929491

 
RTP 27 Jun, 2016, 18:13 / atualizado em 27 Jun, 2016, 18:16 | Andebol Igor Zabic | reuters O
jogador esloveno mede mais de dois metros e é reforço para a nova temporada "Estou muito feliz por
assinar pelo Sporting! Foi uma decisão fácil... É um Clube muito bom e com grande tradição em vários
desportos, não só no andebol". Foi desta forma que Igor Zabic começou por comentar ao Jornal
Sporting a sua transferência para o nosso Clube. "Sei que vamos ter uma grande equipa, não havia
razões para não assinar", continuou o pivot esloveno, de 23 anos, que mede 2,01 metros e pesa 95
quilos. Ambicioso, o jovem jogador chega com expectativas elevadas. "Espero que lutemos pelo
primeiro lugar, quero sempre ganhar mas teremos que provar isso no campo", realçou o atleta, que
na última época alinhou no ex-Orosházi FKSE (Hungria), depois de passagens por RK Celje Pivovarna
Lasko e RK Maribor Branic (Eslovénia) e Slask Wroclaw (Polónia). "Sei que em Portugal há quatro
equipas que lutam pelos títulos: Sporting, Porto, Benfica e Braga (ABC). É uma boa liga, marcada pelo
equilíbrio entre esses quatro conjuntos", destacou, apelando ao apoio dos Sportinguistas: "Espero que
nos apoiem em grande número e vamos lutar para tentar vencer todos os jogos". Please enable
JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
27 Jun, 2016, 18:13 / atualizado em 27 Jun, 2016, 18:16|
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Federação anuncia melhores de 2015/2016 a 27 de agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=99a8bac1

 
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) vai divulgar a 27 de agosto, na VI Gala de Andebol, em
Setúbal, as nove personalidades que mais se destacaram na modalidade na temporada 2015/2016 Por
SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt A votação decorre até 30 de julho no portal da FAP e
incide em nove categorias, entre as quais as de 'Melhor Jogador' e 'Melhor Jogadora', bem como as de
'Atleta Revelação Masculino' e 'Atleta Revelação Feminino'. As restantes categorias são 'Melhor
Guarda-Redes Feminina', 'Melhor Guarda-Redes Masculino', 'Melhor Treinador - provas nacionais
femininas', 'Melhor Treinador - provas nacionais masculinas' e 'Melhor dupla de Árbitros'. Em
comunicado, a FAP clarifica que os nomes apresentados para os prémios "resultam de nomeação
direta por parte dos treinadores dos clubes das principais competições nacionais de andebol masculino
e feminino". "As categorias que apresentam quatro nomeações são reflexo de empate entre dois dos
nomeados e que resultaram do inquérito aos treinadores", sublinham. Conteúdo publicado por
Sportinforma
 
27-06-2016 20:15  A Federação de Andebol de Portugal (FAP) vai divulgar a 27 de agosto, na VI Gala
de Andebol, em Setúbal, as nove personalidades que mais se destacaram na modalidade na
temporada 2015/2016.
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Sporting contrata gigante Igor Zabic
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f2bdcfc3

 
O Sporting anunciou hoje a contratação do andebolista esloveno Igor Zabic, que atua na posição de
'pivot' e tem 2,01 metros de altura Por SAPO Desporto c/Lusa sapodesporto@sapo.pt Zabic, que tem
23 anos e pesa cerca de 95 quilogramas, alinhou na última época no Orosházi FKSE, da Hungria,
depois de passagens pelo RK Celje Pivovarna Lasko e RK Maribor Branic, da Eslovénia, e Slask
Wroclaw, da Polónia. "Estou muito feliz por assinar pelo Sporting! Foi uma decisão fácil... É um clube
muito bom e com grande tradição em vários desportos, não só no andebol", disse o jogador, em
declarações divulgadas pelo site do clube. "Sei que vamos ter uma grande equipa, não havia razões
para não assinar", acrescentou. Zabic chega ao novo clube com claras expetativas de bons resultados:
"Espero que lutemos pelo primeiro lugar, quero sempre ganhar, mas teremos que provar isso no
campo. Sei que em Portugal há quatro equipas que lutam pelos títulos (...) É uma boa liga, marcada
pelo equilíbrio." Conteúdo publicado por Sportinforma
 
27-06-2016 19:35  O Sporting anunciou hoje a contratação do andebolista esloveno Igor Zabic, que
atua na posição de 'pivot' e tem 2,01 metros de altura.
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A academia de an-
debol do Vitória 
vai estar presente 

com duas equipas (an-
debol de 7 e andebol de 
5) no Encontro Nacional 
de Minis 2016, a reali-
zar na cidade de Peso da 
Régua, entre os dias 30 

e 2 de Julho.
Os dois conjuntos 

de atletas com idades 
compreendidas entre os 
6 e os 11 anos, a quem 
cabe a responsabilida-
de de transportar o no-
me do emblema histó-
rico do andebol nacio-

nal e do concelho de Se-
túbal, marcam presen-
ça num evento que vai 
contar com a participa-
ção de mais de um mi-
lhar de jovens andebo-
listas, oriundos de todo 
o continente e regiões 
autónomas, em nome 

de uma festa que marca 
o encerramento da tem-
porada.

Refi ra-se que esta par-
ticipação vitoriana no 
encontro nacional é um 
reforço do incremento 
da modalidade em Setú-
bal, cidade que através 
do Vitória tem vindo a 
renovar a tradição desta 
prática, apesar das mui-
tas difi culdades com que 
se debate.

Andebol verde e branco ruma
a Norte para encontro nacional

Página 28



A29

Melhores de 2015/16 serão anunciados a 27 de agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2016

Meio: Sábado Online

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/melhores_de_201516_serao_anunciados_a_27_de_agosto.html

 
A votação decorre até 30 de julho no portal da FAP 19:54 . Record Por Record A Federação de Andebol
de Portugal (FAP) vai divulgar a 27 de agosto, na VI Gala de Andebol, em Setúbal, as nove
personalidades que mais se destacaram na modalidade na temporada 2015/2016.A votação decorre
até 30 de julho no portal da FAP e incide em nove categorias, entre as quais as de Melhor Jogador e
Melhor Jogadora, bem como as de Atleta Revelação Masculino e Atleta Revelação Feminino.As
restantes categorias são Melhor Guarda-Redes Feminina, Melhor Guarda-Redes Masculino, Melhor
Treinador - provas nacionais femininas, Melhor Treinador - provas nacionais masculinas e Melhor dupla
de Árbitros.Em comunicado, a FAP clarifica que os nomes apresentados para os prémios "resultam de
nomeação direta por parte dos treinadores dos clubes das principais competições nacionais de andebol
masculino e feminino". "As categorias que apresentam quatro nomeações são reflexo de empate entre
dois dos nomeados e que resultaram do inquérito aos treinadores", sublinham.
 
19:54 . Record
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A equipa feminina de an-
debol de praia Últimas a
Sair BHC (Beach Handball
Club), patrocinada pelo
segundo ano consecutivo
pelo jornal ‘O Gaiense’,
disputa, este fim de se-
mana, a primeira etapa do
Circuito Regional de
And’Praia da Associação
de Andebol do Porto.
Hoje, a partir das 19h e
durante a noite, as atletas
vão disputar os primeiros
encontros do escalão de
Masters Femininos, com
outras nove equipas, junto
ao bar Grão D’areia, na
praia de Canide-Norte,
em Canidelo. Amanhã e
no domingo, a etapa vai
disputar-se durante todo
o dia, no mesmo local. 
A segunda etapa será
também reali-
zada em Gaia, no
próximo fim de
semana, en-
quanto que as
restantes três
fases vão decorrer
na praia de Mato-
sinhos, no Vagas
Bar, e no Porto, no
Edifício Transpa-
rente, sempre de
sexta a domingo, até
ao dia 24 de julho. Já
a fase final, que será
disputada a nível na-

cional, irá realizar-se no
fim de semana de 29 a 31
de julho, entre as oito me-
lhores equipas dos circui-
tos regionais.

“ESTE ANO ESTAMOS 
MAIS REFORÇADOS” 
Depois de no ano passado
ter chegado à fase final, na
praia da Rocha, em Porti-
mão, e apesar de não ter
vencido o título nacional,
a equipa Últimas a Sair
demonstrou grande qua-
lidade e empenho para
chegar o mais longe pos-
sível. Este ano, “estamos
mais reforçados. O grupo
fez quatro contratações,
foi buscar jogadoras de
outras equipas que vão ser
uma mais valia para nós”,
assumiu o treinador Mi-
cael Magalhães.

Lembrando que no ande-
bol de praia “os golos têm
de ser marcados com o
movimento de pirueta”, o

técnico contou que “tive-
mos de nos reforçar, por-
que antes só tínhamos
uma jogadora que fazia

isso e agora temos três ou
quatro. Para a competiti-
vidade é importante ter-
mos jogadoras que façam
pirueta”. Todas as atletas
do plantel são também jo-
gadoras de andebol de pa-
vilhão, mas ainda assim é
necessário muito treino
para a adaptação ao jogo
na areia: “Temos feito um
treino por semana, aos
domingos de manhã, na
praia da Madalena. Agora
com a competição vamos
treinar durante a semana”,
explicou Micael Maga-
lhães.

OBJETIVO DA EQUIPA É 
CHEGAR À FASE FINAL
Questionado sobre qual o
objetivo para a competi-
ção deste ano, o treinador
Micael Magalhães lem-

brou que “o que pensa-
mos sempre é o acesso à
fase final, que é onde se
decide quem vai lutar pelo
título de campeão. Este
ano vai ser complicado,
porque há equipas muito
fortes, mas o grande obje-
tivo é conseguirmos o
acesso à fase final”.
De referir ainda que, para
além do patrocínio do jor-
nal ‘O Gaiense’, a equipa
Últimas a Sair BHC é
apoiada pela Milícia Ur-
bana - Indoor Paintball,
Aqua Bar, CS Pneus e pas-
telaria Doce Real.

ANDEBOL DE PRAIA EQUIPA FEMININA APOIADA PELO JORNAL ‘O GAIENSE’ JOGA PRIMEIRA ETAPA ESTE FIM DE SEMANA

Últimas a Sair BHC inicia 
hoje circuito regional do Porto

TIAGO RODRIGUES

Equipa ‘Últimas a Sair’ do ano passado chegou à fase final, disputada em Portimão, mas não conquistou o título nacional

Plantel

■ JOGADORAS
Rute Pinto
Sara Sá
Lígia Oliveira
Catarina Carneiro
Soraia Lusquinos
Liliana Pimenta
Sofia Silva
Maria Inês Machado
Daniela Brás

■ REFORÇOS
Andreia Cibrão
Ana Jones
Rosa Ribeiro
Ana Gomes

■ TREINADORES
Micael Magalhães
Rafael Vieira
Ricardo Pereira
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AND’PRAIA

‘ÚLTIMAS
A SAIR’
DISPUTAM
18ª EDIÇÃO

PÁG. 25
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Andebol

O FC Gaia realiza amanhã, pelas 18h, em casa, o último
jogo da Fase Final Nacional da 2ª Divisão diante do Vitó-
ria FC, que servirá apenas para cumprir calendário.
Recorde-se que na última jornada, o conjunto gaiense
sofreu nova derrota, desta vez diante do SISMARIA (30-
27) e ocupa o sexto e último lugar da tabela classificativa
com dez pontos.

FC Gaia recebe
o Vitória FC
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Cinco espinhenses 
convocados para a seleção 
de andebol de praia 

Os atletas do Sporting quele escalão, também na 
Clube de Espinho André Nazaré, de 8 a 10 de julho. 
Sousa e Pedro Salvador estão O selecionador nacional, 
convocados pelo selecio- que é natural de Espinho e 
nádor nacional de sub-16, o que foi ex-jogador do Spor-
espinhense Paulo Félix para ting Clube de Espinho, tem 
integrarem a seleção de Por- na sua equipa técnica mais 
tugal no Campeonato da Eu- dois treinadores espinhen-
ropa de Sub16 vai realizar-se ses - Vítor Pinhal (masculi-
na Nazaré de 8 a 10 de julho. no) e Rui Rodrigues (femi-
Também as atletas da Assoei- nino). 
ação Académica de Espinho, Os estágios das seleções 
Sara Silva, Leonor Gonçalves nacionais de Sub16 de An-
e Viviana Silva foram chama- debol de Praia decorrem des-
das à seleção nacional femi- de terça-feira na Nazaré, até 
nina de sub-16 por Paulo Félix amanhã, no Carsurf, na Praia 
para jogarem o Europeu da- do Norte. 
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gem mínima de 12-11. 
O torneio veio a ser gan-

ho pela equipa do Alpen-
dorada, que bateu na final, o 
Porto Salvo, por 19-20. 

A comitiva acaemista foi 
composta pelas atletas Ma- 

riana Loureiro, Luna Gomes, 
Lara Marques, Iris Marques, 
Ana Pereira, Maria Carvalho, 
Inês Ramos, Francisca Car-
doso, Raquel Tavares, Maria 
Sousa, Lia Gomes, Joana 
Campos, Luana Ferreira, Ana 

Branco, Maria Venâncio e 
Joana Pimenta; equipa técni-
ca Adelino Pinto e Joana 
Ferreira; dirigente Fernando 
Pereira. 

"Um agradecimento es-
pecial aos pais das atletas, 

que, ficando hospedados em 
Braga, ou fazendo-se deslo-
car à cidade dos arcebispos 
diariamente, nunca deixaram 
que faltasse o apoio às suas 
meninas, nos bons e maus 
momentos." 

Andebol feminino 
da Académica de Espinho 
no pódio do Encontro 
Nacional de Infantis 

Três anos depois, o andebol feminino da Académica de 
Espinho volta a conquistar o terceiro lugar no Encontro 
Nacional de Infantis, que se realizou na cidade de Braga. 

Na quinta-feira, as academistas tiveram pela frente a 
difícil equipa do CA Leça e depois de estar a perder ao 
intervalo por 10-8, durante o período de descanso acataram as 
indicações do treinador, conseguiram na segunda parte fazer 
a reviravolta e a primeira vitória na competição. 

Na sexta-feira, ainda com o impulso do dia anterior, foi a 
vez do AC Fafe "levar por tabela", ao perder por 25-8, 
deixando as meninas da equipa do mocho, no primeiro lugar 
do grupo. 

No sábado de manhã, as pupilas do "mister" Adelino 
Pinto deitaram por terra (17-9) as possíveis aspirações da 
equipa vencedora do ano anterior, o Lagoa AC. 

Ainda no sábado, de tarde, o acesso à final foi disputado 
com a equipa do ARC Alpendurada, que impôs a única 
derrota da época às infantis academistas, por 11-16. 
• Na disputa pelo último lugar do pódio, ante equipa que 

veio da Madeira, a Académica de Espinho venceu pela mar- 
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Foto JOÃO CASTELO 

Sporting de Espinho em quarto lugar 
no Nacional de infantis de andebol 

foi disputada em Leiria. 
Eis a constituição da 

equipa de infantis masculi-
nos do Sporting Clube de 
Espinho: 

Gonçalo Loureiro e 
Miguel Loureiro (guarda-
redes); Filipe Ferreira, 
André Sousa, Igor Duarte, 
Gonçalo Silva, Joao Félix, 
Bernardo Costa, Sérgio 
Maganinho, Emílio Fi-
gueiras, Tiago Fonseca, 
Nuno Pinto, Luis Relvas, 
Vasco Brandão, Vasco 
Lacerda e Carlos Castelo. 
Treinador: Hugo Valente. 
Treinador adjunto: Leonel 
Santos. Diretor: Raul Lou-
reiro. 

A equipa de andebol de 
infantis masculinos do 
Sporting Clube de Espinho 
alcançou o quarto lugar no 
Encontro Nacional que de-
correu entre o dia 16 e o 
passado domingo na cida-
de de Braga. 

Os tigres foram derro-
tados pelo Clube de An-
debol da Póvoa de Varzim 
por 30-20 (11-8 ao interva- 

lo) no jogo para a atribui-
ção do terceiro e quarto 
lugar. 

Nas meias-finais, a 
equipa do Sporting Clube 
de Espinho foi afastada 
pelo bicampeão nacional, 
o Águas Santas por 17-26 
(7-15 ao intervalo). 

A equipa liderada por 
Hugo Valente, na fase de 
grupos, venceu todos os jo-
gos, derrotando o Carregai  

do Sal por 31-20, depois o 
Ginásio do Sul por 26-22 e o 
Vela Tavira por 17-25 (10-
12 ao intervalo). 

No quartos-de-final, os 
espinhenses afastaram o 
Futebol Clube Infesta, ven-
cendo apenas por um golo 
(23-22). 

Recorde-se que a equi-
pa de infantis classificou-
se, no ano passado, no ter-
ceiro lugar, na prova que 
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João de Barros esteve presente em três finais da Taça de Portugal

SÓCRATES SILVA

Acordo relativo às equipas sénior e júnior de andebol feminino

João de Barros e SIR 1.º de Maio
estudam protocolo de cooperação
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� No ano passado, por esta altura, o
JORNAL DE LEIRIA soube dos pro-
blemas por que passava o andebol fe-
minino do Colégio João de Barros e
foi falar com o director daquela ins-
tituição de Meirinhas. A “dificulda-
de em recrutar alunas” que “não
querem muito jogar andebol”, a re-
duzida presença de atletas nos trei-
nos do plantel sénior, maioritaria-
mente composto por jogadoras de
fora da região, e a falta de apoios ins-
titucionais decepcionavam, então,
Valter Branco. 

A equipa sénior foi mascarando os
problemas com resultados. Nos úl-
timos nove anos ficou sempre nos
quatro primeiros lugares da 1.ª Divi-
são e em 2012/13 perdeu o título na-
cional para o Alavarium a dois se-
gundos do final do jogo decisivo. Nos
19 anos de projecto,  jogou seis épo-
cas nas competições europeias e dis-
putou três finais da Taça de Portugal.
Por sua vez, na formação conquistou
oito títulos nacionais, o último dos
quais em 2008/9.

A 25 quilómetros de distância de
Meirinhas, em Picassinos, existe um
clube que é precisamente o oposto.
O SIR 1.º de Maio nunca ganhou tí-
tulos, nunca jogou na 1.ª Divisão, mas
tem imensas miúdas nos escalões de
formação e muitas pessoas com von-
tade de trabalhar. O clube olha para
o futuro e quer crescer. Quer deixar
de ser um simpático clube formador
para passar a ser um simpático clu-

be vencedor. Ora, o que melhor po-
deria acontecer do que juntar estas
duas realidades que se complemen-
tam?

Foi precisamente o que pensaram
os responsáveis pelos dois emble-
mas, que por estes dias preparam um
protocolo. “A nossa formação está
mais forte do que nunca. As nossas

atletas atingem um nível desportivo
e querem um pouco mais. Acredito
que não devemos defraudar as ex-
pectativas”, explicou Orlando Jóia, lí-
der do clube de Picassinos. Da parte
do Colégio João de Barros “há total
abertura” para que se avance para
um acordo que inclua as equipas de
seniores e de juniores e que “bene-

ficie o andebol feminino do distrito
de Leiria”, salientou Luís Pereira,
presidente da Academia Desportiva
e Artística Colégio João de Barros. “É
um esforço muito grande de conju-
gação de ideias, que beneficia do fac-
to de haver proximidade geográfica,
mas não existir rivalidade entre os
clubes”, concluiu Orlando Jóia.
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JOÃO MIGUEL

Andebol 

Sismaria vai 
jogar subida 
à 1.ª Divisão 
em Agosto

� A vitória deste sábado sobre o FC
Gaia (30-27) não deu a desejada subi-
da à 1.ª Divisão de andebol masculi-
no ao AC Sismaria. No entanto, nada
está perdido. Quando falta uma jor-
nada para terminar a fase final do se-
gundo escalão, o clube de Leiria tem
já garantido o quarto lugar, classifi-
cação que permitirá disputar uma li-
guilha com outros três clubes. Os
dois primeiros jogarão em 2016/17
na 1.ª Divisão com os gigantes da
modalidade: ABC, Benfica, FC Porto
e Sporting.

“O objectivo da Sismaria era a su-
bida directa, mas nada está perdido”,
enfatizou o capitão. Luís Portela acre-
dita que o plantel tinha recursos para
garantir a promoção, mas também
realçou a grande competitividade
das equipas envolvidas. “Ao fim das
primeiras cinco jornadas tínhamos
duas derrotas por um golo. Nestas
competições curtas são os pormeno-
res que acabam por fazer a diferença”,
explicou.

Para terminar o campeonato, ain-
da falta o jogo a feijões deste sábado,
em Braga, frente ao Arsenal da Deve-
sa, umas das equipas, juntamente
com o Boa Hora FC, que garantiu a
promoção directa ao primeiro escalão.
No entanto, o pensamento de todos
já está na liguilha, que será disputa-
da… de 19 a 21 de Agosto. Ora, numa
equipa amadora, a data “não é pro-
priamente conveniente”, até porque
a época “foi muito longa, ainda nem
sequer acabou, e os jogadores preci-
sam de gozar férias”.

Seja como for, essa liguilha que
resulta do alargamento da 1.ª Divisão
de 12 para 14 clubes, vai ser disputa-
da pelos dois últimos classificados da
principal escalão – o Sporting da Hor-
ta e a AC Fafe – e os terceiro e quarto
classificados da fase final da 2.ª Divi-
são – a Académica de São Mamede e
o AC Sismaria, já sem o treinador Pe-
dro Violante, que deixa o clube depois
do jogo deste sábado. Três dias, três
jogos, festejam os dois primeiros. 

Frederico Malhão, 
jogador do AC Sismaria Página 37
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Andebol de praia
Circuito regional
arranca em São Pedro

É já esta sexta-feira que começa a
primeira etapa do Circuito Regional
de andebol de praia. É em São
Pedro de Moel que até domingo os
jogos aéreos e as piruetas tomam
conta do areal. A segunda etapa irá
decorrer na Nazaré, de 1 a 3 de
Julho, seguindo-se Paredes da
Vitória, de 15 a 17 de Julho. A etapa
decisiva está marcada para a Praia
do Pedrógão, de 22 a 24 de Julho. As
melhores equipas apuram-se para a
fase final nacional. 
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Especial Porto de Mós

Festas de São Pedro
começam no sábado
Gastronomia As Festas de São Pedro estão aí, em mais
uma edição que promete muitas novidades. Nomes
sonantes do panorama musical em palco, grandes chefs de
cozinha no já emblemático espaço das tasquinhas,
desporto, actividades equestres, vacadas ou marchas
populares. São nove dias tão cheios, que nem o Quim
Roscas e o Zeca Estacionário faltaram à chamada. Assim
como David Carreira e os Amor Electro. E tantos outros…

Lurdes Trindade
lurdestrindadejl@gmail.com

� As Festas de São Pedro já se trans-
formaram num marco incontornável
da agenda cultural de Porto de Mós e
de toda a região. A repetir-se o saldo
de anos anteriores, são esperados
mais de 200 mil visitantes para um
dos mais emblemáticos aconteci-
mentos do concelho. A estreia está
marcada para sábado, 25, prolongan-
do-se até ao dia 3 de Julho, num pro-
grama que enche de novidades os
nove dias de festividades.

Há espectáculos para todos os gos-
tos, que atravessam vários estilos,
entre a música popular, o jazz ou o fol-
clore. Não faltam também os mo-
mentos de humor, com Quim Roscas
e Zeca Estacionário. 

Mas olhemos para os convidados
que animam a secção musical deste
ano: David Carreira sobe ao palco no
primeiro dia, seguido, à meia-noite em
ponto, na festa oficial do Festival do
Atlântico, do Dj Nuno Fernandez.
Nos restantes dias, o palco pertence-
rá às Vozes do Sul (26), aos Banda Xe-
ques (27), a David Antunes & Midnight
Band, que contam com a participação
especial de FF (28) e a Monspell (2 de
Julho). Os Amor Electro encerram as
festas no dia 3 de Julho. Depois do
concerto, a partir do Castelo de Por-
to de Mós, um espectáculo piromu-
sical acontecerá pela primeira vez

neste evento, juntando a música às lu-
zes, “emprestando aos céus desta
vila histórica momentos de rara be-
leza”, como admite o presidente da
câmara, João Salgueiro.  

Ao longo das festas há outras opor-
tunidades para escutar boa música.
Cláudia Franco, natural de Porto de
Mós, é uma das vozes mais esperadas
por quem aprecia jazz, no dia 30. Re-
velação no panorama do jazz em Por-
tugal começou cedo a estudar músi-
ca [com seis anos], tendo passado pela
Escola Jazz Luís Villas-Boas (Hot Clu-
be de Portugal), licenciando-se em
Jazz na Escola Superior de Música de
Lisboa. Cantou com alguns nomes
mais conhecidos do jazz, como Rui
Caetano, Afonso Pais, Paula Sousa,
Michael Kotzian, Iúri Gaspar, Sérgio
Rodrigues, João Custódio e muito
outros, tendo actuado em palcos
como o Hot Clube de Portugal, On-
daJazz, Aula Magna, Cinema São Jor-
ge ou Be Jazz. 

Também ponto alto das festas, o
Festival de Folclore proporcionará
uma tarde agradável aos apreciadores
da música e da dança popular tradi-
cional no dia 3 de Julho, pelas 16h30,
junto à Igreja de S. Pedro, de onde par-
te o desfile etnográfico.

Vão estar presentes os ranchos fol-
clóricos das Pedreiras (Alta Estrema-
dura), de Tavira (Algarve), Luz dos
Candeeiros (Arrimal - Alta Estrema-
dura), Ceifeiras e Campinos da Azam-

FOTOS:  C. M. PORTO DE MÓS 
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Mais de 400 jogadores 
em torneio de futebol infantil
São 35 equipas, 420 atletas e 30
árbitros. Integram o Torneio de
Futebol Juvenil Júlio Viegas
que, pelo sétimo ano
consecutivo, se realiza no
campo de futebol sintético de
Porto de Mós, junto às piscinas
municipais. Marcado para o dia
26, domingo, decorre no âmbito
das Festas de São Pedro,
juntando em campo equipas de
“Petizes” e “Traquinas”, a
convite do Núcleo de Árbitros
de Futebol de Porto de Mós. Ao
longo de todo o dia, perante
uma assistência de vários
milhares de pessoas, entre
amigos, familiares dos
jogadores e amantes de futebol,
passam pelo campo equipas de
clubes de todo o país. 
“Trata-se de um torneio que
mobiliza muitas pessoas de fora
do concelho, o ano passado
tivemos entre cinco a seis mil
pessoas envolvidas, porque os
pais vêm todos a Porto de Mós”,
explica João Salgueiro,
revelando que “os futuros
craques nacionais passam todos
por aqui. Temos sempre
jogadores muito interessantes
de equipas como o Sporting, o

Benfica, o Porto, a Académica, a
União de Leiria e muitas outras
que durante o dia dão um
colorido especial à vila”.
Este ano, pela segunda vez, o
torneio alia-se a uma iniciativa
de cariz social, convidando os
visitantes a colaborar com bens
de primeira necessidade.
Além do torneio de futebol, as
festas de São Pedro contam com
mais momentos desportivos no
dia 26. Às 9 horas haverá um
Estágio Nacional de Karaté no
Gimnodesportivo de Porto de
Mós, ao mesmo tempo que
começa um passeio pedestre
Tokandar. É também dia para a
realização do 4.º Passeio de
Ciclomotores e Motociclos
Antigos, para o 11º Encontro de
Aeromodelismo na Pista das
Alcanadas e para a Festa do
Andebol Festand, no Parque
Almirante Vítor Trigueiros
Crespo. Tudo isto acontece
antes da abertura das
tasquinhas, marcada para as 12
horas.
Destaque ainda, no dia 2, para a
corrida de São Pedro by Nigth,
que terá lugar a partir das
21h30.

buja (Ribatejo) e da Sociedade Re-
creativa da Cabeça Veada (Mendiga –
Alta Estremadura).

Outra das novidades da festa, des-
ta vez ligada a uma das mais antigas
tradições deste evento, prende-se
com a realização de uma Gala Eques-
tre, marcada para o dia 29. Cavalos,
sevilhanas, fado e fogo vão misturar-
-se em palco, para um espectáculo
único de movimento, cor e muita luz,
no picadeiro instalado no recinto das
festas. Começa às 22h30, numa noi-
te que acaba em cheio com um es-
pectáculo musical animado pelo gru-
po Zé Café e Guida.

Aos espectáculos equestres, jun-
tam-se as tradicionais vacadas que
acontecem todas as noites, consti-
tuindo momentos de diversão para os
aficionados deste tipo de actividade. 

Tasquinhas apresentam 
novidades gastronómicas
As tasquinhas continuam a ser uma
das principais atracções das festas de
Porto de Mós. Realizadas desde o
primeiro momento, há 24 anos, con-
tinuam a surpreender. Nas vinte e
uma tasquinhas promovidas e dina-
mizadas pelo mesmo número de co-
lectividades do concelho, os convi-
dados terão oportunidade, mais uma
vez, de provar diversificados pratos
tradicionais que fazem já parte do ro-
teiro gastronómico da região, além
dos deliciosos coscorões acompa-

dável e com ingredientes despreten-
siosos e de fácil acesso a todos. Todos
os pratos serão cozinhados com base
na nossa gastronomia local. 

Participarão nestas demonstrações
ao vivo, Duncan Schuurman, da cozi-
nha da Academia Sine Qua Non, Fábio
Cardoso, chef da Padaria Espite, Ber-
nardo Monteiro, da cozinha do Hotel
Pestana Palace, Tiago Miguel, do Res-
taurante Grutas de Mira de Aire, Tia-
go Ferreira, do Restaurante Chiltren Fi-
rehouse, Miguel Feliciano, da Cozinha
da Academia Sine Qua Non, Rita Oli-
veira, da Cozinha no Your Hotel & Spa,
Alcobaça, e Mickael Moreira, da Cozi-
nha da Quinta da Murta. 

Tal como havia prometido o ano
passado, o presidente da câmara de
Porto de Mós já começou a profissio-
nalizar as tasquinhas, dotando uma
das duas alas de infraestruturas físicas
e fixas. “Metade das tasquinhas já
terá este ano estruturas fixas, com rede
de saneamento, de água e luz, com
quadros eléctricos adaptados às má-
quinas que as colectividades utili-
zam, e materiais consentâneos com as
exigências sanitárias exigidas por lei”,
revela o autarca. No próximo ano,
será feito o trabalho na parte restante.
“O investimento foi avultado, cerca de
150 mil euros  razão pela qual só se fi-
zeram metade das obras”, diz João Sal-
gueiro, considerando, contudo, que
em 2017 se pretende também corrigir
eventuais erros que sejam detectados
este ano. 

“As festas têm muito a ver com a
sobrevivência de algumas colectivi-
dades”, explica o presidente, refe-
rindo-se essencialmente às tasqui-
nhas, que para muitas associações re-
presentam as suas principais fontes
de receita. 

João Salgueiro enalte o trabalho
das várias centenas de pessoas que, em
regime de voluntariado, trabalham
durante vários meses para que nada fa-
lhe nos nove dias em que decorrem as
Festas de São Pedro. “Desde o pessoal
ligado à organização – Fundo Social
dos Funcionários da Câmara Munici-
pal -, que trabalha arduamente durante
a noite e no dia seguinte está a picar o
ponto pela manhã, às pessoas ligadas
às colectividades que preparam toda
a logística para que esteja tudo a pos-
tos na inauguração. Não esquecendo
os participantes das marchas popula-
res, que andam também meses en-
volvidos com ensaios e todo o guarda-
roupa que não é repetido de ano para
ano”, especifica o autarca.

“As nossas marchas populares
são altamente profissionais, no
sentido do envolvimento das pes-
soas, da qualidade dos actores,
que é visível no resultado final”, ar-
gumenta o presidente da câmara.
“Atingiram já um nível tal, que
não ficam nada atrás de marchas
nacionais, as nossas ombreiam
com marchas de Santo António
em Lisboa, quer em termos de tra-
jos quer de todo o seu programa.”
No dia 28, adianta, a Avenida de
Santo António enche-se de pes-
soas para assistir ao desfile das
centenas de pessoas que integram
as nove marchas populares, cená-
rio que se repete no dia 2 de Julho,
mas agora no recinto das festas.

nhados, pelo famoso “café da avó”,
ambos servidos pelo Fundo Social dos
Funcionários do Município de Porto
de Mós, os promotores do evento.

Este ano, haverá, contudo, duas
novidades neste espaço gastronómi-
co. De um lado, o concurso Petisco
Inovação, que tem como objectivo
principal a valorização dos produtos
regionais/tradicionais. As tasquinhas
que responderem à chamada irão
apresentar um prato que se insira no
conceito de Petisco Inovação, que
será objecto de avaliação no domin-
go, 26, pelas 17 horas, na tasquinha do
Fundo Social. 

O júri foi escolhido a dedo. Conta
com Samuel Mota (sub-chef do único
restaurante com duas estrelas Miche-
lin de Lisboa, o Belcanto), Ivo Brandão,
(chefe de Cozinha da Pousada de Al-
cácer do Sal), ambos ex-alunos da Es-
cola de Hotelaria de Fátima, da qual é
director Francisco Vieira, que também
estará presente, além do gastrónomo
José Marques da Cruz. Todos os pra-
tos a concurso serão servidos ao lon-
go do tempo festivo.

Também uma Cozinha de De-
monstração estará presente nas festas.
Foram convidados oito chefs de algu-
mas das mais importantes cozinhas da
região e do país, para confeccionaram
uma ou mais refeições simples e eco-
nómicas. Cada um dos chefs cozinha
num dia específico, passando a ideia
de que é possível cozinhar bem, sau-

50
mil euros, valor que o município
de Porto de Mós entregou ao
Fundo Social dos Funcionários
da câmara municipal para fazer
face a algumas despesas das
Festas de São Pedro

150
mil euros – obras nas
infraestruturas físicas para
realização das tasquinhas

200
mil foi número de pessoas que
terão visitado Porto de Mós em
2015 nos nove dias das festas.

Os números
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Mudar de país? 
Não, obrigado!
Vejam o que
conquistei ao mudar
de profissão
Professores Há docentes que não tiveram de emigrar para
melhorar a sua vida. Optaram por ficar, cortar amarras com
a escola, e voar para novas carreiras onde vencem sem
parar. Por falar nisso, já ouviram falar de Nuno Dias?

Daniela Franco Sousa
daniela.sousa@jornaldeleiria.pt

� Primeiro foi Passos Coelho que
em 2011 apelou à emigração como
alternativa para os professores.
Agora foi António Costa que, ao re-
gressar de França, incentivou ao
ensino da Língua Portuguesa nas
escolas francesas, acreditando que
esta pode ser também uma opor-
tunidade para os docentes de Por-
tuguês que não têm trabalho em
Portugal. O novo primeiro-minis-
tro veio negar que tenha feito esse
apelo, mas entretanto, e polémicas
à parte, já o JORNAL DE LEIRIA ti-
nha entrevistado um conjunto de
professores que, ao invés de par-
tir, mostraram que é possível cor-
tar amarras com o ensino para
conquistar novas profissões e no-
vos mundos, mesmo sem sair do
pequeno rectângulo. Esta semana
Nuno Dias, antigo professor do
Instituto D. João V, mostrou-o
uma vez mais, ao sagrar-se cam-
peão nacional de futsal pelo Spor-
ting.

NUNO DIAS
Da escola para
pavilhões cheios 
de vitórias
Nasceu em 1972 em Cantanhede e
chegou a sonhar ser veterinário.
Mas no 10.º ano, altura em que ti-
nha de se decidir por uma área de
estudos, o Desporto surgiu como
a escolha mais óbvia para Nuno
Dias, que entretanto já era atleta
federado de futebol desde os 12
anos de idade, pelos Marialvas. 

Segue-se uma licenciatura em
Educação Física, depois outra
em Ciências do Desporto, em
Coimbra, e já em 2016 concluiu o
mestrado em Ensino de Educa-
ção Física na Universidade da
Beira Interior. Pensava que a sua
vida iria passar pelo ensino, até
que outras oportunidades lhe
surgiram, desafios noutros cam-
pos, e que tem sabido superar
com sucesso. 

Nuno Dias considera que sem-
pre teve grande capacidade de or-
ganização. Por essa razão, além
das aulas de Educação Física que
já leccionava em Monte Redondo,
no Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa (1997- 2011), veio a somar a
actividade de treinador de  futsal
no Instituto D. João V no Louriçal
(2006-2011).

Quando em 2011 acaba a equi-
pa de futsal do Instituto D. João
V, Nuno Dias é convidado para ser
treinador da modalidade no
CSKA de Moscovo. Além do pro-
jecto desportivo, era um desafio
aliciante do ponto de vista fi-
nanceiro, recorda Nuno Dias, pelo
que a opção foi pedir licença sem
vencimento na escola.

Foi uma grande experiência na
Rússia, mas o treinador sentia
falta dos amigos e da família. Foi
por essa altura pai de gémeas e,
apesar das tecnologias permiti-
rem acompanhar o desenvolvi-
mento das crianças à distância,
sentia falta de estar com os seus. 

O convite do Sporting Clube
Portugal, que chegou no ano se-
guinte, foi por isso muito bem
aceite pelo treinador, que se sen-
te nesta altura a viver o melhor de
vários mundos, com a proximi-

DR
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dade da família, a competir, a
fazer claramente o que gosta, a
vencer títulos “e a marcar uma
era na história do clube”. 

A licença sem vencimento já
terminou, mas Nuno Dias conti-
nua a poder matar saudades da
escola, ainda que durante muito
menos horas, agora através das
aulas que vai dando no ensino su-
perior. Continua assim a culti-
var a relação professor/aluno,
que o cativava quando lecciona-
va, mas com muito mais tempo
para se dedicar à competição e
com maior compensação finan-
ceira. 

Reconhece que a vida de trei-
nador é mais imprevisível, por-
que depende mais dos resultados
demonstrados, mas até agora “as
coisas estão a correr muito bem”
e o campeão nacional de futsal já
renovou contrato por mais três
anos com o Sporting.

Devem os professores emigrar?
Ficar ou emigrar são opções que
envolvem aspectos positivos e
negativos, nota Nuno Dias. Por
vezes ficar, e descobrir compe-
tências que não se exploraram
durante o curso, pode ser uma
forma de dar a volta. O impor-
tante é estar disponível para agar-
rar novos desafios, dentro ou
fora do País, acredita o treinador.

NUNO GERTRUDES
Da literatura clássica
ao marketing digital
É natural da zona do Fundão,
mas reside na região de Leiria. Foi
nesta zona que veio dar aulas,

mas foi também por aqui que
Nuno Gertrudes procurou dar
um novo rumo à sua vida profis-
sional.

Licenciou-se em Línguas e Li-
teraturas Clássicas e Portuguesa,
em Coimbra, e foi animador cul-
tural em Conímbriga. Teve de-
pois a possibilidade de dar aulas
num colégio da região de Leiria.
Uma vez que também tinha for-
mação em Educação Moral e em
Técnicas de Expressão e Comu-
nicação, conseguia dar aulas de
diversas disciplinas e assim ter
horário completo na instituição
onde leccionava. E porque acu-
mulava horas extraordinárias ao
horário previsto, acabava por re-
ceber um vencimento atractivo.

Mas a situação alterou-se, re-
corda Nuno Gertrudes, e os sa-
lários passaram a ser menores até
nos maiores escalões de venci-
mento, “pelo que a carreira de
docente ficou cada vez menos
atraente”. As próprias horas ex-
traordinárias deixaram de ser
pagas como antes, sob o argu-
mento de se “apertar o cinto”. 

O tempo  na escola passou a
ser mais ocupado com burocra-
cias, deixando menos espaço
para a relação aluno/professor,
recorda Nuno Gertrudes. Uma
vez que sempre teve vontade de
ir acumulando saberes diferen-
tes, o professor decidiu então
deixar as aulas – perdeu o vín-
culo com o ensino em 2012 –
para se dedicar ao marketing di-
gital, um mundo que considera
estar em “expansão” e que “ain-
da é pouco explorado em Portu-
gal”. 

Decidiu primeiro aproveitar o
subsídio de desemprego para
analisar qual seria a vertente de
negócio mais conveniente e, com
o apoio do sogro, dedicou-se à
criação da empresa Re-
brand4web, onde é director-exe-
cutivo.

Nuno Gertrudes reconhece ter
deixado para trás o contacto com
os alunos, a quem gostava de es-
timular, de criar um espírito crí-
tico. Mas era necessário arris-
car para garantir melhores con-
dições de vida. O seu projecto
está em fase de arranque, ainda
exige de si grande energia, mas
Nuno Gertrudes sente que assim
está a empreender no seu pró-
prio projecto, o que o entusiasma
sobremaneira.

SÍLVIA PATRÍCIO
Um salto do ensino
para as artes plásticas
“Sempre gostei de pintar, de de-
senhar, de fazer escultura”, reve-
la Sílvia Patrício, de 42 anos, de
Leiria. “E para mim, o mais lógico
era dar aulas de Desenho”, expli-
ca a artista plástica, que, na fase
em que teria de escolher um cur-
so superior, uma carreira profis-
sional, nem tinha ideia de que ser
pintora poderia ser também um
modo de vida.

Foi então com o intuito de dar
aulas de Desenho que Sílvia se
formou na Escola Superior de Ar-

tes e Design de Caldas da Rainha.
Como depois da licenciatura,

em 2000, Sílvia ainda tinha uma
loja de decoração, não se dedi-
cou de imediato ao ensino.
Quando foi colocada, passou a
desenvolver um projecto no Es-
tabelecimento Prisional Regional
de Leiria. Era um projecto anual,
que gostaria de ter podido con-
tinuar, não fossem estas inicia-
tivas obedecer a concursos pú-
blico. Não tendo ganho o con-
curso, foi dar actividades de En-
riquecimento Curricular no ano
seguinte. Mais tarde acabou por
deixar as aulas e por fechar a loja,
para se dedicar a 100% à pintu-
ra. “Ensinar tem a sua arte”, é
preciso “vocação para transmitir
os conhecimentos”, reconhece a
artista plástica, que se diz mui-
to mais feliz “a construir os ob-
jectos”. 

Sílvia admite que deixar as
aulas e dedicar-se à sua arte foi
um risco, mas diz que nunca sa-
beremos se vale a pena ou não se
nunca tentarmos fazer o que nos
apaixona. O certo é que tem ven-
dido os seus trabalhos por todo
o País, sobretudo entre o públi-
co de Lisboa, tem conseguido fa-
zer exposições todos os anos, e
tem sabido disciplinar-se para
gerir bem o seu tempo, o que po-
derá ser uma dificuldade para
quem, como ela, trabalha sozi-
nho.

“Tudo aquilo que a pessoa fi-
zer com paixão vai reflectir-se no
seu sucesso”, considera a artista
plástica, em jeito de recomen-
dação a quem não sabe ainda se
o seu rumo profissional deve ou
não passar pela sala de aula.

>>>

O importante é
estar disponível
para agarrar novos
desafios, dentro
ou fora do País  
Nuno Dias

Tudo aquilo 
que a pessoa 
fizer com paixão
vai reflectir-se 
no seu sucesso
Sílvia Patrício

RICARDO GRAÇA RICARDO GRAÇA

Página 42



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 25,40 x 30,36 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 65008975 23-06-2016

PAULO AGUIAR
Da Educação Física
para o mundo 
dos negócios
Toda a vida de Paulo Aguiar, de
Leiria, tem girado em torno do
desporto. E não foi por ter corta-
do amarras com o ensino de Edu-
cação Física que cortou relações
com o exercício. Muito pelo con-
trário.

Paulo Aguiar, 44 anos, formou-
-se no Porto, como professor de
Educação Física. Era uma escolha
mais ou menos lógica para quem,
como ele, já jogava andebol pelo
Atlético Clube de Sismaria desde
os 6 anos. Mesmo na faculdade,
Paulo continuou a jogar , chegan-
do à primeira divisão. Assim que
concluiu a licenciatura começou a
leccionar e, pouco tempo depois,
era requisitado pelo Ministério da
Educação para trabalhar na área
do Desporto Escolar. “Foi por essa
altura, há 17 anos, que fundei a
Game and Fun, empresa que co-
mercializa material desportivo e
pedagógico para clubes, autar-
quias, escolas, entidades públi-
cas e privadas”, especifica o em-
presário.

Primeiro, conciliava a empresa
com o trabalho na área do Des-
porto Escolar, mais tarde com as

aulas. Tempos depois, apesar de
integrar os quadros de uma esco-
la, decidiu pedir licença sem ven-
cimento para começar a promover
a sua empresa fora do País. “Fui
pionário, um pouco de pioneiro e
um pouco de otário”, brinca Pau-
lo Aguiar. Isto porque a empresa
era tão inovadora, que a maioria
das pessoas desconhecia muitas

das modalidades alternativas para
as quais ele disponibilizava ma-
terial desportivo. Era um grande
risco.

Gostava de ser professor, mas
entretanto já tinha passado boa
parte da sua vida a dar aulas e ago-
ra havia que apostar na experiên-
cia de ser empresário, explica Pau-
lo Aguiar. Foi com este espírito
que desenvolveu também um
novo conceito de ginásio, o Eu+Gi-
násio, e que é outra empresa par-
ceira da Game and Fun. Já no pró-
ximo mês irá abrir a Academia
Eu+Ginásio, que além das artes
circenses, irá disponibilizar au-
las de parkour e breakdance,
adianta o empresário.

Em jeito de balanço, Paulo Aguiar
reconhece que com uma licença
sem vencimento se vão perdendo di-
reitos e tempo de serviço no ensino.
Mas entende também que as condi-
ções dos professores se deterioraram
nos últimos anos, bem como o vín-
culo aluno/professor, que cedeu es-
paço à papelada e à burocracia a re-
solver pelos docentes.

Além de conseguir ganhar o do-
bro do que auferiria como profes-
sor, Paulo Aguiar diz ter agora
mais tempo para si e para a sua
vida familiar, mesmo quando o
seu agregado passa a maior parte
do tempo em Miami, onde a es-
posa cuida de um outro negócio
de calçado, malas e acessórios de

cortiça.
Para quem está em dúvida em

relação à carreira profissional, o
empresário deixa uma sugestão.
Que procure colocar qualidade
em tudo o que faz, porque assim
se singra dentro ou fora do País.
Sendo que, mesmo em Portugal,
há muitas oportunidades e ni-
chos de mercado para quem quer
criar o seu próprio emprego.

MARLENE
BARARDO
Deixar as aulas 
para assentar 
com a família
Adorava dar aulas, mas tudo na
vida tem limites. E para Marlene Ba-
rardo, natural de Caldas da Rai-
nha, andar a saltar de terra em ter-
ra para poder leccionar era incom-
patível com a vida familiar que so-
nhava constituir. Entre sair da zona
Oeste para continuar a dar aulas ou
ficar junto do marido, Marlene não
hesitou em cortar relações com o
ensino. 

Marlene Berardo tem 32 anos e
desde o 5.º ano, quando se iniciou
no Desporto Escolar, soube que
queria dar aulas nesta área. Foi a
forma como o seu director se rela-
cionava com os alunos que a des-

pertou para o ensino de Educação
Física. “A maneira como transmitia
valores de competição, a impor-
tância de saber ganhar e de saber
perder”, salienta Marlene. Dedica-
da aos estudos, terminou em 2006
a licenciatura na Faculdade de Ciên-
cia do Desporto e de Educação Fí-
sica, de Coimbra, com 16 valores.

Nesse mesmo ano conseguiu di-
namizar actividades de Enriqueci-
mento Curricular em Coimbra, se-
guiu-se a colocação na Sertã, a pas-
sagem por Aveiras de Cima, por Pe-
niche, até quem em 2013, não ten-
do colocação no Oeste, desistiu de
concorrer. “Queria casar, ter a minha
família, e não podia andar de casa às
costas”, salienta Marlene. Preferiu
abdicar da carreira como professo-
ra, para ficar junto do marido, tam-
bém ele professor, e que já estava
efectivo numa escola. 

Decidiu fazer formação em surf e
durante algum tempo coordenou
uma escola da modalidade. Pre-
sentemente, trabalha na Câmara
de Óbidos. Se nos próximos dois ou
três anos vierem a melhorar as con-
dições de trabalho dos professores,
voltar ao ensino é uma questão que
se coloca. Afinal, é esta a sua gran-
de paixão. Mas, se tal não suceder,
Marlene já tem planos: criar uma es-
cola de surf para crianças, onde,
para compensar a sazonalidade do
negócio, possa juntar outras activi-
dades mais estáveis.

Em Portugal, 
há muitas
oportunidades 
e nichos de
mercado para
quem quer criar 
o seu próprio
emprego  
Paulo Aguiar

DR DR

Página 43



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,40 x 15,77 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 65008975 23-06-2016
RICARDO GRAÇA

Eu era professora... Págs. 4/6
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Circuito de andebol 
de praia concentrado 
em São Pedro de Moel 
A pia jornada do Circuito 
Regional de andebol de praia de 
Leiria acontece este fim de se-
mana em São Pedro de Moel. en-
tre os dias 24 e 26, nos eçcalóes de 
rookies e masters, masculinos e 
femininos. No passado fim de se-
mana. no II Open do ACS, Racco-
on's d'Areia (rookies) e QaulCroqui 
(masters) venceram a prova. 
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APD-Leiria talha 
dobradinha 

A equipa de andebol em cadeira 
de rodas da APD-Leiria perdeu pela 
margem mínima com a APD-Porto 
(12-13) na final da Taça de Portugal 
ACR7. depois de ter conquistado 
a Taça ACR4. Na última semana o 
leiriense Manuel Sousa, de 62 anos, 
foi homenageado pela ANDDE-
MOT, pelos serviços prestados ao 
basquetebol em cadeira de rodas. 
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Atlético Clube 
da Sismaria continua 
na II divisão nacional 

O regresso do Atlético Clube da 
Sismaria (ACS) à 1 divisão naci-
onal de andebol escapou no úl-
timo fôlego. A equipa leiriense 
termina este sábado a época, no 
jogo frente ao Arsenal. já com a 
quarta posição definida. Na úl-
tima jornada, o ACS venceu o FC 
Gaia por 30-27. mas o resultado 
não alterou a classificação. 
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Balanço desportivo 2015/2016 

IPLeiria conquista 
medalheiro recheado 

Texto 

Bernardo Dias, Filipe Sérgio, Iara Matos. 

Catarina Carvalho, Inês Santos e Wilson Mata 

O IPLeiria tem pautado a sua atuação 
pela proximidade com o desporto. Na 
época de 2015/2016, contou com 397 
estudantes inscritos nas diversas mo-
dalidades desportivas, desde o atletis-
mo, andebol, futebol, futsal, rugby e, 
entre outras, a natação. São cerca de 
30 desportos diferentes, com treinos 
e competições regulares. 

Cândida Bairrada, atleta profissio-
nal de atletismo e coordenadora do 
desporto do IPLeiria, afirma que "o 
principal objetivo é abranger o maior 
número de estudantes, apesar das con-
dições existentes pecarem, por exem-
plo, pela falta de infraestruturas des-
portivas cobertas". 

Para reconhecer o esforço individu-
al e coletivo de atletas e treinadores, 
realizou-se a já tradicional Gala Anual 
do Desporto. Subiram ao palco 40 pre-
miados, sendo distinguidos desportis-
tas que conquistaram 15 medalhas de 
ouro, 7 de prata e 15 de bronze. No final 
da cerimónia, os estudantes-atletas en-
tregaram um troféu de homenagem ao 
presidente do IPLeiria, Nuno Mangas. 

A organização de eventos desporti-
vos é outra área onde a instituição se  

tem destacado. Em maio último, a re-
alização do 11° Campeonato Univer-
sitário de Bodyboard & Surf (CUBS) 
esteve a cargo dos alunos do 2° ano 
da licenciatura em Gestão de Even-
tos, da Escola Superior de Turismo 
e Tecnologia do Mar (ESTM). A pro-
va desfrutou das condições ímpares 
fornecidas pelas ondas de Peniche e 
contou com 55 atletas de todo o país, 
a competir nas categorias de Surf 
Open, Bodyboard Open, Surf Femini-
no e Bodyboard Feminino. 

Segundo Joana Teles, da organiza-
ção da competição, "este tipo de ini-
ciativas é importante porque permite 
colocar em prática os conhecimentos 
dos alunos e perceber realmente as di-
nâmicas e processos inerentes à cria-
ção de um evento". ij 
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1500 atletas na Régua para 
Encontro Nacional de Minis

  De 30 de junho a 4 de 
julho, Peso da Régua será 
palco do Encontro Nacio-
nal de Minis Masculinos e 
Femininos 2016, uma das 
provas com maior visibilida-
de do calendário nacional de 
andebol. A iniciativa contará 
com a presença de 1.500 atle-
tas e decorrerá no Pavilhão 
Multiusos Municipal Antó-
nio Saraiva.  

O vice-presidente da Fede-
ração de Andebol de Portu-
gal, Augusto Silva, explicou 
que a escolha da cidade 
reguense para a realização do 
Encontro Nacional de Minis 
está intimamente relacionada 
com a tradição do andebol 
em Peso da Régua e com 
o trabalho exemplar que a 
Associação Desportiva de 
Godim tem vindo a desenvol-
ver. O ADG corresponde, nas 
palavras do vice-presidente 
da Federação de Andebol a 
uma estrutura de formação 
exemplar, a um clube orien-
tado para a cidadania, não só 
pela dedicação dos seus atle-
tas, mas também pela forma 
como os pais e a comunidade 

em geral se envolve na vida da 
Associação.  

José Manuel Gonçalves, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal, congratulou-se 
com a realização desta inicia-
tiva de dimensão nacional em 
Peso da Régua, destacando as 
excelentes condições físicas 
existentes, que facilitarão os 
resultados a que a Federação 
de Andebol se propõe. 

Nos últimos anos, em 
função dos equipamentos 
criados foi possível dinamizar 
um projeto de intervenção e 
programação desportiva no 
concelho. O Encontro Nacio-
nal de Minis é um exemplo 
dessa dinâmica. 

Depois de Peso da Régua 
ter recebido a Selecção Nacio-
nal de Andebol e de ter sido 
palco do Encontro Nacio-
nal de Infantis, é a vez do 
Encontro Nacional de Minis. 
Pretende-se que este encontro 
fique na história do andebol 
por ter sido vivido na capi-
tal histórica do Douro, pelas 
excelentes condições físicas e 
pela forma como serão rece-
bidos. 

p DR
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ANDEBOL

Quase uma centena de atletas no Torneio 
Cidade de Vila Real/Abílio Botelho 
  Decorreu nos dias 18 e 

19 de junho, no Pavilhão dos 
Desportos de Vila Real e 16ª 
edição do Torneio Cidade de 
Vila Real/Abílio Botelho. A 
organização esteve a cargo 
da Associação de Andebol 
de Vila Real e contou com 
a participação de 95 atletas 
distribuídos por 6 clubes. 

No sábado competiram 
as iniciadas femininas. No 
primeiro jogo, o GD Chaves 
saiu derrotado pelo CAA 
de Escolas de Baltar por 
8-18, revelando as atletas 
de Baltar melhores solu-
ções no ataque organizado 
e finalização. Já no período 
da tarde, a equipa do Douro 
Andebol Clube (DAC) derro-
tou as transmontanas por 
39-17, demonstrando em 
campo a diferença existente 
a nível técnico e tático com 
as flavienses, aproveitando 
também as saídas rápidas 
para o ataque. Antes do jogo 
que iria decidir a vencedo-
ra do escalão decorreu um 
jogo entre as equipas minis 
do GD Chaves e o Sport Vila 
Real e Benfica. No derradeiro 
jogo do dia, a equipa do DAC 
voltou a vencer, desta vez a 
equipa que viajou de Baltar 
por 33-13. Com um início de 
jogo equilibrado ao nível do 
resultado, o DAC acabou por 
vencer o decisivo jogo fruto 
de uma melhor eficácia na 
finalização e do contra-ata-
que, nomeadamente da sua 

atleta Mariana Brito com 25 
golos marcados (2ª melhor 
marcadora do torneio), 
aproveitando uma aparente 
desmotivação das jogadoras 
de Baltar na segunda metade 
da partida. 

Neste escalão, a classifica-
ção ficou assim ordenada: 1º 
DAC – Douro Andebol Clube 
com 6 pontos; 2º C.A.A.E. 
Baltar com 4 pontos; e 3º 
G.D. Chaves com 2 pontos. 

No segundo dia do torneio, 
entraram em campo os 
iniciados masculinos, sendo 
o fator “quase” dominante 
o equilíbrio dos resultados! 
O primeiro jogo colocou 
frente a frente o Sport Vila 
Real e Benfica e a Associa-
ção Desportiva de Amarante, 
que os primeiros acabaram 
por vencer por 34-30. No 
segundo jogo da manhã, o 
empate que se verificava ao 

intervalo (13-13), entre as 
equipas Guarda Unida/IPG 
e C.A.A.E. Baltar aconteceu 
também no final do tempo 
regulamentar (29-29). Nos 
5 minutos extra, o Baltar foi 
mais feliz na finalização e 
venceu por 33-34. Destaque 
para os 23 golos marcados 
pelo atleta da Guarda, Edi 
Vicente, que foi o melhor 
marcador do torneio com 
33 golos no total. 

Da parte da tarde realiza-
ram-se os jogos de atribuição 
dos lugares da classificação 
final. Assim, o jogo do 3º e 
4º lugar foi disputado pela 
A.D. Amarante e Guarda 
Unida/IPG, mantendo-se o 
equilíbrio do jogo anterior, 
até mesmo no resultado final 
(21-21). Voltou a jogar-se um 
tempo extra de 5 minutos, 
saindo vencedora a equipa 
da Guarda por 23-22. No 

último jogo do dia, o mais 
“desequilibrado” deste esca-
lão, lutaram pela vitória final 
os atletas do C.A.A.E. Baltar 
e o S.V.R. Benfica. Venceu a 
equipa de Baltar por 28-17, 
fruto também da tarde inspi-
rada do seu guarda-redes 
Rafael Silva e do seu melhor 
marcador Pedro Correia, com 
11 golos marcados neste jogo. 

A classificação final ficou 
assim ordenada: 1º - C.A.A.E. 
Baltar; 2º S.V.R. Benfica; 3º 
Guarda Unida / IPG; 4º A.D. 
Amarante. 

Na entrega de prémios de 
ambos os dias, estiveram 
presentes em representação 
da Câmara de Vila Real, o 
vereador do Desporto, José 
Maria Magalhães, e ainda 
Alexandre Favaios e Ana 
Carvalho, e por parte da 
Junta de Freguesia de Vila 
Real, António Ribeiro. 

p DR
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De 16 a 19 de julho decorreu na cidade de Braga o 
Encontro Nacional de Infantis. O A. C. Lamego este-
ve presente nesta competição e sem duvida alguma que 
os seus atletas e a sua equipa técnica estão felizes pelos 
resultados obtidos. 

A equipa lamecense encontrou equipas que têm cam-
peonatos muito competitivos e mesmo assim conseguiu 
sempre mostrar que tem bom andebol e atletas com mui-
ta qualidade. 

Foram 4 dias de muito andebol e acima de tudo de 
convívio e amizade. 

E como o andebol não se joga apenas dentro de cam-
po o nosso atleta João Nuno ainda recebeu um prémio ao 
demonstrar a sua criatividade na escrita num passatem-
po organizado pela Federação Portuguesa de Andebol. 

O Andebol Club de Lamego aproveita mais uma vez 
para agradecer a grande ajuda à empresa “Actilar”. 

Representaram o A. C. Lamego: Gonçalo Ribeiro, 
Gonçalo Correia, Vasco, Joel, Luís, Brasileiro, Diogo, 
João Nuno, João Carlos, Vouga, David, Dinis, Leite, Gil, 
Guilherme e Rui. 

Treinadores: Diogo Leal e Daniel Taveira 
Diretores: Carla Santos
Coordenador/logística: Luís Machado 

Andebol Club de Lamego 
mais uma vez presente 
numa fase final nacional
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De 30 de junho a 4 de ju-
lho, Peso da Régua será palco 
do Encontro Nacional de Mi-
nis Masculinos e Femininos 
2016, uma das provas com 
maior visibilidade do calen-
dário nacional de andebol. A 
iniciativa contará com a pre-
sença de 1.500 atletas e decor-
rerá no Pavilhão Multiusos 
Municipal António Saraiva.  

Em conferência de im-
prensa realizada quarta-feira 
no Auditório Municipal do 
Peso da Régua, o Vice-Pre-
sidente da Federação de An-
debol de Portugal, Augusto 
Silva, explicou que a escolha 
de Peso da Régua para a rea-
lização do Encontro Nacional 
de Minis Masculinos e Femi-
ninos está intimamente rela-
cionada com a tradição do 
andebol em Peso da Régua e 
com o trabalho exemplar que 
a Associação Desportiva de 

Godim tem vindo a desen-
volver. O ADG corresponde, 
nas palavras do Vice-Presiden-
te da Federação de Andebol 
de Portugal a uma estrutura 
de formação exemplar, a um 
clube orientado para a cidada-
nia, não só pela dedicação dos 
seus atletas, mas também pela 
forma como os pais e a comu-
nidade em geral se envolve na 
vida da Associação.  

José Manuel Gonçalves, 
Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal congratulou-se 
com a realização desta inicia-
tiva de dimensão nacional em 
Peso da Régua, destacando as 
excelentes condições físicas 
existentes, que facilitarão os 
resultados a que a Federação 
de Andebol se propõe. 

Nos últimos anos, em fun-
ção dos equipamentos cria-

dos foi possível dinamizar 
um projecto de intervenção 
e programação desportiva no 
concelho. O Encontro Nacio-
nal de Minis Masculinos e Fe-
mininos é um exemplo dessa 
dinâmica. 

Depois de Peso da Régua 
ter recebido a Selecção Nacio-
nal de Andebol e de ter sido 
palco do Encontro Nacional 
de Infantis, é a vez do Encon-
tro Nacional de Minis Mas-
culinos e Femininos. Preten-
de-se que este encontro fique 
na história do andebol por ter 
sido vivido na capital históri-
ca do Douro, pelas excelentes 
condições físicas e pela forma 
como serão recebidos. Esta é 
também uma oportunidade 
para Peso da Régua dar a co-
nhecer a sua identidade terri-
torial, de modo a que os pro-
tagonistas deste encontro e as 
suas famílias aceitem o convi-
te para voltar.

Encontro Nacional 
de Minis Masculinos e Femininos 

Peso da Régua
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Infantis do SCH vão a Braga 
participar no Encontro Nacional
de Andebol

Após conquistarem o titulo de
campeões Regionais de Infantis na
modalidade de andebol, que
decorreu no passado fim de sema-
na, no Pavilhão Desportivo da
Horta, a equipa do Sporting Clube
da Horta (SCH), participa já a par-
tir desta quinta feira, no Encontro
Nacional de Infantis Masculinos e
Femininos em Braga, que conta
com a presença de 56 equipas.
Os pupilos de Rui Santos nesta
competição vão defrontar o SL
Benfica, a equipa de Samora
Correia e o Fermentões.
Esta tem sido uma época brilhante
para o SCH, nomeadamente, para
os atletas do escalão de infantis

masculinos da Eduardo Bulcão,
que terminou com o apuramento

para esta competição.
SG
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anDebol

SenioreS femininaS Da Sir 1º maio venCem DerraDeiro joGo
No último sábado, as seniores femi-

ninas receberam as novas campeãs na-
cionais, a Juventude do Mar, no jogo de 
despedida da época 2015/2016 com os 
lugares já definidos: o 1ª para a Juventu-
de do Mar e o terceiro para a SIR 1º de 
Maio.

Engane-se quem esperava um jogo 
chato de fim de campeonato. As equipas 

entraram firmes em serem mais fortes que 
a adversária e durante a 1ª parte foi a SIR 
1º de Maio a mostrar os seus argumentos 
de tal forma que quem não conhecesse 
as equipas julgaria que a formação que 
equipava de verde era a campeã nacio-
nal. O intervalo chegou com vantagem, 
local, de 12-10.

Segundo tempo e entrada muito forte 

da SIR 1º de Maio a chegar à vantagem 
de seis golos, a que se seguiu a reação 
da Juventude do Mar que equilibrou a 
partida com uns finais 19-19. Duas boas 
equipas com uma dupla de árbitros longe 
do nível das praticantes. Com este jogo 
termina mais uma época para as seniores 
femininas que, para o campeonato nacio-
nal, disputaram 30 jogos com 22 vitórias, 

5 empates e 3 derrotas. Marca que nor-
malmente seria motivo de festa mas que 
acabou por ser insuficiente para o objeti-
vo da subida de divisão. 

Neste sábado, a SIR 1º de Maio rea-
liza a festa de encerramento da época 
2015/2016, pelas 20h, no pavilhão de 
Picassinos. No evento vão ser distribuídos 
diversos prémios, coletivos e individuais. ß
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Guilherme StePhenS venCe taça CniD 
O Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente, 
através da Escola Básica 
Guilherme Stephens, venceu 
a competição de Andebol 
Feminino integrada na Taça 
CNID, nos passados dias 7 e 
8 de junho, no Estádio do 1º 
Maio, em Lisboa

Em competição, nesta final, estiveram 
24 equipas constituídas por 30 alunos-
-atletas, dois árbitros e quatro professo-
res, representantes das 24 Coordena-
ções Locais do Desporto Escolar, que se 
apuraram a partir de cada Agrupamen-
to de Escolas, tendo participado nessa 
fase cerca de 14 mil alunos.

A equipa da Marinha Grande já ti-
nha sido vencedora do CDLE, através 
da participação de três turmas nas 
modalidades de Andebol, Basquetebol 
3x3, Ténis de Mesa e Atletismo.

A Taça Desporto Escolar/CNID é dis-
putada apenas por alunos do 7º ano de 
escolaridade e cada equipa tem que, 

obrigatoriamente, participar nas quatro 
modalidades da prova – e ser constituí-
da por 15 rapazes e 15 raparigas.

Com o lema “ganha a turma, ganha 
a escola”, este projeto visou potenciar o 
espírito de equipa e entreajuda, na me-
dida em que, para que uma escola fosse 
apurada para esta final, teve que con-
seguir vencer em todas as modalidades 
e obter uma pontuação global. Este é o 
aspeto mais relevante deste novo projeto 
do Desporto Escolar.

A comitiva da Marinha Grande, cons-
tituída por alunos do 7º E, 7º G e 7º 
H, dignificou a capital do vidro apre-
sentando-se logo à partida como candi-
data. Mais que a vitória, foi o espírito 
fantástico vivido nesta experiência que 
ficará na memória dos jovens da Mari-
nha Grande.

A Taça Desporto Escolar/CNID inte-
gra as comemorações do 50º aniversá-
rio do CNID – Clube Nacional da Im-
prensa Desportiva. ß
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anDebol

“veteranaS” De 
PiCaSSinoS De reGreSSo...  

... por um dia. Vinte anos depois voltaram a 
juntar-se algumas das “meninas” que ajudaram 
a iniciar o andebol na SIR 1º de Maio. Acon-
teceu no primeiro fim de semana do mês de 
junho. ß 
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JAC Alcanena em terceiro nas três finais 
que disputou em andebol feminino 

As equipas do JAC de Alcanena classifi-
caram-se em terceiro lugar nas três finais 
nacionais, nos escalões de Iniciados, Juve-
nis e Juniores de andebol feminino, que se 
realizaram nos dois últimos fins-de-semana, 
mantendo assim o estatuto de clube com 

uma das melhores formações na modalida-
de em Portugal. 

Já esta quinta-feira, 16 de Junho, as infan-
tis irão a Braga disputar o primeiro lugar do 
Encontro Nacional desse escalão. Recorde-
-se que no ano passado o JAC já disputou es- 

sa final, tendo sido o único jogo que perdeu 
durante toda a época. 

Entretanto, a guarda-redes do JAC, Luí-
sa Cortes, irá estar no Euro Sub 16 em an-
debol de praia, que vai decorrer nos dias 8, 
9 e 10 Julho na Nazaré. 
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A equipa de Oliveira 
de Frades, composta pelos 
alunos do 3º e 4º anos de 
escolaridade, participou no 
passado dia 5 de Junho, no 
encontro distrital do projecto 
“Andebol 4Kids”, em La-
mego. O esforço e empenho 
dos atletas permitiram-lhes 
conquistar o quinto lugar. 
No total estiveram repre-

Equipa de Oliveira de Frades 
alcançou o 5º lugar no encontro 

distrital “Andebol 4Kids”

sentados 24 municípios que 
integram o distrito de Viseu.

Este ano foi a terceira 
edição da iniciativa que 
foi bastante positiva para 
os participantes que para 
além da vertente desportiva, 
direccionada para a prática 
do andebol, puderam visitar 
pontos de interesse histórico, 
como o museu, a sé catedral 
e o teatro.

Para os alunos interessa-
dos na continuação da práti-
ca e formação na modalida-
de do andebol podem fazê-lo 
no concelho, no Andebol 
Clube de Oliveira de Frades. 

Esta iniciativa teve o 
apoio do Município de Oli-
veira de Frades em parceria 
com o Agrupamento de 
Escolas.

Os alunos que participaram nesta iniciativa dos vários 
municípios do distrito

Liliana Costa
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PUBLICIDADE

A partir de hoje, dia 16 
de Junho, até domingo, dia 
19, a equipa de infantis 
femininos de Andebol da 
Associação de São Miguel 
do Mato, em Vouzela, 
estará a competir no En-
contro Nacional, que se 
realiza em Braga. 

Esta é a maior prova 
da modalidade e, pelo se-
gundo ano consecutivo, 
12 atletas da associação 
desportiva são miguelense, 
com idades compreendidas 
entre os 11 e 13 anos, con-
seguem marcar presença. 

“Conquistar um lugar 
melhor do que o ano pas-
sado” é o objectivo deli-
neado por Jorge Marques, 
coordenador e treinador 

da colectividade, para o 
Encontro Nacional. No 
ano passado, a equipa 

Esta participação sur-
giu no seguimento da 

Campeonato Regional de 
Viseu, nesta época despor-

tiva 2015-2016. 
Durante os quatros 

dias, diversos pavilhões 
municipais da cidade de 
Braga serão o campo de 
competição deste encon-
tro, no qual participam 24 
equipas femininas e 32 
masculinas de todo o país. 

Equipa feminina de andebol 
de S. Miguel do Mato marca presença 

em torneio nacional

As atletas femininas, com idades entre os 11 e 13 anos, 
asseguraram este lugar, após terem sido  

vice-campeãs no Campeonato Regional de Viseu 

Mafalda Martins
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Sanjoanense Campeão Nacional
Prova extremamente equilibrada, onde três equipas 

acabaram em igualdade pontual.
O grande equilíbrio e a enorme disputa marcou a Fase 

Final do Campeonato Nacional Juvenis Masculinos 2ª 
Divisão, que terminou este domingo, em Braga. 

Foi preciso esperar pela terceira e última jornada para se 
encontrar o campeão nacional e, apesar da derrota, este 
domingo, por 30-25, frente ao ABC Braga “B”/D. Maria II, o 
AD Sanjoanense acabou por se sagrar Campeão Nacional 
de Juvenis Masculinos 2.ª Divisão. 

Os três primeiros classifi cados, AD Sanjoanense, GM 1º 
Dezembro e ABC Braga “B”/D. Maria II, respectivamente, 
terminaram a Fase Final do Campeonato Nacional Juvenis 
Masculinos 2.ª Divisão em igualdade pontual, sete pontos, 
todas com duas vitórias e uma derrota; na quarta posição 
fi cou o SC Horta, com três pontos. 

Encontrado o novo Campeão Nacional de Juvenis Mas-
culinos 2ª Divisão, houve lugar à cerimónia de entrega de 
prémios, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga. Manuel 
Moreira, presidente da Associação de Andebol de Braga e 
Armando Silva, dirigente do ABC Braga, fi zeram a entrega 
das medalhas a todas as equipas participantes. 

No momento mais esperado, Manuel Moreira entregou a 
Taça de Campeão Nacional ao AD Sanjoanense. 

Resultado dos jogos 
1.ª jornada - 10.06.16 
ABC Braga “B”/D. Maria II : GM 1º Dezembro, 21-27 (9-10) 
SC Horta : Sanjoanense, 18-32 (7-16) 

2.ª jornada - 11.06.16 
GM 1º Dezembro : Sanjoanense, 18-24 (9-11) 
ABC Braga “B”/D. Maria II : SC Horta, 32-25 (17-10) 

3.ª jornada - 12.06.16 
SC Horta : GM 1º Dezembro, 19-21 (5-6) 
Sanjoanense: ABC Braga “B”/D. Maria II, 25-30 (12-13) 

Classifi cação Geral 
1.º AD Sanjoanense, 7 pts 
2.º  GM 1º Dezembro, 7 pts 
3.º - ABC Braga “B”/D. Maria II, 7 pts 
4.º - SC Horta, 3 pts

Juvenis Masculinos 2.ª Divisão

DR
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12 Andebol - Juvenis Masculinos
ADS campeão 
nacional
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Questões da nossa 
Cidade - DCLXXXIII

Adé

I – Atitude previsível 
Vai para duas ou três semanas, falei 

aqui das difi culdades que as pessoas que 
padeciam de diabetes sentiam para se des-
fazerem dos resíduos médicos (conhecido 
por lixo tóxico ou de risco) provenientes 
dos tratamentos feitos na própria casa, 
uma vez que eram aconselhados a não o 
atirarem para o contentor do lixo doméstico 
ou lixo comum. E fi -lo na esperança de que 
o Delegado de Saúde - em  primeiro lugar 
-  e o vereador do pelouro do ambiente - em 
segundo lugar - tomassem as medidas tidas 
como necessárias para o encaminhamento 
dos referidos resíduos, compostos por se-
ringas, agulhas e palhetas para a medição 
da glicémia. Para tanto, bastaria que fos-
sem colocados recipientes para o efeito em 
alguns locais públicos, inclusive no Centro 
de Saúde local, seguido da indispensável 
informação pública.

O certo é que até à data não houve ainda 
nenhum comunicado informativo por parte 
da Delegação de Saúde nem do Pelouro do 
Ambiente municipal sobre este problema 
que, pelos vistos, irá continuar a ser negli-
genciado por quem de direito.

Eu próprio, que sou doente oncológico 
e que acumulo esses resíduos em casa 

por falta de local referenciado para os de-
positar, passarei, futuramente, a atirá-los 
juntamente com o lixo doméstico para o 
respetivo contentor, sem me sentir minima-
mente responsável pelas consequências 
que esses resíduos possam ter no âmbito 
da saúde pública, uma vez que ninguém, 
responsável, parece reagir à minha chama-
da de atenção para o problema.  

É curioso que tenhamos contentores 
para todo o género de lixo, doméstico e 
reciclado, colocados nas avenidas, ruas e 
vielas da cidade; até bidões para a coloca-
ção de pilhas usadas e de depósitos para 
o óleo doméstico usado; e não tenhamos 
recipientes para a recolha de lixo tóxico e 
de risco, como são os resíduos a que me 
refi ro.

Será o valor fi nanceiro determinante para 
a recolha de um e outro lixo que infl uencia 
as entidades responsáveis no interesse ou 
desinteresse da sua recolha? E o interesse 
na defesa da saúde pública não será, por si 
só, sufi cientemente determinante? 

Isso faz-me recordar o igual desinteresse 
demonstrado pelo município e pela Delega-
ção de Saúde, relativamente a existência 
de algumas árvores poluentes em alguns 
locais da cidade, que empestam o ambiente 
e contaminam o ar, infernizando, vai para 
anos, a saúde das pessoas que, infeliz-
mente, sofrem da asma ou da renite aguda, 
sem que as referidas entidades tenham 
tomado até agora qualquer decisão para a 

resolução do problema.       

II – É ou não prioritário?
Nestas duas ou três últimas semanas, 

sentiu-se um movimento tremendo no pla-
no desportivo na cidade. Primeiro, o jogo 
de andebol entre a seleção portuguesa e 
a seleção russa. No dia 1 de Junho, foi 
todo aquele movimento de jovens alunos 
escolares que foi reencaminhado para as 
piscinas municipais, numa alegre algazarra 
que faz sorrir ao recordarmo-nos da nossa 
própria juventude.

Ora, tudo isto, para além de demonstrar 
o pulsar desportivo da cidade que, diga-se 
de passagem, é salutar, remete-me para 
o problema que de vez em quando trago 
para discussão pública. Refi ro-me à insta-
lação, que julgo ser urgente, dos aparelhos 
desfi brilhadores nos pavilhões e piscinas 
públicas do nosso concelho. 

Arrepia-me só de pensar se, por azar 
dos azares, alguém, no meio daquelas  
centenas de jovens, sentisse algum pro-
blema que tivesse que ser resolvido por 
um desfi brilhador que, estranhamente, não 
estaria ainda ali instalado! É claro que os 
desfi brilhadores não garantem tudo! Mas 
alvitram amplas possibilidades no socorro 
de alguém que, no local, sofra um acidente 
cardíaco.   

Sei que o executivo camarário  já deci-
diu instalá-los. Apenas não compreendo a 

demora dessa instalação, uma vez que ela 
faz parte dos compromissos que Ricardo 
Figueiredo assumiu com o eleitorado na 
sua campanha, como se pode ler no cader-
no de compromissos que andou a distribuir 
na altura. Admira-me é o porquê do exe-
cutivo não ter inscrito no cimo da lista das 
suas prioridades a instalação dos mesmos! 
Até pelo facto das instalações desportivas 
municipais receberem, diariamente, um 
número elevados de participantes jovens 
e idosos.

III – A ser verdade…
Ouvi dizer que para o jogo entre seleções 

de andebol Portugal X Rússia, disputado no 
Pavilhão Municipal das Travessas, a Fede-
ração Portuguesa de Andebol tinha trazido 
um piso móvel, que terá sido colocado no 
piso central onde se realizou o jogo.

A ser verdade, é caso para perguntar ao 
executivo municipal, onde andará o piso 
comprado com dinheiro público na altura 
em que o atual vice-presidente era vereador 
do Desporto no executivo chefi ado pelo Dr. 
Castro Almeida. Piso que terá sido usado 
uma meia dúzia de vezes e que há uns 
anos se encontrava atirado numa qualquer 
arrecadação do Pavilhão das Travessas.

Seria uma pena e de todo estranho se o 
dito piso do município tivesse tido o mesmo 
fi m que teve a estrutura metálica do Centro 
Coordenador de Transportes: a sucata!  
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Andebol: Alcobacenses 
querem Taça de Portugal

os alcobacenses patrícia traquina e joão 
jerónimo vão tentar revalidar, em casa, 
o título na taça de portugal de cadeira 
de rodas de aCR7, cuja final-4 se reali-
za em alcobaça, no próximo sábado. os 
dois atletas integram a equipa da apd 
Leiria, que esta temporada já conquistou 
o triunfo em aCR4.
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CDC Pinheiro quer 
abrir mais 

modalidades 
A direcção do Centro de 

Desporto e Cultura (CDC) do 
Bairro do Pinheiro, da Guarda, 
liderada por Teimo Vaz, preten-
de abrir mais modalidades no 
clube. 

O Futsal vai continuar na 
próxima temporada e com 
possibilidade de haver escalões 
de formação e a colectividade 
está a estudar a hipótese de voltar 
a apostar no Atletismo. O 
presidente do CDC, Teimo Vaz, 
referiu que «a Câmara da Guarda 
lançou o desafio ao clube para que 
voltasse a apostar no Atletismo, 
porque os atletas do concelho 
tiveram que sair para concelhos 
vizinhos, mas é preciso 
encontrar uma pessoa que tenha 
disponibilidade para trabalhar 
com os escalões de formação». O 
dirigente adiantou que o clube 
também pretende fazer regressar 
os veteranos para que os mais 
novos também possam aprender. 
«A formação é essencial mas os 
mais velhos também podem ter 
um papel importante nesta 
aposta do clube», acrescentou. 

Manter o Futsal e apostar no 
Andebol, BTT e Ténis de Mesa 
é outro objectivo. «ilido indica 
que vamos arrancar este ano com 
estas modalidades e com alguns 
escalões de Futsal. Vamos ver o 
que é que se consegue fazer», 
disse. 
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> Crato

> Promovido pelo Cruz de Malta Andebol Clu-
be (CMAC), decorreu no sábado o 2º Torneio de 
homenagem ao antigo presidente Luiz Rosado, 
prematuramente desaparecido.

O polidesportivo do Crato recebeu jogos de 
minis entre o CMAC e o GAP de Portalegre, 
entre os infantis das mesmas formações, entre 
os iniciados femininos do CMAC e do “20 kms 
de Almeirim”, e o torneio triangular entre as 
equipas do Cruz de Malta, de Redondo e dos 
Empregados do Comércio, de Santarém, tendo 
a equipa de Redondo conquistado a taça.

O troféu de melhor jogador coube ao nº18 

dos Empregados do Comércio e a taça de 
fair-play foi mesmo para a organização que 
se posicionou no 3º lugar, cabendo o 2º aos 
Empregados do Comércio e o 1º ao vencedor, 
a equipa de Redondo.

As taças e troféus foram entregues pelo pai 
do homenageado, pelos dirigentes e pelos au-
tarcas, nomeadamente o presidente da União 
de Freguesias do Crato, Joaquim Diogo, e pelo 
presidente da Câmara, Correia da Luz.

A culminar o torneio houve ainda um jogo 
de veteranos a que se seguiu um jantar-
-convívio.•

Torneio de andebol
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 ANDEBOL

Seniores de Valongo 
terminam época com vitória

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo 
de Valongo do Vouga (CPVV) venceu o Vale 
Grande por 34-29 para a última jornada da fase 
fi nal do campeonato nacional da 2ª divisão

NA ÉPOCA de estreia, 
a CPVV concluiu a prova 
em quarto lugar com 28 
pontos, atrás do campeão 
Juventude do Mar (39) e de 
Académico do Porto (37) e 
SIR 1º de Maio (34). Teve, 
porém, o melhor ataque da 
fase � nal, com 349 golos 
marcados, mas também a 
segunda pior defesa (363 
golos sofridos). 

Inês Veiga, que liderou 

quase sempre a lista de me-
lhores marcadores, terminou 
em segundo lugar com 122 
golos (média de 8,7 golos 
por jogo), atrás de Carolina 
Santos (130) de Vale Grande. 
No último jogo, Tânia Veiga 
marcou 7 golos e Carolina 
Santos marcou 14.

A CPVV alinhou e mar-
cou: Patrícia Guarino, Ana 
Arede (4), Bruna Santos (2), 
Tânia Veiga (4), Joana Si-

mões, Inês Veiga (7), Joana 
Santiago (5), Ana Marques, 
Cátia Ferreira, Catarina Al-
meida (2), Inês Chaves, Inês 
Alves (3) e Joana Santos (7). 
Treinador: Paulo Veiga.

Em minis femininos, a 
CPVV recebeu e venceu (30-
3) o Alavarium para a última 
jornada do regional: Ana Mar-
tins (8), So� a Veiga (3), Soraia 
Ferreira (2), Rita Santos (9), 
Ana Gonçalves (7), Andreia 
Barbosa, Luana Dias (1), Iris 
Rocha e Diana Gonçalves. A 
equipa � cou em quarto lugar, 
atrás de Sanjoanense, LAAC 
e Espinho.
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AUTOPNEUS DA MAIA 

esciiiitnto assente na quafidadr.  

A Auto Pneus Maia foi fundada pelo sócio 
António Pereira, sendo inicialmente ape-
nas uma pequena estrutura baseada na 
venda de pneus e lavagens auto. 
Volvidos quase 30 anos a actividade da 
empresa é substancialmente diferente, já 
que alcançaram a internacionalização e es-
pecializaram-se em Pneus, Electricidade e 
Mecânica de automóveis, actividades que 
constituem hoje o Core Business, ofere-
cendo no entanto um leque mais alargado 
de serviços aos seus clientes. 
Para Manuel Machado e Almerinda Mar-
tins, actuais gerentes «a empresa, apesar 
do seu crescimento e da liderança no mer-
cado, não abandonou o caracter familiar e  

devemos este crescimento não só ao sócio 
fundador como também às pessoas que 
trabalham diariamente connosco, ao 
longo destes anos, com grande lealdade e 
profissionalismo, bem como a todos os for-
necedores que sempre nos apoiaram 
nesta nossa actividade», dizem. 
2014, apesar das contrariedades financei-
ras do país, foi um ano de franto cresci-
mento, sendo que para Manuel Machado 
tudo se deveu «ao empenho no atendi-
mento e na qualidade dos serviços e pro-
dutos que comercializamos». 
Com todos os marcadores a apontar para 
o crescimento de 2% na venda de pneus li-
geiros e pesados, a Auto Pneus Maia tem 
como estratégia/objectivo «consolidar a 
sua posição, alargando as parcerias com 
rentings para além da Arval, Finlog e RNA, 
entidades públicas, bem como com as em-
presas locais, as que mais privilegiamos e 
que temos orgulho em trabalhar há 28 
anos, apesar da nossa abrangência alcan-
çar alguns pontos de outras regiões do 
nosso país», referem. 
As perspectivas de futuro são promissoras 
«uma vez que estamos envolvidos em vá-
rios projectos de investimento, os quais in-
cluem o aumento, melhoria e  

modernização das nossas instalações que 
deverão terminar este ano. Estando ligados 
à marca líder no mercado de pneus (CON-
TINENTAL) através da rede nacional Conti-
Service e Pneuport, só podemos ser 
optimistas relativamente ao futuro da em-
presa, já que oferecemos os melhores ser-
viços, produtos/márcas com excelentes 
preços», defendem.' 
A Auto Pneus Maia aposta ainda na res-
ponsabilidade social adoptando acções 
que promovam o bem-estar dos seus pú-
blicos, sejam eles internos ou externos. São 
exemplos destas acções, o patrocínio às 
equipas de andebol da 1 a  divisão do Águas 
Santas, Maia Basketi 1 a  divisão, Futebol do 
Nogueirense, Automobilismo e Drift, ini-
ciando ainda este ano patrocínio ao ci-
clismo. 
No âmbito da responsabilidade ambiental, 
a Auto Pneus Maia sempre esteve compro-
metida com o meio ambiente e sustenta-
bilidade do planeta. Neste sentido além da 
política interna, na qual todas as tarefas 
executadas visam eliminar o desperdício e 
racionalizar ao máximo o uso de recursos, 
possuímos ainda parcerias com entidades 
que nos auxiliam a minimizar o impacto 
ambiental. 
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