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A1

Bola (A)   Tiragem: 13109

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 35,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35826480 03-06-2011
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A2

Diário do Minho   Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 18,15 x 24,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35828221 03-06-2011

Família do andebol bracarense
confraterniza hoje no Sá Leite

José  � Eduardo

O andebol, em Braga, é uma 
referência nacional, e, hoje, os 
jogadores, directores e téc-
nicos que mais contribuíram 
para isso, têm uma jornada de 
convívio entre o Pavilhão Flá-
vio Sá Leite e um restaurante 
dos arredores da cidade.

É o 12.º encontro dos anti-
gos praticantes de andebol da 
cidade de Braga que vai jun-
tar mais de 100 pessoas, en-
tre atletas, dirigentes e treina-
dores que, ao longo dos anos, 
serviram clubes como ABC de 
Braga, Sporting de Braga, CAB, 
Manabola e Leões.

O encontro deste ano tem a 
particularidade de poder con-
tar com a geração de ouro 
do andebol bracarense, com 
a presença de elementos da 
equipa do ABC que marcou 

presença na final da Liga dos 
Campeões.

Jogadores como Paulo Mor-
gado, Rui Almeida, Paulo Fa-
ria, Eduardo Filipe, Álvaro Mar-
tins, Rui Veiga, ou Carlos Ga-
lambas, este o último a colo-
car um “ponto final” na sua 
carreira de atleta, o que acon-
teceu este ano, ao serviço do 
Sporting.

Mas muitos outros nomes 
do andebol, como Carlos Re-
sende, marcarão presença nes-
te encontro que já ganhou ra-
ízes e que promete durar ao 
longo dos anos.

O palco para a concentra-
ção é o Pavilhão Flávio Sá Lei-
te onde, a partir das 18h00, os 
“artistas” vão mostrar como 
se joga andebol, seguindo-
-se um jantar de confraterni-
zação no Restaurante D. Jú-
lia, na Falperra, e que deve-

rá reunir mais de uma cente-
na de pessoas.

É que, para além dos atle-
tas, marcarão presença direc-
tores, treinadores, médicos, 
massagistas e outros elemen-
tos que, ao longo dos anos, 
foram servindo o andebol e, 
em particular, os clubes bra-
carenses.

Este ano a jornada de con-
vívio é organizada por Artur 
Monteiro, Fernando Areias, 
António Casaca, Céu Martins 
e Céu Peixoto.

Juniores do ABC 
entram a perder
na fase final

A equipa de juniores do ABC 
de Braga perdeu, ontem, por 
30-29, frente ao S. Bernardo, 
em encontro da primeira jor-
nada da fase final da compe-
tição, que está a decorrer no 

pavilhão de Mangualde.
No outro encontro da ron-

da, o Sporting bateu o Águas 
Santas por 32-19.

A prova prossegue hoje, 
com o S. Bernardo-Águas San-
tas (15h00) e o ABC-Sporting 
(17h00).

Infantis: ABC 
e Xico começam 
com triunfo

As equipas de infantis do 
ABC de Braga e Xico Andebol 
iniciaram da melhor forma a 
respectiva participação na fase 
final do campeonato nacional 
da categoria, que está a decor-
rer em Ponte de Sôr.

Assim, enquanto o ABC ba-
tia o Ponte de Sôr por 14-4, o 
Xico derrotava o CDB Perestre-
lo por 27-29.

Hoje, é a vez de ABC e Xico 
se defrontarem pelas 12h00.

São vários os elementos desta equipa do ABC que, hoje, marcarão presença na confraternização

DR

Página 2



A3

  Tiragem: 49535

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,71 x 20,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35825967 03-06-2011
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A4

Gil Eanes domina andebol feminino português
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/06/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/06/gil-eanes-domina-andebol-feminino-portugues/

 

Friday, June 3rd, 2011

 

 O Gil Eanes, de Lagos, recebeu e derrotou (32-17) o Juventude Mar no último jogo da fase final do

Campeonato Nacional de Andebol da 1.ª Divisão, de seniores femininos, confirmando o domínio no

andebol feminino do nosso país.

 

 Após a conquista, há duas jornadas, do segundo título nacional consecutivo, a equipa do Gil Eanes

recebeu no último fim de semana o troféu e as respetivas medalhas individuais, entregues pelo

presidente da Associação de Andebol do Algarve, João Estrela, em representação da Federação de

Andebol de Portugal.

 

 As lacobrigenses concluíram a fase final do campeonato com 42 pontos, mais cinco do que o Madeira

SAD, segundo classificado.

 

DV
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A5

  Tiragem: 22000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 11,29 x 12,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35818671 03-06-2011

FC Porto à beira de novo

recorde no desporto luso

O FC PORTO está a uma vitória de
conquistar o seu 10º título consecuti-
vo de campeão nacional de hóquei
em patins e de elevar um recorde
sem paralelo nas principais modali-
dades colectivas em Portugal.

Os dragões, responsáveis pela in-
trodução do termo “eneacampeão”
no vocabulário desportivo – relativo
à conquista de nove campeonatos
consecutivos –, procuram amanhã o
“deca” frente à Oliveirense, no Dra-
gão Caixa. Na liderança da tabela
classificativa com os mesmos pontos
do rival Benfica, mas em vantagem
no confronto directo, o FC Porto de-
pende apenas de si para repetir o
feito que consegue desde 2001/2002. 

Tal como na época passada, o FC
Porto volta a poder festejar o título
frente à Oliveirense, que é orientada
por Tó Neves, futuro treinador dos
azuis e brancos. Excluindo os títulos
do Sporting no atletismo e os 12
campeonatos de pólo aquático do

Salgueiros, o reinado do FC Porto no
hóquei em patins não tem paralelo
no desporto luso.

No basquetebol, o Benfica é o clu-
be que soma mais títulos consecuti-
vos, chamando a si a conquista dos
sete campeonatos entre 1988/89 e
1994/95. Também o Instituto Superi-
or Técnico se sagrou por sete vezes
seguidas campeão de voleibol, entre
1946/47 e 1952/53. Mais recentemen-
te, o Sporting de Espinho venceu seis
títulos seguidos e o Castelo da Maia
quatro. No andebol, a maior série de
títulos pertence ao Sporting, que
conquistou cinco troféus, de 1968/69
a 1972/73. 

Desta forma, os títulos consecuti-
vos do FC Porto no hóquei em patins
constituem uma marca difícil de
igualar, devido à rotatividade e ao
aparecimento de novos campeões.
Recorde-se que os portistas são ainda
os únicos pentacampeões nacionais
de futebol, graças aos cinco títulos
acumulados entre as temporadas de
1994/95 e 98/99.

HÓQUEI EM PATINS
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A6

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 5,07 x 20,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35826287 03-06-2011
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A7

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 3,98 x 6,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35826102 03-06-2011
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A8

  Tiragem: 108018

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Preto e Branco

  Área: 21,36 x 20,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35826280 03-06-2011
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A9

   	Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 	Duração: 00:02:05

 	Hora de emissão: 21:39:00 
ID: 35828888

 
02/06/2011

Madeira SAD

 

No Andebol, o Madeira SAD quer repetir o êxito desta época no próximo ano.
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A10

Correio do Minho   Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 15,31 x 18,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35806152 02-06-2011

ARQUIVO

...já o processo de Carlos Matos está num impasse
ARQUIVO

Miguel Sarmento também deve renovar...

> r.m.g.

Carlos Matos deseja jogar mais
uma temporada e o central quer
actuar no ABC de Braga. Jorge
Rito deseja igualmente a con-
tinuidade do atleta, que é um dos
capitães e uma das principais
vozes no balneário minhoto. A

direcção também pretende man-
ter o jogador nas suas fileiras,
mas a primeira ronda de nego-
ciações para a renovação não de-
ram os seus frutos.

Ao que o ‘Correio do Minho’
apurou, caso não haja um acerto
entre as partes, Carlos Matos
pode mesmo colocar um ponto

final na sua carreira de atleta.
Certo é que Carlos Matos e di-
recção vão manter conversações
no sentido de encontrar um pon-
to de equilíbrio, de modo a que a
vontade de todas as partes se
conjugue em mais uma tempora-
da ao serviço do emblema da
capital do Minho.

DIRECÇÃO E JOGADOR ESTÃO LONGE DO ACORDO

Impasse com Carlos Matos 

Página 10



A11

Diário de Aveiro   Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 4,64 x 14,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 35804436 02-06-2011

� António Cardoso é o treinador

da equipa feminina de iniciados

do Alavarium – Andebol Clube

de Aveiro, e não Herlander Silva,

como referimos na edição de

ontem, na notícia que deu conta

do título nacional da 2.a Divisão.

O técnico é o responsável pela

equipa campeã nacional, mere-

cendo, por isso, os “louros” da

conquista inédita alcançada pelo

clube aveirense no passado fim-

de-semana.

Herlander Silva é treinador da

equipa de juvenis femininos e

director desportivo do andebol

feminino do Alavarium, ao passo

que Neiva é o adjunto na equipa

técnica que orienta a jovem for-

mação aveirense. Ao treinador,

ao clube e aos leitores, pedimos

desculpa pelo lapso.l

ANDEBOL

António
Cardoso
é o técnico
campeão
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