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RESCISÃO NO SPORTING 
O Sporting rescindiu ontem 
por mútuo acordo o contrato 
com o primeira linha Fábio 
Magalhães. O jogador de 28 
anos chegou à equipa de an-
debd dos leões em 2009. 
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ANDEBOL FABIO w*us 
VAI JOGAR NO MOERA SAD 
O lateral-esquerdo Fábio Magalhães é reforço 
do Madeira SAD para a próxima temporada, 
depois de ter rescindido com o Sporting, 
clube que representou nas últimas sete 
épocas. O internacional A português junta-se 
a Hugo Rosário (ex-Águas Santas), Gonçalo 
Ribeiro (ex-Passos Manuel) e Ivo Santos (ex-
Belenenses) no lote de reforços do conjunto 
comandado por Paulo Fidalgo. 
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Estarreja :  3500 atletas na "capital do andebol" 

COMPETIÇÃO O concelho de Estarreja recebeu, durante cinco dias, 3500 
atletas (de 200 equipas), que participaram no GarciCup'16 — VII Torneio 
Internacional Cidade de Estarreja, um evento que termina hoje. O concelho 
transformou-se na "capital do andebol em Portugal", diz a Câmara. s.F.  
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ANDEBOL 

Fábio Magalhães 
reforça Madeira SAD 
uà  O lateral-esquerdo Fábio Magalhães 
vai jogar na próxima temporada no Ma-
deira SAD, depois de o Sporting confir-
mar a rescisão de contrato com o inter-
nacional de 28 anos, que representava os 
leões desde zoo9/10. 
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A5 Fabio Magalhães ex-Sporting no Madeira Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-07-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=969a92f2

 
Desporto
Desporto | Publicado 02 Jul, 2016, 16:22
 
/ atualizado em 02 Jul, 2016, 16:22
 
O jogador internacional A, lateral esquerdo,
 
Fábio Magalhães, rescindiu com o Sporting e vai representar por uma temporada o Madeira Andebol
SAD.
 
É uma contratação de "peso" por parte da equipa madeirense, já que Fábio
 
Magalhães é de inegável qualidade.
 
Começa a tomar forma o novo plantel para a nova temporada do Madeira Andebol.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
| Publicado 02 Jul, 2016, 16:22 / atualizado em 02 Jul, 2016, 16:22
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ANDEBOL ENTREVISTA 

«O momento chave da época foi 
a eliminação do Sporting nas`melas'» 

HUMBERTO GOMES 
Aos 38 anos, Hum- 
berto Gomes é um 

guarda-redes realizado. Con-
quistou, com o ABC, três tro-
féus — Supertaça, Campeo-
nato e Challenge. É engenheiro 
civil, casou e teve uma filha. 
De bem com a vida, só lamen-
ta a falta de oportunidades na 
Seleção, mas o espírito do gru-
po ajuda a superar todas as 
dificuldades. 

entrevista de 
EDITE DIAS 

O
ABC começou a época a 
vencer a Supertaça, mas 
poucos acreditariam 
que lhe ia juntar a Taça 
Challenge e o campeo-

nato. Qual é a receita do sucesso? 
— Resume-se a duas palavras: 

trabalho e espírito. Muito trabalho e 
espírito de equipa. Não somos todos 
profissionais, não treinamos duas 
vezes por dia como muitos outros 
clubes, logo, temos de compensar 
isso. Aquelas duas horas por dia em 
que estamos a treinar, treinamos 
mesmo muito. Os treinos são mui-
to bem preparados e os jogadores 
aproveitam todos os minutos. De 
manhã, cada um faz a sua gestão no 
ginásio. Vou antes de ir trabalhar, 
por volta dás 7 h, até às 8.30 h, an-
tes de ir para o emprego. No início 
custa, mas depois° corpo adapta -se. 

— Surpreendido com as vitórias? 
— Dentro do clube sabíamos que 

tínhamos possibilidade de ser cam-
peões. O Carlos Ferreira e o Carlos 
Resende caíram que nem uma luva. 
Fizeram-nos acreditar que éramos 
capazes de ganhar títulos. Durante 
estes cinco anos, trabalharam con-
nosco a sede de vitória. A conquis-
ta da Taça de Portugal, no ano pas-
sado, foi o alento que precisávamos. 
Estes títulos são fruto de muito tra 
balho, que tem vindo a ser cons-
truído ao longo deste tempo todo. 

— O facto do ABC ser um clube  

com um orçamento menor do que o 
dos tradicionais candidatos ao títu-
lo nunca desequilibrou a balança? 

— O momento chave desta épo-
ca foi a eliminação do Sporting nas 
meias- finais. Perdemos com eles nos 
dois últimos anos. Quando consegui-
mos fazê-lo, como que acabou o 
tabu e fez-se um dique na nossa ca -
beça. 

— E a final da Taça Challenge foi 
por persistência? 

— Na minha opinião decidiu 
- se na Luz, na primeira mão. No 
segundo jogo, apesar de estar- 

mos a perder, acho que tivemos 
o desenrolar do encontro sempre 
controlado. Jogámos muito bem, 
fizemos um caminho sem mácu 
la até à final, embora os adversa 

Acabaram-se as 
mordomias do passado, 
os estágios... Mas 
ficámos mais unidos 

VIRA GARCEZ/ASF 

rios nem sempre fossem muito 
complicados. 

— Em que medida é diferente a 
conquista deste troféu com seis anos 
de diferença [Humberto venceu 
também pelo Sporting em 2010]? 

— A primeira conquista deste ní - 
vel nunca se esquece, com aquele 
pavilhão fantástico, aquele público 
maravilhoso... Agora, foi diferente... 
Foi um momento único. Vencer na 
minha casa, com o meu público, 
com o meu clube do coração... Nem 
tenho palavras... Estas pessoas já 
mereciam tanto! 

as ideias de... 

Superação 

Ultrapassámos as lesões 
com atletas que chegaram mal 
aproveitados ou após uma 
fase má. O Hugo Rocha, por 
exemplo, foi fundamental, fez 
a melhor época numa posição 
que nem sequer é a dele! 

Maturidade 

Não me arrependo nada 
de nenhuma decisão que 
tomei. Deixei amigos em todos 
os lados. Estou mais maduro, 
se calhar estabilizei com o 
casamento e isso reflete-se 
no meu rendimento 

Play-off' 

Todos esperavam que o 
FC Porto chegasse à final. Era 
heptacampeão e fez uma fase 
regular fantástica. Mas 
o 'play-off' é assim. Tem 
emoção e às vezes injustiça. 
O FC Porto é disso exemplo 

— Durante toda a época, foi per-
manente o apelo aos adeptos. O in-
ferno do Flávio Sá Leite foi determi-
nante nas conquistas? 

-- A minha carreira tem 27 anos. 
Saí do ABC com 24 anos para jogar 
com mais regularidade. Quando vol-
tei, há seis anos, foi um choque. Além 
da diferença abissal entre as condi-
ções a nível financeiro que existiam 
no ABC quando saí e o que encon-
trei, o que mais me chocou foi o di-
vórcio entre os adeptos e a equipa. "II --
vemos jogos em casa com 20 pessoas 
a assistir na bancada e a maioria fa 
miliares. Nunca tinha visto... E uma 
das maiores vitórias desta época foi 
ter casa cheia. A partir das meias ti 
nais, o pavilhão esteve sempre fabu-
loso. lima das coisas mais impor 

Aos 38 anos, Humberto Gomes nâo pensa em acabar a carreira, que começou pela mão do falecido Aleksander Donner 

HUMBERTO 
GOMES 

Guarda redes 
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Limes foi a reconciliação com o 
público e sentir que as pessoas nos 
apoiam. Claro que isso é muito mais 
fácil quando se disputam títulos! 

— E como foi voltar a casa, numa 
altura difícil para o clube e para si? 

Quando saí do Sporting, não ti-
nha clube. Às vezes digo que as coi-
sas acontecem por uma razão. Saí 
com a cabeça em água, sem clube, 
sem curso. Em Braga regressei a casa, 
ao meu clube de sempre, acabei o 
curso, encontrei a minha mulher e 
a minha vida mudou. Hoje, tenho 
curso, emprego, uma mulher e uma 
filha maravilhosas, voltei a ganhar e 
sou campeão! 

— O Humberto é do tempo em 
que o ABC era um clube que vivia 
bem e hoje é tudo diferente 

Viajamos no dia dos jogos, 
acabaram-se os estágios antes das 
partidas, acabaram se as mordo-
mias de outros tempos. Quando 
acabam os jogos, comemos pana-
dinhos que levamos de Braga, man-
damos vir pizzas ou paramos no 
McDonalds mais perto. Mas isto, 
por incrível que pareça, também 
nos torna mais unidos. 

— Acha que esta foi uma das 
suas melhores épocas? 

Penso que sim, mas este ren 
dimento tem muito a ver com o 
Carlos Ferreira. Que é um chato! 
[risos]. Mas, se não fosse ele, se-
ria impossível. Todos os clubes de-
viam ter um treinador de guarda - 
redes. Se dizem que somos 50 por 

cento da equipa, merecemos um 
treinador só para nós. Prefiro não 
tocar na bola e.ganhar do que de 
fender 20 bolas e perder. 

—Continua a ter mau perder? 
- Não é não saber perder, é que 

fico mesmo chateado... Zangado. 
Mesmo que individualmente te - 
nha feito um bom jogo, se perder 
fico a martirizar -me, a pensar o 
que podia ter feito algo melhor. 
Fico insuportável. Digo sempre que  

temos de dar tudo por tudo, den-
tro de campo, durante o jogo. Se 
eles forem melhores ou correr mal, 
acontece, mas temos de ter a cer 
teia que não perdemos porque não 
fizemos o nosso melhor. Detesto 
perder, é verdade frisos 1. Chateio-
- me quando sofro golos. 

—Emociona-se como se fosse 
o primeiro título? 

— Sempre. Ainda hoje, quando 
revejo as vitórias da Taça de Por-
tugal de 2015 ou da Taça Challen 
ge, fico com lágrimas nos olhos. 
Assim como detesto perder, quan 
do venço é uma adrenalina total. 

—É essa paixão que o mantém 
no topo aos 38 anos? 

—Temos de fazer o que gostamos, 
aquilo que nos dá paixão. Na vida e 
no desporto. O andebol é o meu amor 
e não sei quando vai acabar. O que 
sei é que, enquanto me sentir bem fi - 
sic amente e sentir que sou útil, vou 
continuar a jogar. Adoro os treinos 
e a competição. Se for como o Car-
los Ferreira, ainda tenho mais uns 
quatro anos! Até porque tenho a sor 
te de não ter tido lesões graves. 

BI 
o HUMBERTO GOMES 

Data de nascimento 
— 1 de janeiro de 1978 (38 anos) 
Naturalidade — Braga 
Peso — 100 quilos 
Altura-193m 
Posição — Guarda-redes 
Internacionalizações — 80 
Percurso — Sp. Braga, ABC, FC Gaia, 
S. Bernardo, Belenenses, Sporting 
e ABC 
Palmares — 3 Taças de Portugal 
(ABC), 4 vezes campeão nacional 
(ABC), 2 Taças Challenge (ABC 
e Sporting), 1 Supertaça (ABC) 

o 
«Seleção teve 
guarda-redes 
brilhante» 
Há muito tempo que Humberto 
Gomes não é convocado para a 
principal equipa portuguesa. 
Provavelmente o Único desgosto 
na recheada carreira desportiva. 
«Nunca me habituo, estou sempre 
disponível para a Seleção, é uma 
honra e um orgulho representar 
Portugal. Infelizmente, os 
treinadores que têm passado por 
lá não arriscam em mim», explicou 
o bracarense. «Temos excelentes 
jogadores que já mereciam estar 
numa fase final. Desta vez, esteve 
quase. Tivemos um guarda-redes 
brilhante, mas infelizmente não 
conseguimos marcar golos». 

VI TOR CARCEL/ASE 

Com a filha Lia e a mulher Liliana 

Cinema e 
família 
Disciplina é o segredo para ter 
tempo. «0 meu pai e o Resende 
sempre me disseram que com 
organização há tempo para tudo. É 
o que faço. Gosto de cinema, 
séries e de estar com a minha 
família que é o melhor do Mundo.» 
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João Matos, João Pinto, Bruno de Carvalho, Pedro Solha e Riquicho 

Bruno quer títulos europeus 
Desejo do presidente; lança-

mento de cartão de sócio pré-
-pago 

Bruno de Carvalho, em dia de 
aniversário do Sporting, confessou 
que «ser presidente do clube já é 
urna prenda suficiente» e apon 
tou o objetivo que tem: «O obje 
tivo claro é ser campeão nacional 
em todas as modalidades e que se 
conquiste em quase todas elas um 
título europeu.» 

Este desejo do presidente dos 
leões foi revelado durante a apre-
sentação do novo cartão de sacio  

pré pago. que decorreu na Fnac 
cio Chiado, em Lisboa, e onde o lí-
der sport inguista recordou que a 
quotização reverte a favor das mo-
dalidades e que o objetivo agora é 
crescer o número de sócios em 
mais 35 mil. 

«o Sporting neste momento 
não é só tão grande como os maio 
res cia Europa, somos tão grandes 
como os maiores cio mtmdo», cies - 
tacou Bruno de Carvalho, que se fez 
acompanhar de atletas das moda 
lidades: João Matos (futsal), João 
Pinto (hóquei), Pedro Solha (ande-
boi) e Riquicho (futebol). 
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ANDEBOL 

Fábio Magalhães no Madeira, SAD 
PEORO BE NAVE NTE/ASF 

Internacional português res-
cindiu com o Sporting após sete 
anos de ligação ao clube 

Fábio Magalhães vai ser Jogador do 
Madeira, SAD na próxima temporada 
depois de, ontem, ter chegado a 
acordo para a rescisão com o Sporting. 
O internacional português esteve sete 
anos em Alvaiade, tendo conquistado a 
Taça Challenge em 2010, e três Taças 
de Portugal. 
Esta época, os leões não alcançaram 
os objetivos propostos, tendo perdido 
a corrida ao titulo nas melas-finais do 
0y-off e saldo da Taça EHF logo na 
estrela europeia. As contas da Taça de 
Portugal também saíram goradas, com 

Lateral acordou, ontem, a saída de Alvaiade 

a derrota na final, frente ao Benfica. Os 
responsáveis leoninos decidiram que era 
preciso alterar alguma coisa e depois de, 
na época anterior, terem trocado de 
treinador, com a entrado do espanhol  

Javier Equisoain, agora é a vez de haver 
mexidas no plantei. 
Quem aplaudiu foi, por certo, o 
treinador dos madeirenses, Paulo 
Fidalgo, que consegue, assim, garantir 
um dos melhores atletas nacionais e 
reforça as suas ambições, depois do 
quinto lugar na última temporada. 
Fábio Magalhães prepara-se para uma 
nova etapa na carreira e junta-se a 
Hugo Rosário (ex-Aguas Santas), 
Gonçalo Ribeiro (ex-Passos Manuel) e 
Ivo Santos (ex-Belenenses), reforços 
já anunciados. De saida da ilha estão 
Cláudio Pedroso (Sporting), David 
Pinto (Benfica), Elias António 
(Aguas Santas) e Nuno Carvalhais 
(Aguas Santas). E. D.  
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Sporting e Fábio Magalhães revogam contrato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-07-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=619835

 
O Sporting anunciou, este sábado, através de comunicado, a revogação do contrato, por mútuo
acordo, com o jogador de andebol Fábio Magalhães.
O clube de Alvalade agradece as sete temporadas que o andebolista teve de leão ao peito, contratado
na época 2009/10, e destaca a sua contribuição para a conquista da Taça Challenge logo na sua época
de estreia.
 
02-07-2016
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Os Jogos das Ilhas e o desenvolvimento do desporto
Opinião

No início da década de oiten-
ta, mais precisamente em Setem-
bro de 1982, a Secretaria Regio-
nal de Educação, então liderada 
pelo Dr. Reis Leite, deu início a 
um projecto de desenvolvimento 
desportivo regional, alicerçado 
nos conceitos fundamentais 
da Autonomia Insular. Em 
consequência, coube à Direcção 
Regional de Educação Física e 
Desportos a responsabilidade de 
não só conceber o desenho do 
projecto em causa como, poste-
riormente, a responsabilidade de 
o levar à prática.

A prioridade, em termos es-
colares, foi concedida à então 
Escola Primária, hoje Escola do 
1.º Ciclo do Ensino Básico, com 
a introdução obrigatória das acti-
vidades de Educação Física para 
todas as crianças que frequenta-
vam aquele grau de ensino. Es-
tas actividades eram sustentadas 
por uma equipa especializada de coordenadores 
concelhios que apoiavam e coordenavam o pro-
cesso prático de desenvolvimento motor das 
crianças açorianas.

Paralelamente, fez-se o levantamento da si-
tuação das instituições de carácter associativo 
responsáveis pela organização das actividades 
federadas. As Associações de Futebol e as de 
Desportos que operavam em Angra do Heroísmo, 
na Horta e em Ponta Delgada, na medida do pos-
sível, respondiam às necessidades da organização 
de atividades desportivas regulares que aconte-
ciam nas respetivas zonas territoriais, à exceção 
da Associação de Patinagem de Ponta Delgada, 
que era única na região.

Após a realização da primeira Cimeira do 
Desporto Açoriano, executou-se um vasto pro-

grama de acções práticas, descentralizadas pelas 
diferentes ilhas, tais como, entre outros: estágios 
de aperfeiçoamento técnico/tático, para os prati-
cantes; acções de formação, ao nível da arbitra-
gem; conferências, seminários e documentação 
vária. Todas estas acções serviram de suporte à 
realização dos Jogos Desportivos Açorianos (Jo-
gos das Ilhas dos Açores). 

Os primeiros Jogos das Ilhas Açorianas reali-
zaram-se nos dias 1, 2 e 3 de Julho de 1983, entre 
selecções nas categorias de juniores/seniores, de 
ambos os sexos, nas modalidades de andebol, bas-
quetebol e voleibol, em representação das 3 Asso-
ciações de Desportos dos Açores. Esta actividade, 
efectuada na cidade da Horta, foi integrada nas 
comemorações do 150.º Aniversário da sua ele-
vação a cidade. 

Poucos dias depois, realizaram-se outros Jo-

gos das Ilhas, denominados Jogos Desportivos 
Insulares, na cidade do Funchal, tendo em vista 
a realização de intercâmbios desportivos entre 
as duas Regiões Autónomas e a uniformização 
de processos de actuação ao nível desportivo, 
na defesa dos direitos fundamentais dos jovens 
desportistas insulares face à pouca abertura das 
federações nacionais na integração de equipas in-
sulares nas provas nacionais. Estes eventos efec-
tuaram-se entre selecções masculinas e femininas 
dos Açores e Madeira, nos dias 8, 9 e 10 de Julho, 
em Basquetebol e Voleibol e nos dias 15, 16 e 17 
do mesmo mês, em Andebol e Atletismo.

Em consonância, com a aproximação e 
aprofundamento das relações desportivas entre 
os Açores e a Madeira, tendo como objectivo 
principal mostrar aos responsáveis desportivos, 
a nível nacional, das capacidades organizativas 

das Regiões Autónomas Insulares e 
da sistematização processual do nos-
so desenvolvimento desportivo, para 
exemplo das regiões mais atrasadas 
do nosso país e, igualmente, das vir-
tudes da regionalização e autonomia 
do nosso futuro, organizaram- se na 
cidade de Ponta Delgada nos dias 27, 
28 e 29 de Abril de 1984 (férias da 
Páscoa), os Jogos Juvenis Insulares 
nas modalidades de Andebol, Bas-
quetebol e Voleibol, de ambos os 
géneros. Tratam-se de outros Jogos 
das ilhas na medida em que a região 
organizadora participa, sempre, com 
3 selecções, no caso dos Açores em 
representação das 3 Associações de 
Desportos existentes, que engloba-
vam jovens de diferentes ilhas.

Este intercâmbio desportivo en-
tre os Açores e a Madeira decorreu, 
sem qualquer interrupção, ao longo 
dos anos seguintes com alternância 
anual dos locais da organização. Em 
1986, altos dirigentes responsáveis 

das ilhas Canárias ao terem conhecimento da rea-
lização destes eventos desportivos mostraram in-
teresse em assistir aos jogos insulares. Ficaram de 
tal modo bem impressionados com o que viram, 
que manifestaram, de imediato, o seu interesse em 
participar, subescrevendo os acordos necessários 
e aprovação da regulamentação ajustada à intro-
dução de uma nova parceria. Assim, nasceram os 
Jogos do Atlântico: Açores-Canárias-Madeira, 
que rapidamente se transformaram numa activi-
dade regular para as três regiões Autonómicas In-
sulares. É pena que tudo isto tenha acabado. Até 
porque não há desenvolvimento do desporto sem 
quadros competitivos aliciantes e bem organiza-
dos.

Eduardo Monteiro
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Alunas de Valongo do Vouga
são campeãs nacionais

também o título nacional, mui -
to festejado depois de, com
grande entrega, determinação
e o espírito de equipa, terem
vencido as equipas das Escolas
Secundária Aquilino Ribeiro
(Oeiras), E.B. Dr. Francisco San-
ches (Braga) e Secundária Gil
Eanes (Lagos).

Ana Costa, Filipa Gonçalves,
Maria Figueiredo, Bruna La-
deira, Catarina Pires, Juliana
Marques, Ana Saraiva, Veróni -
ca Nelson, Bruna Martins, Bea-
triz Teixeira, Nanci Lopes e Ma-
riana Morais foram as atletas
responsáveis por mais esta
conquista da equipa de Valon -
go do Vouga, que partiu para
Sines com o objetcivo de che-
gar o mais longe possível nos
Campeonato Nacionais de Ini-
ciados de Desporto Escolar. |

A equipa feminina de Andebol
da Escola do Ensino Básico 2,3
de Valongo do Vouga sagrou-
se campeã nacional de Inicia-
das de Desporto Escolar, ao

vencer todos os encontros dos
Campeonatos Nacionais que
se disputaram recentemente
em Sines.

Depois de se terem conquis-
tado o título distrital, as alunas
de Valongo do Vouga concre-
tizaram o sonho de alcançar

Equipa de Iniciadas da Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga

D.R.

Andebol
Desporto Escolar
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Euro 2016: Itália com braçadeiras negras frente à Alemanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-07-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=57994c87

 
Há 11 min
 
Em memória das vítimas do atentado no Bangladesh
 
A equipa italiana, bem como toda a comitiva, vai envergar braçadeiras negras no jogo deste sábado
frente à Alemanha dos oitavos de final do Euro 2016, em memória das vítimas do atentado no
Bangladesh.
 20 pessoas morreram no ataque terrorista , sendo que várias eram italianas.  O uso de braçadeiras
negras é a forma de a equipa italiana dar as condolências e prestar solidariedade às famílias das
vítimas neste momento difícil, diz a federação.
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Andebol: Sporting revoga contrato com Fábio Magalhães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-07-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d2b48a84

 
Há 24 min
 
Primeiro linha tinha contrato por mais uma época
 
O Sporting anunciou, este sábado, ter revogado  ainda que por mútuo acordo  o contrato com o
andebolista Fábio Magalhães.
O primeira linha, que tinha chegado a Alvalade em 2009/10, tinha contrato por mais um temporada
depois de em março de 2015 ter renovado por duas épocas.
Com o emblema leonino Fábio Magalhães conquistou, entre alguns troféus nacionais, a Taça Challenge
na sua época de estreia.
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Associação de Andebol de Santarém aposta na formação de árbitros e treinadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-07-2016

Meio: Mirante Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=af669a48

 
Novos órgãos sociais tomaram posse numa cerimónia onde marcou presença o presidente da
Federação Portuguesa de Andebol.
 
Uma das grandes apostas da direcção da Associação de Andebol de Santarém para o mandato que
agora se inicia passa pela formação de árbitros e treinadores. Há também um projecto com o
objectivo de seduzir os mais jovens para a prática da modalidade, apelidada de "Andebol 4KIDS".
Essas metas foram apontadas pelo presidente da associação, António Rebelo, que no dia 27 de Junho
tomou posse para um novo mandato, tal como os restantes membros dos órgãos sociais. Novas
competições, um contrato programa com a federação e uma melhor gestão foram outros pontos
destacados pelo presidente.
 
A cerimónia de tomada de posse decorreu na sede do Grupo de Futebol dos Empregados do Comércio
de Santarém, tendo-se iniciado com a apresentação dos novos membros e dos cargos que sofrerão
alterações quanto aos seus titulares. Na direcção continua como presidente António Rebelo, como
vice-presidente Paulo Jorge Bento e Vânia Botequim como secretária.
 
A assembleia geral é presidida por Jorge Silva Andrade, que tem como vice-presidente Celso Pimenta
Braz e como secretária Sandra Constantino. A presidir ao conselho fiscal está José António Santos e os
vice-presidentes são António Caniço e António Pires.
 
Na tomada de posse esteve presente Luís Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol,
que além dos agradecimentos pelo que se faz pelo andebol no distrito de Santarém, destacou ser essa
a segunda modalidade mais praticada no país em termos federados, sendo importantíssimo o apoio
das autarquias nesse capítulo. Por fim, mencionou Pedro Sequeira, responsável pelas acções de
formação para técnicos e árbitros, que renovou contrato com a associação por mais uma época.
 
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
 
Mais Artigos
 
02/07/2016
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Câmara de Gaia atribui medalha de Mérito Profissional à Agência Lusa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-07-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=21a68a16

 
A Câmara de Vila Nova de Gaia atribuiu esta noite a medalha de "Mérito Profissional" à Agência Lusa,
distinguindo o papel "relevante em prol da democracia e da liberdade de imprensa".
 
A entrega da medalha foi feita esta noite pelo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues, à presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, Teresa Marques, numa
cerimónia integrada nas comemorações do Dia do Município que este concelho do distrito do Porto
assinalou na terça-feira.
 
"Um serviço público de informação não é apenas um serviço público de informação. É o
reconhecimento de que a informação descentralizada no território dá voz a quem à partida não tem
voz", disse Eduardo Vítor Rodrigues.
 
Este ano a Agência Lusa comemora o seu 30.º aniversário, uma efeméride recordada pelo autarca de
Gaia que considerou que "30 anos de uma instituição como a Lusa são 30 anos de melhor
democracia".
 
Estas declarações foram interpretadas pela presidente da agência noticiosa portuguesa como "um
reconhecimento à Lusa pela sua independência editorial e pela cobertura das notícias de uma forma
abrangente".
 
Teresa Marques reiterou a ideia de que a Lusa "procura cobrir toda a informação noticiosa quer em
Portugal, quer no Mundo", daí que "esta medalha reconheça", disse, além "da qualidade do jornalismo
que é prestado e a importância do serviço público".
 
"Nós estamos em todo o lado. Muitas vezes se a Lusa não estivesse estamos completamente convictos
de que não se falaria do tema", disse Teresa Marques dando como exemplo o desporto: "A Lusa vai ao
futebol mas também vai à canoagem, ao ténis de mesa, vamos a todas as modalidades".
 
Esta noite a autarquia de Gaia também atribuiu medalhas de "Mérito Cívico" a instituições de várias
freguesias do concelho que têm estado relacionadas a projetos de Educação e da Inclusão, sendo que
a medalha de "Valor e Altruísmo" foi atribuída à Cooperativa para a Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados, bem como à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Mental.
 
"Foi gratificante estar presente porque vi uma Câmara Municipal a agradecer a instituições de
solidariedade social o trabalho que fazem em prol da comunidade. É uma honra para a Lusa estar ao
lado de todas estas instituições que comparo, de alguma forma à Lusa, por realizarem muitas vezes
um trabalho importante mas que não é publicitado, não é visto", acrescentou Teresa Marques.
 
Receberam também medalhas de "Mérito Profissional" Marco António Costa, ex-vice-presidente da
autarquia de Gaia, e a empresa Cantinho das Aromáticas, enquanto com a medalha de Mérito
Desportivo foi distinguido Carlos Resende, treinador do ABC Braga/UMinho, atual campeão nacional de
andebol.
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Também nesta cerimónia numa intervenção à luz da palestra "Regionalização: Sim, Não ou Talvez?", o
ex-presidente da câmara do Porto, Rui Rio, defendeu que "a regionalização pode conseguir, se bem
feita, um regime mais democrático, mais próximo das pessoas e menos despesista", bem como "uma
governação mais competente e menos centralizadora".
 
Sat, 02 Jul 2016 08:40:29 +0200
 
POR Lusa
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Andebol
ABC/UMinho renova com Pedro Seabra 
e oficializa regresso de Dario Andrade

A direcção do ABC/UMinho continua a traba-
lhar na constituição do novo plantel para a
época 2016/2017. Ontem anunciou a renova-
ção de contrato com o central Pedro Seabra
— que está nomeado para um dos melhores
do andebol português da época passada — e
confirmou o reforço Dario Andrade, já avança-
do oportunamente pelo Correio do Minho.
Ponta-esquerda está, assim, de regresso ao
clube academista.
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Pedro Seabra
renova pelo
campeão ABC

Pedro Seabra renovou con-
trato com o ABC, o qual ajudou
a sagrar-se campeão nacional
na última época e a conquistar
a Taça Challenge. O central de
26 anos, formado no Centro
Desportivo de São Bernardo,
mantém assim a sua ligação
ao clube de Braga , que vai dis-
putar a Fase de Qualificação
da Li ga dos Campeões.

O jogador aveirense vai po-
der realizar o sonho de jogar a
importante competição euro-
peia, pelo menos na fase de
qualificação, tendo ficado, an-
teontem, a conhecer os adver-
sários do Gru po 2. O ABA vai
defrontar o Maccabi Tel Aviv,
de Israel e, caso vença a equipa
israelita, discutirá depois, com
o vencedor do encontro Bre-
genz (Áustria)-Achilles (Bél-
gica), o acesso à fase de grupos
da Liga do Campeões. |

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Página 19



A20

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 16,80 x 13,47 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 65107952 01-07-2016

Estarreja vira
capital de Andebol
Arranque Cerimónia de abertura do Garci Cup 2016 juntou
milhares de atletas no centro a cidade numa noite inesquecível
Avelino Conceição

A 7.ª Edição do Torneio Inter-
nacional de Andebol Garci Cup
começou oficialmente na última
quarta-feira, após a cerimónia
de abertura que este ano teve o
centro de Estarreja, mais con-
cretamente a Praça Francisco
Barbosa, como o palco de uma
noite de gala. E o momento alto
deu-se quan do um dos padri-
nhos do even to, Carlos Resende,
treinador da equipa do ABC que
se sagrou campeão nacional,
deu as boas vindas aos atletas.

A cidade virou, assim, capital
de Andebol, sendo que a edição
2016 é já a maior de sempre, ao
juntar cerca de 3.500 atletas em

representação de mais de 200
equipas, que vão disputar uma
maratona de jogos por 11 pavi-
lhões que só terminará no pró-

ximo domingo ao final da tarde,
altura em que o torneio encer-
rará com a cerimónia da entrega
de prémios.

Bandeiras de Portugal, Alemanha e Espanha na abertura

D.R.

Diamantino Sabina , presiden -
te da Câmara de Estarreja fez
abertura oficial dos jogos, dese-
jando a todas as equipas “uma
boa estadia na cidade” e que le-
vem boas recordações de “um
torneio feito a pensar em todos
vós”. No final da intervenção do
edil estarrejense foram lançadas
das varandas da autarquia de-
zenas de bolas para os milhares
de atletas presentes.

De seguida começou o desfile
de todas as equipas, escolas de
samba e demais participantes
até ao pavilhão multiusos, onde
decorreu mais um grande es-
pectáculo, que acabou por se
prolongar pela noite dentro, na-
quele que outro dos momentos
mais aguardados das edições
deste torneio.

Por Estarreja e concelhos li-
mítrofes vão passar muitos mi-
lhares de aficionados da moda-
lidade, muito deles estrangeiros,
na sua maioria espanhóis. O
Garci Cup, que nos últimos anos
tem sido apadrinhado pela Se-
lecção Nacional de Juniores,
conta também com a participa-
ção de equipa da Alemanha. |
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Garci Cup arraca com pompa e
circunstância em Estarreja P31
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Pedro Pires
reforça equipa
da Artística

A Associação Artística de Avan -
ca, depois do sétimo lugar al-
cançado no Nacional A1 de An-
debol, já começou a estruturar
o plantel da próxima época,
tendo oficilizado o primeiro re-
forço. Trata-se de Pedro Pires,
jovem que na última época se
sagrou campeão nacional da
2.ª Divisão de Juniores, ao ser-
viço do Feirense.

O jogador de 100 kg e 1,94
metros, muito forte no jogo de-
fensivo, acrescenta qualidade
ao plantel da Artística de Avan -
ca, que depois manter o trei-
nador Carlos Martingo no co-
mando técnico, também já ini-
ciou o processo de renovações,
garantido a continuidade de
Pedro Veitia, Carlos Santos, Al-
berto Silva, Nuno Carvalho e
Diogo Oliveira, aos quais tam-
bém se vai juntar Ciprian, pro-
movido da equipa júnior.AC

Andebol
1.ª Divisão Nacional
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Isabel Cardoso
convocada para
a selecção 
nacional 
de andebol
A atleta da SIR 1.º de Maio, Isa-
bel Cardoso, foi convocada
para a selecção nacional de ju-
niores B de andebol. A jovem
atleta de Picassinos, faz parte
do leque de 18 atletas escolhi-
das pelo seleccionador nacio-
nal Ulisses Pereira para repre-
sentar Portugal no GarciCup -
Torneio Internacional Cidade
de Estarreja, disputar até do-
mingo, em Estarreja. Isabel Car-
doso é a única atleta do distrito
de Leiria presente nesta con-
vocatória.|
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SIR representa
Portugal em
Barcelona
A SIR 1.º de Maio é o único
clube português a marcar pre-
sença na edição de 2016 do
prestigiado torneio de andebol
de Granollers (Espanha). O
clube marinhense está presente
na região de Barcelona com
quatro equipas, infantis e ini-
ciados, masculinos e femininos.
O torneio disputa-se até do-
mingo.
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Torneio `+ Infante' reuniu 

cerca de 400 atletas 
Decorreu entre os dias 24 e 28 de 
Junho a primeira edição do torneio 
de andebol `.4- Infante' organizado 
pelo Clube Desportivo Infante D. 
Henrique. O torneio contou com a 
participação de cerca de 400 atle-
tas, nos escalões de infantis e juve-
nis sendo que cerca de 100 atletas 
vieram de Portugal Continental. 
Para além da vertente desportiva, a 
organização contemplou a verten-
te lúdico-turística através de visitas 
guiadas a locais turísticos da ilha, 
efectuando assim uma promoção 
da modalidade e da região. 

No final, no Largo da Fonte -
Monte, houve um jantar típico ma-
deirense e entrega de prémios aos 
vencedores bem como a todos os 
participantes. Foram distinguidos 
individualmente os melhores mar-
cadores, jogadores e guarda-redes 
de todos os escalões. 

Em termos classficativos, o CS 
Madeira venceu em infantis fe-
minnos, o Estarreja AC foi o me- 

lhor em infantis masculinos, en-
quanto em juvenis foram cam-
peões a Bartolomeu Perestrelo (fe-
mininos) e Académico do Funchal 
(masculinos). 

A organização recebeu rasgados 
elogios, tanto dos clubes regionais 
como nacionais. 

Posto isto, Clube Desportivo In-
fante, a exemplo dos últimos anos, 
rumou para o continente para 
participar num torneio fora da re-
gião. Nesta segunda viagem da 
época, com uma comitiva de 95 
elementos, as 'estudantes' estão a 
participar desde ontem no Garci-
Cup'16 - Torneio Internacional 
Cidade de Estarreja, que conta 
com um total de 3500 atletas, dis-
tribuídos entre 200 equipas. Na 
6.a  edição, além do Andebol In-
door, e andebol adaptado, existe 
um destaque especial para o An-
debol de Praia, de forma a promo-
ver a inclusão de toda a comuni-
dade nesta modalidade. 
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Está a decorrer desde Quinta-feira,  em 
Godim, Trás-os-Montes, na cidade do Peso 
da Régua, o Encontro Nacional de Mi-
nis Masculinos e Femininos em Andebol. 
Marcam presença 58 clubes, num total de 
100 equipas, com comitivas oriundas do 
Norte a Sul do país e das ilhas. Participam 
nesta competição,  direccionada para as 
vertentes masculinas e femininas do esca-
lão de andebol, mais de 1500 participan-
tes, entre atletas, equipas técnicas, árbitros 
e voluntários. Trata-se de um dos maiores 
eventos nacionais organizado pela Federa-
ção de Andebol de Portugal, Associação de 
Andebol de Vila Real, Câmara Municipal 
do Peso da Régua e o clube local, A. D. Go-
dim.

Os Açores estão representados pelo 
campeão regional Clube Desportivo Os 
Marienses e pela equipa oriunda da ilha do 
Faial, o SC Horta, numa comitiva de cerca 
de 30 pessoas.

Encontro Nacional 
de Minis em Andebol 
até Sexta-feira
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Quatro equipas 
da SIR 10  Maio estão em 
torneio em Barcelona 
As equipas de infantis e iniciados, 
masculinos e femininos, da SIR 1° 
de Maio estão até domingo, dia 3, 
a participar no torneio de andebol 
Granollers, em Barcelona, Espa-
nha, entre mais de 5.000 jogado-
res de 21 países. Trata-se do único 
clube português a marcar pre-
sença em 2016 e pretende poten-
ciar a modalidade entre os jovens. 
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Etapa do circuito 
de andebol de 
praia prepara 
Europeu 

As equipas estão a postos. Os 
campos também. E as bancadas 
montadas. A marginal da Nazaré 
está preparada. A pouco mais de 
uma semana do Europeu subl6 
de andebol de praia (de 8 a 16 
de julho), a praia da "ondas gi-
gantes" recebe a segunda etapa 
do Circuito Regional da modali-
dade, entre 1 e 3 de julho. 

No último fim de semana, a 
festa de andebol de praia acon-
teceu em São Pedro de Moel e os 
"veteranos" Raccoons d'Areia e 
as "novatas" Be One, nova deno-
minação da anterior equipa 100 
Ondas, venceram na categoria 
Masters. 

Nos Rookies, a vitória foi cele-
brada por Texas BH e Awesome, 
em masculinos e femininos, res-
petivamente. 
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No passado sábado o Andebol Club de Lamego, organizou 
um evento que mais uma vez foi um sucesso pelo número de 
espetadores e de participantes na atividade. 

A estrutura do clube pensou em organizar 4 jogos de andebol 
mas desta vez os atletas foram os pais dos atletas e os veteranos 
que já passaram pelo clube, tanto femininos como masculinos. 

Os filhos na bancada viam os pais jogar, apoiavam as suas 
iniciativas e claro divertiram-se com toda aquela organização.

Um belo convívio que contou ainda com a presença dos ex-
-atletas Francisco Pereira e Jorge Pereira que atualmente defen-
dem as cores do Sport Lisboa e Benfica. 

O Andebol Club de Lamego agradece o apoio da Farmá-
cia Santos Monteiro neste evento de elevada importância para 
o clube. 

Mais uma boa iniciativa que criou uma grande festa para o 
clube e para a modalidade.

Andebol Club de Lamego

“Andebol 
Para Recordar 2016”
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Mais um ponto alto do Andebol Club de 
Lamego. Daniel Esteves Vieira jogador do 
ACL, do escalão de Iniciados (esquerdino).  
É atleta do clube à cerca de 10 anos. 

O Daniel Vieira, dadas as suas quali-
dades, foi premiado com a sua chamada à 
selecção Nacional de Andebol, para ir dis-
putar os jogos desportivos da CPLP, em 
Cabo Verde.

Parabéns a Daniel Vieira, e ao Andebol 
Club de Lamego, pelo brilhante trabalho 
desenvolvido ao longo dos seus 25 anos de 
existência.

Daniel Vieira chamada 
à Seleção Nacional

Andebol Club de Lamego
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Decorreu nos dias 26 e 27 
de junho o estágio do escalão 
de Minis do A. C. Lamego, 
que serviu de preparação para 
o Encontro Nacional de Minis 
que se vai realizar na cidade 
da Régua de 30 de junho a 3 
de julho. 

Os responsáveis do escalão 
decidiram que antes do En-
contro Nacional os campeões  
mereciam um estágio pela 
grande época que realizaram 
e também pelo comportamen-
to exemplar ao longo do ano 
a nível escolar. Estágio este, 
que correu da melhor forma e 
que todos os atletas tiveram a 
oportunidade de usufruir das 
fantásticas instalações despor-
tivas. Durante a concentração 
a equipa realizou três treinos, 
um passeio cultural, vários 
jogos lúdicos e ainda houve 
tempo para um convívio com 
os pais dos atletas que mais 

uma vez marcaram presen-
ça no apoio aos seus filhos e 
ao clube. 

Participaram no estágio 
24 atletas, que são aqueles 
que vão defender as cores do 
Andebol Club de Lamego no 
Encontro Nacional de Minis.

Os responsáveis do Ande-
bol Club de Lamego ficaram 

Andebol Club de Lamego

Minis em Estágio 
no Complexo Desportivo de Lamego

encantados com as condições 
que o “nosso” complexo tem 
neste momento para a prática 
desportiva. A alimentação foi 
de Excelência e não foi de cer-
teza a última vez que o clube 
organizou uma atividade nes-
tas instalações. 

Ao atletas participantes fo-
ram: Daniel Gomes, Daniel 
Paiva, João Almeida, João 
Avelino, João Andrade, João 
Maçãs, João Barreira, Rafael 

Rebelo, Rafael Silva, Rafael 
Esperanço, David Guedes, 
David Carreira, José Nuno, 
José Lamelas, Eduardo Viei-
ra, Martin Sousa, Francisco 
Pinto, Francisco Alves, Octá-
vio Santos, Ivo Santos, André 
Silva, Guilherme Taveira, Rui 
Rodrigues e Júlio Santos. 

Treinadores: Luís Macha-
do e Daniel Taveira 

Diretores: Tânia Taveira 
e Manuel Oliveira 
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As equipas do Lagoa Acadé-
mico Clube (LAC) venceram, 
nos dias 11 e 12 de junho, as 
Taças do Algarve em Ande-
bol, nos escalões iniciados 
femininos, juvenis masculi-
nos e juvenis femininos, que 
se realizaram no Pavilhão 
Municipal Jacinto Correia, 
em Lagoa.

O clube sagrou-se ven-
cedor de três das quatro fi-
nais organizadas, tendo per-
dido o título apenas no es-
calão de iniciados masculi-
nos para o Clube de Vela de 
Tavira.

Também a 10 de ju-
nho, o mesmo espaço rece-
beu um encontro de minis e 
bambis para a promoção da 
modalidade, onde estiveram 
60 crianças algarvias.

A Câmara Municipal de 
Lagoa congratula-se por a 
equipa da casa ter ganho 
três dos títulos em disputa, 
tendo, no final, os troféus 

sido entregues por João Es-
trela, presidente da Associa-
ção de Andebol do Algarve, 
Luís Encarnação, vereador 
do desporto da autarquia e 

Soraia Lopes, atleta inter-
nacional, natural de Lagoa e 
formada no LAC, que joga no 
Clube Balonmano Porriño, 
na Galiza (Espanha).

lagoa Académico Clube 
conquista Taças de Andebol
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ATLETISMO
ACV PROMOVE O DIA DA SELEÇÃO NACIONAL

O Clube de Andebol da Associação Cultural de Vermoim (ACV Andebol Clube) promoveu, no passado sábado, o seu Dia
da Seleção Nacional. Contando com a presença da Seleção Nacional de juniores femininas, o ACV trouxe até à cidade
um fantástico dia de promoção da modalidade.
Logo pela manhã, na Casa do Território, no Parque da Devesa, o dia começou com um misto de apresentação do
concelho, com a divulgação das exposições, e de reflexão sobre a modalidade através de uma palestra. Seguiu-se um
almoço nas instalações da Escola D. Sancho I e, finalmente, uma tarde de andebol na nave do Pavilhão Municipal.
Foi um dia inesquecível para os atletas e familiares do ACV Andebol Clube que deseja expressar a sua mais sentida
gratidão à Federação de Andebol de Portugal, à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e à Escola D. Sancho I.
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Frazão
Alunos vencem nacionais do desporto escolarAlunos vencem nacionais do desporto escolarAlunos vencem nacionais do desporto escolarAlunos vencem nacionais do desporto escolarAlunos vencem nacionais do desporto escolar
Os atletas da Escola Básica de Frazão ven-
ceram a primeira competição nacional da
Taça Desporto Escolar/CNID que decorreu
nos dias 7 e 8 de junho no Estádio 1.º de
Maio do INATEL, em Lisboa.
A Taça Desporto Escolar / CNID é uma
nova iniciativa do Desporto Escolar para
2015/2016, desenvolvida em colaboração
com o CNID – Associação da Imprensa
Desportiva no âmbito das comemorações
dos seus 50 anos.
Nesta competição estiveram envolvidos
768 atletas do 7.º ano de escolaridade pro-
venientes de 24 agrupamentos a nível na-
cional, num total de 144 equipas (6 por
agrupamento) acompanhados por 96 pro-
fessores, cujas equipas foram vencedoras
dos torneios de apuramento interno da
escola representando a sua escola numa
fase local (CLDE) e na Final Nacional, sob
o lema ”ganha a turma, ganha a escola”.
O principal objetivo é valorizar a atividade
interna dos agrupamentos dando conti-
nuidade aos  torneios interturmas reali-
zados pelos alunos e pelos professores,
alargando o seu âmbito para as escolas de
proximidade e permitir a possibilidade de
participar numa final nacional.
A Taça Desporto Escolar/CNID combina
quatro modalidades, coletivas e indivi-
duais, – andebol, basquetebol, atletismo
e ténis de mesa, e a classificação geral fi-
nal da escola é resultante das classificações
de cada uma dessas quatro modalidades.
Representaram o Agrupamento de Frazão
os seguintes alunos/atletas: Andebol fe-
minino: Sara Gouveia, Diana Neto, Cami-
la Leal, Sara Teixeira, Beatriz Sousa e Ná-

dia Pereira. Andebol masculino: Abílio
Silva, Alexandre Torres, João Coelho, João
Neves, João Silva e Jorge Rodrigues. Bas-
quetebol feminino: Marta Barros e Maria
Rosas. Basquetebol masculino: Tiago
Dias, Pedro Barbosa e Fábio Silva. Atle-
tismo: Ana Rodrigues, Bruna Leal, Mar-
ta Costa, Luís Sousa, Luís Silva e Marco
Oliveira. Ténis de Mesa: Inês Afonso,
Vanessa Vilela, João Silva e Simão Coelho.
Professores: Pedro Barros, Victor Filipe

Rosário, Marisa Simões Carvalho e Ricar-
do Menezes.
O Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, entregou a taça aos vencedo-
res destacando o brilhantismo da sua vi-
tória e da importância do desporto na for-
mação integral dos jovens. Segundo apu-
rámos, foram alcançadas algumas mar-
cas extraordinárias em alunos de Frazão
com um forte potencial para virem a me-
lhorar as capacidades físicas e técnicas.
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treinadora do cister sport de alcobaça dá treinos de andebol no estabelecimento prisional de vale de judeus

Os condenados de Isabel
Ninguém entrará numa prisão de livre vontade. 

Mas, como em tudo na vida, há sempre uma 
exceção à regra. É o caso da alcobacense Isabel 
Carolino, que desde o passado mês de outubro 
decidiu enfrentar os medos, fintar os estigmas 
e ensinar andebol a reclusos do Estabelecimento 
Prisional de Vale de judeus, em Alcoentre. Uma 
tarefa que assumiu com uma única retribuição: 
observar, uma vez por semana, o sorriso no rosto 
dos seus “jogadores”, nada mais, nada menos que 
um grupo de matulões condenados por crimes 
como homicídio, assaltos ou tráfico de droga. 
É ela quem impõe as leis nos treinos e, como 
prémio pelo “bom comportamento”, organizou 
recentemente um “jogo-treino” com uma equipa 
de jovens jogadores oriundos da formação do 
Cister Sport Alcobaça. o REGIÃo DE CISTER assistiu 
ao encontro e conta-lhe a história do lado de 
dentro das paredes da prisão.

há quase três décadas ligada à modalidade, 
e com uma experiência recente bem sucedida a 
treinar utentes do Centro de Educação Especial, 
Reabilitação e Integração de Alcobaça (Ceeria), a 
treinadora aceitou o repto que lhe foi lançado 
por uma amiga que trabalha no Estabelecimento 
Prisional para ali dirigir um treino semanal. Todas 
as quintas-feiras, Isabel desloca-se a Vale de 
judeus e, sem receber qualquer contrapartida 
financeira, entra num mundo que apenas es-
tava habituada a conhecer pelos filmes. “Não 
sabia muito bem o que esperar. No primeiro dia 
tive algum receio. Mas tudo correu dentro da 
normalidade de uma situação, que de normal 
acaba por ter pouco, e estou a gostar muito de 
aqui estar”, resume a treinadora, de 50 anos, 
que vive e respira andebol todos os dias.

A coragem com que esta mulher de armas dá 
indicações aos presidiários, durante os treinos e 
a forma como os envolve no trabalho, não deixa 
ninguém indiferente. o diretor do Estabelecimento 
Prisional de Vale de judeus aplaude. “A população 
prisional respeita-a muito. o grupo é homogéneo, 
praticamente não sofreu baixas desde o início dos 
treinos e isso é algo de muito saudável. Se a pessoa 
cativa, como é o caso, é ótimo para os reclusos”, 
sublinha joão Paulo Gouveia, que está há três anos 
no cargo e foi o primeiro guarda prisional do País 
a chegar a diretor, depois de uma carreira feita a 
pulso. Antigo praticante de futebol e basquetebol 
federado, foi guarda prisional e licenciou-se, à 
noite, em Direito, e valoriza este tipo de atividades. 

“Se para qualquer pessoa a prática desportiva é 
importante, para um recluso essa importância é 
acrescida, pois não tem contacto com o exterior. É 
sempre de incentivar atividades com pessoas ex-
ternas, desde que esteja assegurada a segurança”, 
refere o responsável, que autorizou, para satisfação 
do “plantel” de Isabel Carolino, a realização do 
jogo “mais a sério” com o Cister SA.

Em Vale de judeus há 470 detidos a cumprir 
pena e 160 guardas prisionais, além de duas 
dezenas de funcionários. A atividade desporti-
va é uma constante para centenas de homens, 
cuja liberdade está confinada a uma cela ou a 
um pátio. há ginásios nos quatro pavilhões da 
prisão. joga-se futebol num campo pelado com 
as dimensões oficiais. Também há um professor 
de xadrez e outro de atletismo que se deslocam 
à prisão, mas Isabel é mulher e isso não a ate-
moriza. Pelo contrário. Sente-se “perfeitamente 
segura”. E revela porquê: “Expliquei-lhes, des-
de o primeiro dia, que a minha presença ali só 
fazia sentido para os ajudar. Eles perceberam a 
mensagem e estavam muito recetivos à presença 

de alguém externo”. E quanto ao facto de ser 
mulher? “Nunca fui assediada e para mim é tudo 
normal, trato-os da mesma maneira com que lido 
com os rapazes e raparigas que treino no Cister 
SA. Eles têm-me respeito e sabem o que devem 
fazer para que continue a trabalhar com eles”, 
adverte a treinadora, que até quase lhe apetecia 
dispensar a presença dos guardas no recinto de 
treino. Passou a sentir-se “ainda mais protegida” 
quando, um dia, lhe quiseram levar... um casaco, 
que só foi recuperado pela intervenção de joão, 
um homem que, um dia, teve “de andar aos tiros 
para não morrer”. Quando se apercebeu do roubo 

do casaco, este antigo segurança do embaixador 
de Angola entrou em ação. “Tinha de descobrir 
quem tinha roubado o casaco. Fui ter com uma 
determinada pessoa que, depois, acabou por 
dizer que o tinha encontrado... Mas o negócio 
já estava feito para ser vendido cá dentro...”, 
recorda alguém que teve tudo na vida e que se 
deixou perder “pela ambição desmedida”. De-
pois de trabalhar na Embaixada de Angola, fez 
contactos, passou a vender droga. Fez fortuna, 
mas quis diversificar os negócios e abriu uma 
discoteca. Um erro que se revelaria fatal. Um 
dia, o sócio da discoteca foi raptado e pediram 
um resgate. joão Fontes deslocou-se ao local, 
levou o dinheiro e também uma metralhadora. 

Na troca de disparos, um homem morreu, outros 
dois ficaram feridos. Apanhou 22 anos, cumpre 
pena há 6, mas contesta a ação da justiça. “Não 
atirei para matar, mas aconteceu. E fui conde-
nado por muita coisa que não se provou. Em 
nenhum país se deviam condenar pessoas por 
convicção”, desabafa este antigo segurança de 
Estado, que tem uma filha de 27 anos a viver 
em Inglaterra e que deixou “lá fora” um filho 
com um ano e meio, que hoje vive com os avós, 
porque a mãe foi detida em Espanha por tráfico 
de droga. Sonha com o dia em que voltará a 
respirar liberdade, lutando todos os dias para 

manter-se à tona num contexto adverso. 
“Não tenho medo de nenhum homem, mas 
é difícil estar cá dentro. Temos de ter mui-
ta calma, porque um gajo pode perder-se. 
Somos provocados por outros presos e se 
respondermos só pioramos a nossa situa-
ção”, relata o ex-judoca, que se desfaz em 
elogios ao trabalho de Isabel. “Recebemos 
bem a ideia da presença da treinadora. E 
ela sabe manter o respeito”.

Especialista em manter a ordem é Gabriel 
Vaz, chefe dos guardas de Vale de judeus, que 
trabalha como guarda prisional há 30 anos. 

Parco em palavras, abriu uma exceção para falar 
com o REGIÃo DE CISTER. “Eles gostam de tudo o 
que vem de fora, pois foge à rotina. Eles fazem 
por merecer a atividade e pedem-me para fazer 
mais vezes estas atividades. É importante haver 
este apoio da sociedade e ajuda à estabilidade 
emocional dos detidos”, assevera este guarda de 
cabelos grisalhos, que se habituou a trabalhar sob 
quatro paredes. “Gosto muito do que faço, mas 
ninguém vem para este serviço por vocação. Lidar 
com estas pessoas também me fez crescer”. Talvez 
seja esse também o desígnio de Isabel Carolino. 
Crescer ainda mais enquanto pessoa. Porque como 
treinadora já é a grande campeã destes atletas.

 texto   joaquim paulo

Alcobacense aceitou o desafio 
de uma amiga que trabalha na 
prisão e dá um treino semanal 
a um grupo de detidos. Homens 
condenados por homicídio, tráfico 
de drogas, assaltos. Homens que 
respeitam uma mulher que lhes dá 
ordens nos treinos e lhes mostra 
que o andebol os pode fazer felizes

“Se a isabel consegue nós 
também conseguimos...”

Ao longo dos anos, Isabel Carolino ajudou 
a formar centenas de jovens andebolistas 
e, por ser uma pessoa especial, mantém 
contacto privilegiado com os ex-atletas. 
Foi assim que convenceu um grupo de an-
tigos jogadores do Cister SA a participarem 
num “jogo-treino” com os condenados de 
Vale de judeus. Antes do jogo, contudo, a 
ansiedade falava mais alto na carrinha que 
transportava os atletas. 
joão Ferreira, antigo guardião do Cister SA e 
treinador estagiário no clube, foi utilizado na 
ponta direita no “encontro” e salientava que o 
grupo ia “entrar no desconhecido”. “há sempre 
aquele receio, porque não sabemos o que va-
mos encontrar, mas se a Isabel consegue, nós 
também conseguimos”, dizia, entre sorrisos, 
o aluno do 3.º ano do curso de Desporto do 
Instituto Politécnico da Guarda.
Chegados a Vale de judeus, e cumpridas todas 
as medidas de segurança para entrar na pri-
são, Isabel Carolino deu as últimas indicações 
aos jovens alcobacenses, com idades entre 
os 19 e os 26 anos. À última hora, um dos 
atletas não pôde deslocar-se, mas tudo se 
resolveu, com a inclusão do presidiário Xarok 
na equipa de Alcobaça. Na palestra, a técnica 
faz algumas advertências e alerta: “olhem 
que o guarda-redes não tem coquilha...” Não 
tinha aquela proteção, mas o certo é que 
Rafael defendeu dois livres de 7 metros e deu 
confiança aos colegas. A título de curiosidade, 
se bem que nestas coisas os resultados é o 
que menos importa, o triunfo foi mesmo 
para a equipa de Vale de judeus (6-4). Mas 
a maior vitória é de Isabel.

alcobacense ministra os treinos num dos polidesportivos da prisão
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Conheça a história da 
mulher que dá treinos 
de andebol na prisão
Isabel Carolino tem uma longa car-
reira ligada ao andebol, mas assumiu 
recentemente um dos maiores de-
safios da sua vida: treinar um grupo 
de presidiários do Estabelecimento 
Prisional de Vale de Judeus, em Al-
coentre.

AbERTuRA
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alcobaça

A Physioclem, clínica de 
fisioterapia e bem-estar, 
abriu, esta semana, as por-
tas no Vila Shopping, em 
ourém. 

Depois de Alcobaça, cal-
das da Rainha, Torres Vedras 
e Leiria, os serviços da clínica 
com sede em Alcobaça esten-
dem-se, agora, a ourém.

o grupo de clínicas oferece 
tratamentos de fisioterapia, 

osteopatia e postura bem 
como workshops relacio-
nados com a maternidade, 
o bem-estar e o exercício fora 
de portas. 

Entretanto, a Physioclem 
confirmou a presença no 
campeonato da Europeu de 
andebol de praia do escalão 
de sub-16, que vai decorrer 
entre 8 e 10 de julho, na 
Nazaré.

Physioclem abre nova 
clínica em Ourém
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Editorial

É mulher, tem 50 anos, e uma 
grande dose de coragem e humanis-
mo. Em outubro aceitou o repto de 
uma amiga, funcionária no Estabe-
lecimento Prisional de Vale de Judeus, 
e passou a dar um treino semanal de 
andebol, a modalidade que sempre 
a apaixonou, a um grupo de ho-
mens, condenados por crimes como 
homicídio, tráfico de droga ou assal-
tos à mão armada.

Isabel Carolino é uma mulher de 
armas, que não se deixa intimidar 
com o ambiente hostil de uma pri-
são, nem pelo ar ameaçador dos 
homens que estão confinados a uma 
cela ou a um pátio. Homens que, 
tendo cometido erros ao longo das 
suas vidas, têm direito a recomeçar. 
E o andebol pode dar uma ajuda, 
sobretudo quando lhes transforma a 
rotina e lhes devolve o sorriso.

O facto de não existir competição 
entre prisões, apesar de haver um 
protocolo com a Federação de An-
debol de Portugal nesse sentido, foi 
facilmente torneado pela treinado-
ra, que juntou um grupo de antigos 
jogadores do Cister Sport de Alcobaça 
e os deslocou para Vale de Judeus, 
onde foi possível realizar um jogo-
treino com a equipa da “casa”.

O encontro entre um grupo de 
condenados e um lote de jovens que 
entravam, literalmente, em territó-
rio desconhecido foi um momento 
de rara beleza e valor humano, que 
procuramos retratar na reportagem 
que publicamos nesta edição. Por 
razões de segurança, não foi possível 
filmar este jogo-treino, mas quem 
a ele pôde assistir ficou, certamente, 
com o coração mais aconchegado.

Isabel Carolino merece todas as 
honras pelo magnífico trabalho que 
está a desenvolver com estes se-
res humanos, que estão a pagar à 
sociedade pelos seus erros, mas que 
são gente de quem esta sociedade 
nunca poderá desistir, nem abdicar.

O REGIÃO DE CISTER acompanhou, há 
dias, a “visita” de um grupo de jovens 
alcobacenses a um estabelecimento 
prisional. Em causa não estava a 
prática de qualquer ilícito, mas sim a 
prática saudável de uma modalidade 
desportiva e, sobretudo, um gesto de 
grande nobreza de carácter. Nesta 
edição, contamos a história de Isabel 
Carolino, uma mulher de armas que 
treina andebol numa prisão...
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Carlos Resende no Passeio de Bicicleta 
Carlos Resende, consi-

derado um dos melhores 
andebolistas portugueses 
de sempre, participará 
no Passeio de Bicicleta 
Dia 1 de Portugal que a 
Associação de Ciclismo 
do Minho promove na 
próxima sexta-feira em 
Guimarães. 

Confirmada está igual-
mente a participação de 
Tiago Machado (Katusha), 
José Mendes (Bora-Argon 
18), Delmino Pereira (ex-
ciclista e Presidente da 
Federação Portuguesa 
de Ciclismo), Cândido 
Barbosa (ex-ciclista) e de 
Carlos Rocha (Campeão 
do Minho de BTT XCM). 

O Passeio de Bicicleta 
Dia 1 de Portugal é de par-
ticipação gratuita (oferta 
de t-shirt oficial, seguro e 
sorteio de vários prémios), 
havendo a possibilidade 
de inscrição no Passeio, 
Mini Passeio e Trilho de 
BTT (inscrições em www. 
acm.pt). 

Com partida e chegada 
junto ao Estádio D. Afonso 
Henriques (início às 10 ho-
ras), a iniciativa terá três 
percursos (Passeio, Mini 
Passeio e Trilho de BTT), 
sendo o trajecto inicial 
(no Centro Histórico de  

Guimarães) efectuado em 
conjunto por dois grupos 
de participantes (Passeio 
e Mini Passeio). À passa-
gem pelo local da partida, 
depois do trajecto inicial 
no Centro Histórico, ter-
mina o Mini Passeio. 
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Fermentões 
renova com 
José Vieira 

> O Fermentões aposta 
na continuidade de José 
Vieira no comando técnico 
da equipa A, que na próxi-
ma temporada disputará 
a terceira temporada con-
secutiva no Campeonato 
Nacional da 2.'1  Divisão 
de Andebol. Depois de ter 
levado o clube à melhor 
classificação de sempre no 
segundo escalão nacional, 
com uma época tranquila, 
José Vieira foi convida-
do a renovar o contrato, 
aceitando o acordo que 
lhe foi apresentado pelo 
clube. O treinador iniciará 
a terceira temporada no 
Fermentões. 

Na construção do plan-
tel, o clube vimaranense 
renovou contrato com 10 
jogadores que integraram 
o grupo da da época passa-
da: João Martins, António 
Salgado, João Alonso, 
Raúl Nunes, Luís Peixoto, 
Luís Martins, João Carva-
lho, Tiago Cunha, Paulo 
Santos e Mário Roque. O 
processo de renovações 
está encerrado e no pró-
ximo mês o Fermentões 
deverá acertar as primei-
ras contratações. No total, 
devem chegar cinco a seis 
novos jogadores. 
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Em prova estavam 32 equipas e 
o Póvoa Andebol conseguiu um 
lugar histórico, depois de no ano 
passado ter ficado em 4º lugar. 

Ao fim de quatro dias de pro-
vas, onde venceu as equipas do 
São Bernardo, da Zona Azul e de 
Bartolomeu Perestelo, o que os 

colocou logo no primeiro lugar 
da fase de grupos, os poveiros 
defrontaram o Fermentões, cam-
peões da Associação de Andebol 
de Braga, “num jogo complicado”. 
Seguiu-se o ABC nas meias finais 
e foi aí que arredaram do sonho, 
como sublinhou o clube, referindo 

que foram prejudicados por “uma 
arbitragem tendenciosa que dei-
tou tudo por terra”. 

Na disputa pelo 3º e 4º lugar, no 
domingo de manhã, Póvoa Ande-
bol e Sporting de Espinho medi-
ram forças, levando a melhor a 
equipa poveira que esteve sempre 

na frente do marcador e venceu por 
30-20, conquistando a medalha 
de bronze de infantis masculinos.

“A equipa poveira mostrou toda 
a sua classe no jogo de atribui-
ção do último lugar do pódio, ven-
cendo a equipa do Espinho por 
larga vantagem, provando toda a 

sua qualidade. 
O Encontro teve lugar em Braga, 

no Pavilhão Flávio Sá Leite e ter-
minou no domingo. Contou com 
a participação de 32 equipas de 
infantis masculinos e 24 equipas 
de infantis femininos, num total 
de 156 jogos.

Infantis do Póvoa Andebol conquistam 
medalha de bronze em encontro nacional
A equipa de infantis do clube poveiro conquistou no último fim de semana, o 3º 
lugar no Encontro Nacional de Infantis Masculinos e Femininos, alcançando a 
medalha de bronze

Poveiros entre os melhores do país
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DESPORTO
Andebol poveiro 
conquista bronze 
em encontro 
nacional
PÁGINA 23
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Infantis do Póvoa Andebol 
Conquistam o Bronze 

f r 'gr ---- 

O Póvoa Andebol conquistou a 
medalha de bronze no Encontro Na-
cional de Infantis, uma prova que 
contou com a participação de 32 
equipas. Os poveiros terminaram a 
fase de grupos no primeiro lugar e na 
eliminatória seguinte ultrapassaram 
o Fermentões. Nas meias-finais, o  

Póvoa Andebol mediu forças com o 
ABC e acabou sendo eliminado pela 
formação bracarense, um jogo em 
que os poveiros se queixaram da 
arbitragem. No jogo de atribuição do 
último lugar do pódio, o Póvoa ven-
ceu o Espinho por larga vantagem e 
conquistou o 3°  lugar. 
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