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Zé Beirão

Vinte modalidades nas mais
diversas áreas desportivas en-
volvem 1.500 participantes de
todo o concelho na XVI edição
dos Jogos Desportivos de Ton-
dela, desde o andebol ao xa-
drez, passando pela aqua-
dance, basquetebol 3x3, boc-
cia, btt-maratona/passeio, ci-
cloturismo, damas, futebol de
7, futsal, giravolei, voleibol, jogo
da malha, natação, orientação-
btt, orientação formal, petanca,
rugby, ténis, ténis de mesa e
tiro ao alvo-carabina.

O pavilhão multiusos da fre-
guesia de Sabugosa foi esco-
lhido para a apresentação dos
jogos. Os jogos arrancam dia
11 de Maio e prolongam-se até
6 de Julho, em estruturas des-
portivas localizadas em Ton-
dela, Tonda, Tourigo, S. João
do Monte e Parada de Gonta,
com um fim-de-semana de jo-
gos nos dias 5 e 6 de Julho,
com acampamento na “aldeia

desportiva”, no Parque Urbano
da cidade, onde, aliás, decorre
a realização de oito modalida-
des, e ainda a cerimónia de en-
cerramento e um espectáculo
de aquadance.

O presidente da Junta de
Freguesia de S. Miguel do Ou-
teiro/Sabugosa, Jorge Soares,
saudou os responsáveis do
evento e desejou que os Jogos
desportivos tenham sucesso,
que sejam “um factor de de-
senvolvimento social” e que
contribuam “para a vida des-
portiva de largas dezenas de
associações que representam
centenas de crianças e jovens
do concelho”.

José António de Jesus, pre-

sidente da Câmara de Tondela,
disse ao Diário de Viseu que a
palavra mais forte é de “moti-
vação e reconhecimento pelo
grande trabalho de volunta-
riado que a generalidade dos
dirigentes associativos têm”.
“O sucesso dos jogos passa, em
muito, pela capacidade dos di-
rigentes em se mobilizarem,
em trabalharem para que os
jovens, em particular, possam
participar nestes jogos, des-
locá-los para as diferentes
áreas onde vão ocorrer e isso
é um trabalho que exige muita
dedicação”, elogiou.

Na sua opinião, os Jogos des-
portivos “são um instrumento
fundamental para fomentar a
prática desportiva e também
para promover a coesão social
e intergeracional, na medida
em que proporcionará, sem-
pre, um momento de alegria,
de partilha, de grande solida-
riedade entre todos”, algo es-
sencial para a marca que o exe-
cutivo quer para o concelho. |

Jogos desportivos
promovem coesão 
intergeracional
Tondela Município apresentou em Sabugosa a XVI edição
dos Jogos Desportivos do concelho

Jogos desportivos juntam associações e pessoas de todo o concelho

Os jogos arrancam 
dia 11 de Maio e 
prolongam-se até 
6 de Julho, em várias
estruturas desporti-
vas do concelho 
de Tondela

ARQUIVO
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ANDEBOL: TAÇA EHF

Sporting defronta húngaros
O Sporting vai defrontar os húngaros do SC Pick 

Szeged nos quartos de final da Taça EHF, a segunda 
competição europeia de andebol.
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:.: Poder de fogo causa sensação - Jornal Record :.:
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/04/2014

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2bffcd5

/

 
A excelente campanha do Sporting na presente edição da Taça EHF tem merecido muitos elogios por
parte da Federação Europeia de Andebol (EHF), que, num artigo de análise à competição, voltou a
destacar os leões, nomeadamente a capacidade finalizadora da equipa. O conjunto comandado pelo
técnico Frederico Santos apresenta o melhor ataque da fase grupos, com 195 golos em seis jogos, o
que dá uma fantástica média de 32,5 por encontro. O Sporting, 2.º classificado no Grupo B, tem,
inclusive, maior poder de fogo do que os franceses do Montpellier (192 golos), que ganharam a série.
O último lugar deste pódio virtual é repartido (ambos com 181 remates certeiros) pelos alemães do
Füchse Berlin, que venceram o Grupo D mas que, enquanto clube organizador, já têm lugar
assegurado na final four da Taça EHF, e pelos eslovacos do Tatran Presov, que, curiosamente,
falharam o acesso à fase seguinte da competição. A nível individual, dois leões surgem na primeira
linha dos rematadores, nomeadamente o ponta direita Pedro Portela e o ponta esquerda Pedro Solha,
primeiro e terceiro melhores marcadores da fase de grupos da prova, com 48 e 38 golos,
respetivamente. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Alavarium reedita
final do campeonato
Feminino A equipa aveirense vai defrontar o Colégio João
de Barros, ao início da tarde, no Pavilhão da Maia

A Federação Portuguesa de An-
debol divulgou, no final da se-
mana passada, os horários dos
jogos da “Final Four” da Taça de
Portugal de Seniores Femini-
nos, onde o Alavarium defronta
o Colégio João de Barros, a par-
tir das 14.30 horas. A outra meia-
final, entre Madeira SAD e Al-
canena, começa às 12 horas,
sendo os encontros disputados
na Maia, no Pavilhão do Águas
Santas, no próximo dia 12.

Para o Alavarium este será
um momento histórico, pois é
a primeira vez que atinge este
ponto alto da modalidade. De-
pois de se terem sagrado cam-
peãs nacionais na época pas-
sada, as aveirenses querem
conquistar a primeira Taça de
Portugal, mas terão pela frente
as vice-campeãs nacionais.

Esta meia-final da Taça de
Portugal será a reedição da fi-
nal do campeonato da época
passada, um momento épico
para o desporto aveirense, que
culminou com a conquista do

título de campeão nacional pe -
lo Alavarium/Love Tiles.

Definidos ficaram também
os horários dos jogos da “Final
Four” da Taça de Portugal de
Seniores Masculinos, a dispu-
tar no mesmo dia e no mesmo
local, após as partidas da prova
feminina. Sporting e Benfica
jogam às 16.45 horas, enquanto
Xico Andebol e ABC defron-
tam-se às 19 horas.

As finais das duas competi-
ções jogam-se no dia seguinte,
respectivamente às 14 e 16.30
horas. |

Equipa do Alavarium vai tentar conquistar a primeira Taça de Portugal

Andebol
Taça de Portugal

LUÍS RODRIGUES
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JUNIORES: FASE FINAL

ABC começa com vitória
A equipa de juniores iniciou a fase final do campeo-

nato nacional da categoria com uma folgada vitória 
(31-23) frente ao Sporting, em partida disputada 
no Flávio Sá Leite. Nos outros encontros da ronda, 
o Belenenses recebeu e perdeu por 29-23 com o 
FC Porto e o Benfica venceu o Xico por 27-23, em 
partida disputada em Guimarães.
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• Juniores do ABC entram a vencer
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Supertaça angolana decide-se em Malanje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/04/2014

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=816e136b

/

 
01 de abril de 2014 20:28h
 
 O pavilhão Palanca Negra Gigante será o cenário dos jogos de abertura da época.
 
 Pela segunda vez consecutiva, a Federação Angolana de Andebol (FAAND) faz disputar a Supertaça
Francisco de Almeida fora da capital do país, cabendo desta vez à cidade de Malanje acolher o evento.
 
 O pavilhão Palanca Negra Gigante, com capacidade para três mil pessoas, será o palco no próximo
sábado dos jogos que abrem a temporada andebolística angolana.
 
 Às 17h30 vão jogar em masculino as equipas do 1º de Agosto e do Interclube.
 
 Já às 19h30 em feminino acontece o jogo entre o 1º de Agosto e o Petro de Luanda.
 
 Em 2013 a prova disputou-se no pavilhão do Benfica do Sumbe, na capital do Kwanza Sul.
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ANDEbOL – CAMPEONATO NACIONAL

g A receção do Porto ao Sporting
da Horta na primeira jornada da
fase final do Campeonato Nacional
de Andebol, agendada para o passa-
do sábado, foi adiada para ontem
quinta-feira, pelas 18 horas (depois
da hora de fecho da nossa edição),
no Dragão Caixa.

De acordo com o site da
Federação Portuguesa de Andebol,
o adiamento prende-se com a difi-
culdade de ligações aéreas entre os
Açores e o Continente.

No grupo A, nos outros jogos da
primeira jornada, o Sporting ven-
ceu o Águas Santas por 32-23 e o

Benfica perdeu em casa do ABC
(30-25). 

O Sporting mantém-se assim na
liderança da prova, com 34 pontos.
Seguem-se ABC (31), Benfica (31),
Porto (30), Águas Santas (28) e
Sporting da Horta (20).

No grupo B o ISMAI recebeu e
venceu o Fafe (30-27), o Avanca
perdeu em casa com o Madeira
(25-30) e o Passos Manuel foi ven-
cer a casa do Belenenses (28-32).

O Madeira SAD lidera, com 22
pontos, seguido de Passos Manuel
(20), Belenenses (20), ISMAI (20),
Fafe (17) e Avanca (14).            MJs

Condições metereologicas 
voltam adiar encontro entre
Sporting da Horta/Porto 

DR
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