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Meio: RTP 1 - Bom Dia Portugal
Duração: 00:00:25
Hora de emissão: 06:45:00
ID: 35980867

13/06/2011

Andebol Euro 2012

Portugal está fora do europeu de andebol do próximo ano. A Selecção Portuguesa perdeu na Polónia
por 8 golos de diferença.
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Página 2

A3

ID: 35979833

13-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,10 x 2,74 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 3

A4

ID: 35979749

13-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 27,09 x 36,22 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 4

A5

ID: 35979745

13-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,20 x 8,59 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 5

A6

ID: 35977497

13-06-2011

Tiragem: 165562

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,19 x 7,04 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Página 6

Diário Cidade
A7

ID: 35980928

13-06-2011

Tiragem: 22219

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,23 x 8,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Madeira SAD
conquista
13.º troféu
consecutiva
O Madeira SAD conquistou ontem a
sua 13.ª Taça de Portugal consecutiva em andebol feminino, ao vencer
o Colégio João de Barros, na final da
prova, disputada em Pombal.
Na reedição da final de 2010, as insulares já venciam ao intervalo por 9-6.
A perder por três golos no descanso,
o Colégio João de Barros tentou quebrar com a hegemonia do Madeira
SAD na Taça, mas o máximo que
conseguiu foi chegar até dois golos
de diferença.
Em 2010, o Madeira SAD venceu o
Colégio João de Barros por 28-20.
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Scandibérico: sub-17

Portugal termina no quarto lugar
A selecção portuguesa de andebol feminino de
sub-17 terminou o torneio Scandibérico, em Marsta,
na Suécia, no quarto lugar, depois de perder com a
Espanha por 30-24, no último jogo.
Na prova, Portugal apenas conseguiu vencer a Suécia, por 32-28, no sábado, e, além da derrota com a
Espanha, perdeu ainda com a Noruega, por 29-24, e
com a Dinamarca, por 37-21.
A equipa portuguesa terminou no quarto posto, com
dois pontos, os mesmo que a Suécia (3.ª) e a Espanha
(5.ª), na prova ganha pela equipa norueguesa, com oito
pontos, que ontem bateu a Espanha (31-26). No último
jogo, a Dinamarca derrotou a Suécia, por 31-27.
«Como preparação para o Campeonato da Europa,
foi muito bom, porque conseguimos perceber alguns
pontos fracos e aspectos que temos de melhorar até
ao Europeu», disse a seleccionadora portuguesa,
Filomena Santos, citada pela Federação de Andebol
de Portugal.
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Portugal afastado
do Europeu
A Seleção Portuguesa de seniores masculinos ficou ontem
afastada da fase final do Campeonato da Europa de 2012, na
Sérvia, ao perder por 30-22 na
Polónia, em Poznan. Portugal precisava de vencer este
jogo para assegurar um lugar
entre as equipas qualificadas,
mas, no frente à seleção líder
do Grupo 3 de apuramento e
principal favorita, entrou mal
e esteve a perder nos minutos
iniciais por 5-1 e depois por
7-1. A meio da etapa inicial, a
formação orientada por Mats
Olsson chegou aos 9-6, mas
os polacos seguraram sempre
uma vantagem entre os três e
os cinco golos, chegando ao
intervalo a vencer 14-11. Na
segunda parte, o «sete» luso
ainda conseguiu uma ténue
aproximação no marcador
(20-16). No entanto, perante
alguma apatia da formação
lusa na parte final do encontro,
a Polónia acabou por assegurar
o triunfo por 30-22.

Página 14

A15

ID: 35975529

13-06-2011

Tiragem: 48379

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,94 x 8,47 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

Andebol

Euro 2012 não vai contar com Portugal
a Já estão deﬁnidos todos os 16 participantes no Campeonato da Europa de Andebol de 2012 e, como
tem sucedido nos últimos anos nos
maiores eventos internacionais da
modalidade, Portugal não está entre
eles. A selecção nacional precisava
de vencer na Polónia na 6.ª e última jornada da qualiﬁcação, mas isso nunca esteve perto de acontecer,
depois de a equipa de Mats Olsson
sofrer um parcial inicial de 6-1. Os
polacos venceram por 30-22, em Poznan, e garantiram o primeiro lugar
do Grupo 3 e o apuramento para a

fase ﬁnal na Sérvia, onde também
estará a Eslovénia, que terminou em
segundo, com mais três pontos do
que Portugal.
Nos últimos oito grandes torneios
(Europeus e Mundiais, deixando de
fora destas contas os Jogos Olímpicos), Portugal apenas esteve presente no Euro 2006, no qual terminou
no 15.º lugar entre 16 países. Antes,
a equipa lusa tinha participado em
cinco competições seguidas.
Ontem, Wilson Davyes, Pedro Solha, José Costa e Tiago Rocha, todos
com três golos, foram os melhores

marcadores portugueses contra o 4.º
classiﬁcado do último Europeu.
Os 16 apurados para o Europeu do
próximo ano são Sérvia (anﬁtriã),
França (campeã em título), Hungia
e Macedónia (Grupo 1), Croácia e Espanha (2), Polónia e Eslovénia (3),
Eslováquia e Suécia (4), Alemanha
e Islândia (5), Noruega e República Checa (6), e Dinamarca e Rússia
(7).
Entretanto, em Portugal, o Sporting revalidou o título de juniores ao
vencer o FC Porto, por 32-31. Manuel
Assunção
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Andebol

Portugal afastado do Campeonato Europeu de Andebol 2012.
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Portugal defronta hoje a Polónia em
Andebol

A Selecção Nacional de Andebol está a jogar a partida mais importante da época. Portugal defronta
hoje a Polónia.
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> Bracarenses têm uma vantagem tranquila e defrontam o FC Porto que ainda não venceu.
ACADEMISTAS PRECISAM APENAS DE UM EMPATE PARA FESTEJAR

ANDEBOL

ABC a um passo do título
Equipa de iniciados do ABC de Braga continua a sua caminhada triunfal em direcção ao título nacional da I divisão da modalidade. Depois da vitória sobre o Águas Santas na primeira
jornada da fase final, ontem foi a vez do Belenenses sofrer sob o jugo dos bracarenses.
> carlos costinha sousa

A equipa de iniciados do ABC
de Braga está a um pequeno passo de conquistar título de Campeão Nacional da I Divisão, depois de ter vencido, na segunda
jornada da fase final da prova, a
equipa do Belenenses por 29-34.
Depois da vitória sobre o
Águas Santas na jornada inaugural desta fase final da competição, a equipa bracarense entrou
ontem em campo com vontade
de confirmar o seu favoritismo e
foi o que fez ao lançar-se no co-

mando da partida, apesar da
equipa belenense se manter muito perto no marcador.
Ao intervalo, a diferença que o
resultado ditava demonstrava
perfeitamente que o equilíbrio
era nota dominante, apesar dos
bracarenses comandarem o jogo.
O 15-17 que o marcador apontava evidenciava a vontade das
duas equipas.
No entanto, na segunda metade
do encontro, o ABC de Braga
continuou a mandar no jogo e
não permitiu que o seu adversário tivesse espaço suficiente

lll
ABC de Braga tem seis
pontos conquistados, fruto
das duas vitórias somadas.
Para conquistar o título
precisa apenas de conquistar um empate, hoje,
frente ao FC Porto. No entanto e para acabar em
beleza, os bracarenses não
pensam noutro resultado
que não a vitória.

INICIADOS
BELENENSES

Edgar Alfaiate, João Correia, Francisco
Guimarães (4), Ricardo Silva, Sandro
Domingues, André Silvano (9), André
Alves, João lves, Bruno Pereira (1), Patrik Vasile (3), Ricardo Prata, Francisco
Tavares, Gonçalo Ribeiro (12) e Diogo
Marta.
Treinador: João Antunes

ABC DE BRAGA
para conseguir dar a volta ao resultado.
Assim, com um parcial final de
14-17, a segunda parte veio confirmar a superioridade da equipa
academista que venceu por 2934 e garantiu uma importante
vitória para as suas contas, mantendo-se no comando da tabela
classificativa com seis pontos
conquistados e a precisar apenas
de um empate para se sagrar
campeão nacional.
Hoje, frente ao FC Porto, o
ABC quer dar o seu melhor para
fazer a festa final.

291

341

Cláudio Silva, Pedro Costa, Alexandre
Carvalho (3), Ricardo Costa (3), Rui
Rolo (4), Celso Barbosa (8), João Taveira (4), Eduardo Araújo (7), João Pereira, João Oliveira, Nuno Azevedo, Filipe Monteiro (5), José Queirós e Luís
Oliveira
Treinador: Gabriel Oliveira.
Árbitros: Bruno Rodrigues e Carlos
Capela.
Intervalo: 15-17

DR

Iniciados do ABC de Braga estão a um pequeno passo de se sagrarem campeões nacionais da I divisão

Página 26

ID: 35971531

12-06-2011

Tiragem: 8000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,81 x 1,77 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

ANDEBOL>>26

ABC de Braga a um passo
do título de iniciados
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Juniores do ABC
sem sorte
na fase final
Ao contrário dos mais jovens, a
formação de juniores do ABC
de Braga está a demonstrar-se
sem sorte na fase final do campeonato nacional do escalão e,
até ao momento, registou apenas duas derrotas que impedem
que continue a ter esperanças
de chegar ao título de campeão.
Depois da derrota frente ao FC
Porto no encontro da primeira
jornada, na segunda ronda o
resultado foi o mesmo: derrota
com o Sporting.
Hoje a formação academista
cumpre calendário ao defrontar
o Belenenses. Apesar de não
ter já hipóteses de chegar ao
título, uma vez que Porto e
Sporting estão bem lançados, a
equipa minhota quer limpar a
imagem conquistando a sua
primeira vitória.
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Coimbra recebeu “mini jogos olímpi

FOTOS: CARLOS ARAÚJO

1.a edição dos Jogos de Portugal terminou ontem e deixou
bons indicadores para cimentar posição no desporto adaptado

O BASQUETEBOL em cadeira de rodas e a boccia são das modalidades com maior visibilidade no desporto adaptado e que já valeram vários prémios à equipa nacional
Ricardo Busano
 Durante os últimos dois dias a
cidade de Coimbra foi anfitriã
da 1.a edição dos Jogos de Portugal, iniciativa que visou a divulgação do desporto adaptado e
surgiu como aposta de futuro da
Federação Portuguesa de Desporto ara Deficientes (FPDD).
Mais de 800 atletas, provenientes das cinco áreas de deficiência – intelectual; visual;
paralisia cerebral e deficiências
neurológicas afins; amputados,

lesionados medulares e les
autres e auditiva – disputaram
nos vários equipamentos desportivos da cidade 15 modalidades, divididas em 10 de competição e cinco de demonstração. Esta competição tem na
sua génese o programa paralímpico e pretende juntar a
vertente competitiva à integração e coesão social.
As provas de atletismo e natação foram qualificativas para
mínimos dos Jogos Paralímpicos Londres 2012, depois de

terem sido homologados pelo
Comité Internacional.
Além do atletismo e da natação, os atletas competir nas
modalidades de boccia, basquetebol em cadeira de rodas, goalball, futebol 7, futsal, ciclismo,
remo e slalom.
Como desportos de demonstração no evento, que demorou
um ano e meio a ser preparado e
que irá ter edições anuais, vão
estar o ténis de mesa, orientação,
remo, andebol em cadeira de
rodas e tricicleta.

Onda de solidariedade
foi enorme
Leila Marques, presidente da
FPDD, confirmou a aposta certeira em ter decidido que os Jogos
fossem em Coimbra, reconhecendo as potencialidades da
cidade para estes tipo de eventos.
«Trazer os Jogos de Portugal à
cidade de Coimbra, só foi possível graças ao contributo precioso das Associações Nacionais,
Clubes, técnicos, voluntários e
familiares dos atletas, aliado ao
inexcedível apoio da autarquia,

que permitiu um porto seguro
para a nossa iniciativa», adiantou a dirigente, acrescentando:
«O evento foi uma jornada desportiva, na qual se revelaram os
valores associados à prática desportiva competitiva, nas modalidades mais praticadas, mas
que deles fique a mensagem de
que o desporto é por excelência
uma actividade de integração».
Rosa Mota, Telma Monteiro,
José Veras, Carla Matadinho,
Pedro Roma foram nomes que
se associaram ao evento, estan-

do presentes a acompanhar as
várias iniciativas e provas. Já
Kátia Guerreiro protagonizou o
momento mais emblemático ao
cantar o hino nacional durante a
cerimónia de abertura que
decorreu no Estádio Cidade de
Coimbra.
A noite de sexta-feira, primeiro dia de competição transformou-se em concerto solidário,
com a actuação do cantor Mickael Carreira. A receita da
bilheteira reverteu na totalidade
para a FPDD. l

EX-JOGADOR DE FUTEBOL DEDICA-SE AGORA AO CICLISMO ADAPTADO

Sandro acredita na qualificação para os Jogos Paralímpicos
 Em Maio de 2005, o futebolista
Sandro Luís foi notícia por ter
ficado gravemente ferido num
acidente que envolveu o internacional português Bosingwa.
Deixou os relvados e começou a
praticar ciclismo adaptado, agora sonha com uma presença nos
Jogos Paralímpicos.
Aos 26 anos, Sandro Luís refere que o ciclismo, que começou a
praticar há três anos, é uma for-

ma de se manter «activo e continuar a competir».
Para trás ficou o futebol, que
praticou entre os seis e os 21
anos, uma actividade que descreve como a grande paixão da
sua vida.
«Era a minha profissão, a
minha paixão. Perdi muito, mas
encontrei outra forma de estar
no desporto, de uma forma
menos exigente, mas mais

divertida e com pessoas que se
superam diariamente», conta.
Sandro Luís foi a vítima mais
grave de um aparatoso acidente
na A4, depois de o jeep, conduzido pelo internacional português
Bosingwa e no qual seguiam
mais três futebolistas, se ter despistado.
O agora ciclista jogava então
no clube açoriano Os Minhocas,
da III divisão, mas tinha outros

sonhos dentro dos relvados.
«Jogava nos Minhocas, da III
divisão, depois de já ter passado
pelo Belenenses e Boavista. Nessa altura tinha perspectivas de ir
para um clube melhor», afirma,
com o filho Pedro ao lado, nascido apenas um mês depois do
acidente.
Sandro admite que «às vezes
ainda custa não poder jogar
futebol», mas lembra, resignado:

«Há coisas que não podemos
evitar, e nem tudo é como nós
queremos».
Actualmente pratica ciclismo
adaptado, mas também participa em provas de estrada «com
os atletas ditos normais e BTT».
Numa modalidade à qual
chegou por “brincadeira” por
intermédio de um dos seus professores no ginásio e que era
treinador de ciclismo, Sandro

persegue um sonho paralímpico. «Tenho o objectivo de ir em
2012 aos Jogos Paralímpicos de
Londres, sei que não vai ser fácil,
mas estou a trabalhar para
isso», disse.
Sandro Luís é um dos mais
de 800 atletas que esteve reunido em Coimbra nos Jogos de
Portugal, uma competição que
junta atletas das cinco áreas de
deficiência. l
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DEMONSTRAÇÃO

Aposta
no Andebol
é para
continuar
O andebol em cadeira de rodas
foi uma das modalidades que
esteve em exibição nos Jogos de
Portugal e a ver pela adesão terá,
certamente, assegurado o seu
espaço no desporto adaptado.
As regras são as mesmas e o
jogo pode ser de sete ou de quatro. As balizas são mais baixas,
um metro, pela simples razão de
que é jogado sentado. «O andebol é um dos desportos adaptados mais emotivos» e José Poveiro, presidente da Andemot,
espera que a modalidade chegue
«aos Jogos Paralímpicos de 2016,
no Brasil».
O dirigente espera ainda que a
modalidade ganhe maior visibilidade e acredita que a parceria
com a Federação Portuguesa de
Andebol dê frutos para continuar o seu desenvolvimento. R. B.



DIZ RASCÃO MARQUES

Remo tem
muito por onde
progredir
Cerca de 1.200 atletas com
deficiência praticam remo em
Portugal, sob a alçada da federação portuguesa da modalidade, que há 16 anos conjuga
o desporto regular com o
adaptado.
«Este trabalho com o desporto
adaptado existe há mais de 15
anos», afirmou o presidente da
Federação Portuguesa de Remo
(FPR), durante uma demonstração de remo indoor, realizada
ontem no âmbito dos Jogos de
Portugal.
António Rascão Marques
considera que o “segredo” deste
“casamento” entre o desporto
adaptado e o regular «é a vontade trabalhar com todos e de
mostrar às pessoas que ninguém é incapaz de fazer o que
quer que seja».
O presidente da FPR assegura
que o «trabalho desenvolvido
nos últimos anos tem dado frutos aumentando o número de
praticantes». l
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Solidariedade
marca 1.a edição dos
Jogos de Portugal
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Andebol: nacional de juniores

ABC afastado do título
 José Eduardo
A equipa de juniores do
ABC de Braga perdeu, ontem,
a possibilidade de discutir o
título de campeão nacional
da categoria ao sair derrotada por 27-23 frente ao Sporting, no encontro da segunda
jornada da fase final da competição, que está a decorrer
em Resende.
Depois de na ronda inicial
ter perdido frente ao FC Porto, a equipa bracarense repetiu
ontem o feito frente ao Sporting, numa partida que precisava de vencer para ainda acalentar esperanças na conquista do título.
A perder por 15-11 ao intervalo, o ABC ainda deu réplica durante a segunda parte, chegando a estar apenas a
um golo do empate, mas na
parte final do encontro acabou
por deitar tudo a perder, saindo derrotado por 27-23.
Hugo Rosário e Miguel Pereira, dois atletas que frequentemente jogam na equipa sénior, foram os melhores marcadores no conjunto bracarense,

Equipa de juniores do ABC

com cinco golos cada um.
Desta forma, o conjunto
bracarense, orientado por
Raul Maia, segue na última
posição da tabela classificativa, tendo hoje a oportunidade de deixar esse posto se conseguir vencer o Belenenses, na última jornada
da prova.
Ontem, frente aos “leões”, o
ABC alinhou e marcou: Luís Oliveira e Jorge Costa; Rui Sustelo (3), Hugo Rosário (5), João
Rodrigues (2), Sérgio Caniço
(1), Miguel Pereira (5), Ricardo
Saraiva, Nuno Rebelo (3), João

Mendes, Carlos Osório (1), Elias
Vilela (2), Tomás Albuquerque
(1) e João Santos.
Com este triunfo, o Sporting
divide o primeiro lugar com o
FC Porto, com o campeão nacional a sair do confronto que
estas duas equipas têm a partir do meio-dia de hoje.

Resultados
Os resultados dos encontros já disputados são:
Belenenses-FC Porto..... 23-36
Sporting-ABC ................... 27-23
Sporting-Belenenses ..... 33-27
ABC-FC Porto ................... 24-29

Classificação
FC Porto ...................................
Sporting ...................................
ABC de Braga ........................
Belenenses ..............................

6
6
2
2

Grupo B:
Xico assegura
manutenção
No grupo B, o Xico Andebol garantiu matematicamente a manutenção
ao vencer o Boavista por
33-25. Recorde-se que na
véspera os vimaranenses já
tinham ganho ao FC Infesta
(22-20).

Festa no pavilhão da Maia

Iniciados do ABC
campeões nacionais
A jogar na Maia, a equipa
de iniciados do ABC de Braga esteve bem melhor e, ontem, bateu o Belenenses por
34-29, garantindo desde já o
título de campeã nacional da
categoria, apenas com duas
jornadas disputadas na fase
final da competição.
É que, depois das vitórias frente ao Águas Santas e
FC Porto, o ABC segue isolado no topo da tabela classificativa, pelo que hoje apenas
cumpre calendário frente ao
FC Porto (10h00), na última
jornada da prova.
No jogo de ontem, frente
ao Belenenses, Celso Barbosa,
com oito golos, foi o melhor
marcador da equipa bracaren-

(3), Rui Rolo (4), Celso Barbosa (8), João Taveira (4),
Eduardo Araújo (7), João Pereira, Nuno Azevedo, Filipe Monteiro (5) e José Queirós.
Os resultados dos jogos já
disputados:
Belenenses-FC Porto ....... 39-34
ABC-Águas Santas ............ 36-23
FC Porto-Águas Santas .. 28-33
Belenenses-ABC ................. 29-34

Classificação

Gabriel Oliveira, treinador dos iniciados do ABC

se, logo seguido por Eduardo
Araújo, com sete.
A equipa, orientada por
Gabriel Oliveira, alinhou e

marcou:
Luís Oliveira e Cláudio Silva; Pedro Costa, Alexandre
Carvalho (3), Ricardo Costa

ABC Braga...........................
Belenenses .........................
Águas Santas .....................
FC Porto ..............................

6
4
4
2

Jogos para hoje
ABC-FC Porto (10h00); Águas
Santas-Belenenses (12h00).
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Iniciados do ABC
campeões
nacionais
A equipa de iniciados do ABC de
Braga garantiu, ontem, na Maia, o
título de campeã nacional da categoria, ao vencer o Belenenses
por 34-29, em encontro da segunda jornada da fase final.
::D:: Desporto p.25
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Associação de Andebol de Braga

Selecção de iniciados
treina em Urgeses
A selecção de iniciados masculinos da Associação
de Andebol de Braga regressa ao trabalho na próxima
terça-feira, com uma sessão agendada para as 19h00,
no pavilhão de Urgeses, em Guimarães, e que contará
com a presença dos seguintes atletas:
Xico Andebol: Pedro Roque, Ricardo Panta Ferreira,
Nuno Oliveira, Francisco Magalhães e Rui Ferreira.
AC Fafe: João Torgal Pereira e Miguel Fernandes.
ABC: André Gomes, Miguel Barbosa, Francisco
Peixoto, José Fins, Alexandre Pinheiro, João Bastos e
André Sousa.
Colégio 7 Fontes: Oleksander Nekrushets
AD Afifense: André Vieira, Gonçalo Vieira, Eduardo
Araújo e João Alves.
Callidas Club: Tiago Antunes, Paulo Vaz e Bruno
Ribeiro.
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20:03 - Andebol

A selecção portuguesa de andebol feminino de sub-17 terminou o torneio Scanibérico, na cidade
suéca de Marsta em quarto lugar , após de ter perdido frente à Espanha por 30-24, no último jogo.

Na prova, Portugal apenas conseguiu vencer a Suécia, por 32-28, no sábado, e, além da derrota com
a Espanha, perdeu ainda com a Noruega, por 29-24, e com a Dinamarca, por 37-21.

A equipa portuguesa terminou no quarto posto, com dois pontos, os mesmo que a Suécia (3.ª) e a
Espanha (5.ª), na prova ganha pela equipa norueguesa, com oito pontos, que hoje bateu a Espanha
(31-26). No último jogo, a Dinamarca derrotou a Suécia, por 31-27.

"Como preparação para o Campeonato da Europa, foi muito bom, porque conseguimos perceber
alguns pontos fracos e aspectos que temos de melhorar até ao Europeu", disse a seleccionadora
portuguesa, Filomena Santos, citada pela Federação de Andebol de Portugal.
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Duarte Gomes

A42
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Perdido o Campeonato, pelo 2.º ano consecutivo para o Gil Eanes, a “sociedade” pode voltar a erguer a Taça de Portugal, esta tarde nos arredores de Leiria.

7

ANDEBOL - “FINAL-FOUR” DA TAÇA DE PORTUGAL FEMININA NO POMBAL

Madeira SAD verga campeão
As madeirenses derrotaram o campeão em título, o Gil Eanes, por 2722, impedindo a “dobradinha” por parte das algarvias. Hoje, a época
pode ficar “salva” com a conquista do troféu.
Hoje,
16h00, a
“sociedade” madeirense
defronta o
Colégio
João de
Barros e é
favorita à
vitória na
prova.

No Pombal (arredores de Leiria) está
a decorrer a “Final-Four” da Taça de
Portugal feminina de Andebol, com os
jogos a terem lugar no Pavilhão
Eduardo Nunes. Ontem, realizaramse as meias-finais e, no 1.º jogo, o Colégio João de Barros não teve grandes
dificuldades em ultrapassar o Colégio
de Gaia, por 28-19, com 10-9 ao intervalo. O Colégio João de Barros “embalou”, na 2.ª parte, em definitivo, para a
vitória e garantiu o apuramento para a
final, esta tarde. Na outra meia-final, o
Madeira SAD derrotou o Gil Eanes, por
27-22. Um jogo onde a equipa de

Duarte Freitas teve sempre o domínio
do mesmo, embora, a espaços, se registasse algum equilíbrios. De início, as
madeirenses jogaram melhor, controlaram o jogo e o resultado, de forma a
não se deixarem supreender. Aos poucos, a SAD ganhou vantagem e, ao intervalo, já vencia por 15-10, fruto de
uma melhor postura quer defensiva
quer atacante. Na 2.ª metade houve
mais equilíbrio, mas o sinal “mais” esteve sempre do lado do Madeira SAD,
que controlava o jogo e o marcador da
forma que mais lhe convinha. As madeirenses iam mantendo a liderança

no marcador, ora por três ora por cinco
bolas, criando na defesa grandes dificuldades ao ataque adversário. Na
parte final, a equipa de Duarte Freitas
aproveitou, da melhor forma, alguns
erros do adversário e voltou a repor a
diferença de cinco bolas (27-22). Pelo
Madeira SAD alinharam e maracaram:
Virgínia Ganau (1), Esmeralda Gouveia,
Rita Alves (6), Cláudia Aguiar (5), Ana
Correira, Bebiana Sabino (3), Márcia
Abreu, Daniela Silva (1), Ana Andrade
(5), Filipa Silva (1), Mariela Gonçalves,
Renata Tavares e Juliana Sousa (5). 1
Carlos Jorge
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http://desporto.pt.msn.com/modalidades/article.aspx?cp-documentid=158214777

Data Publicação:

12/06/2011

SportInveste Multimédia

Torneio Scanibérico: Selecção Portuguesa termina prova na quarta posição

A selecção portuguesa de andebol feminino de sub-17 terminou o torneio Scanibérico, na cidade
suéca de Marsta em quarto lugar , após de ter perdido frente à Espanha por 30-24, no último jogo.

Na prova, Portugal apenas conseguiu vencer a Suécia, por 32-28, no sábado, e, além da derrota com
a Espanha, perdeu ainda com a Noruega, por 29-24, e com a Dinamarca, por 37-21.

A equipa portuguesa terminou no quarto posto, com dois pontos, os mesmo que a Suécia (3.ª) e a
Espanha (5.ª), na prova ganha pela equipa norueguesa, com oito pontos, que hoje bateu a Espanha
(31-26). No último jogo, a Dinamarca derrotou a Suécia, por 31-27.

"Como preparação para o Campeonato da Europa, foi muito bom, porque conseguimos perceber
alguns pontos fracos e aspectos que temos de melhorar até ao Europeu", disse a seleccionadora
portuguesa, Filomena Santos, citada pela Federação de Andebol de Portugal.

Página 44

A45

ID: 35970390

12-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,20 x 9,73 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 45

A46

ID: 35970266

12-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,05 x 5,88 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A47

ID: 35970358

12-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 21,02 x 25,05 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A48

ID: 35970263

12-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,05 x 7,31 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A49

ID: 35969909

12-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,97 x 35,02 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 2
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ID: 35969909

12-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,04 x 35,02 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 2 de 2
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A51

Selecção de sub-17 acaba Scandibérico em 4º lugar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Desporto Sapo

Data Publicação:

12/06/2011

Online
URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/06/12/selec_o_feminina_de_sub_17_acab.
html

Andebol feminino

12 de Junho de 2011 18:54h

A seleccionadora Filomena Santos fez um balanço positivo da participação neste torneio.

A selecção portuguesa de andebol feminino de sub-17 terminou o torneio Scandibérico, em Marsta,
na Suécia, no quarto lugar, depois de perder com a Espanha por 30-24, no último jogo.

Na prova, Portugal apenas conseguiu vencer a Suécia, por 32-28, no sábado, e, além da derrota com
a Espanha, perdeu ainda com a Noruega, por 29-24, e com a Dinamarca, por 37-21.

A equipa portuguesa terminou no quarto posto, com dois pontos, os mesmo que a Suécia (3.ª) e a
Espanha (5.ª), na prova ganha pela equipa norueguesa, com oito pontos, que hoje bateu a Espanha
(31-26). No último jogo, a Dinamarca derrotou a Suécia, por 31-27.

, disse a seleccionadora portuguesa, Filomena Santos, citada pela Federação de Andebol de Portugal.

Por SAPO Desporto c/ Lusa
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A52

Andebol: Scandibérico (Sub-17) - Seleção feminina portuguesa termina no quarto
lugar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

SIC Notícias Online

URL:

http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/06/12/andebol-scandiberico-sub-17---selecaofeminina-portuguesa-termina-no-quarto-lugar?service=print

Data Publicação:

12/06/2011

Data de Publicação: Jun 12, 2011 6:28 PM

Última actualização: Jun 12, 2011 7:50 PM

Marsta, Suécia, 12 jun (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 terminou o
torneio Scandibérico, em Marsta, na Suécia, no quarto lugar, depois de perder com a Espanha por 3024, no último jogo.

Marsta, Suécia, 12 jun (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol feminino de sub-17 terminou o
torneio Scandibérico, em Marsta, na Suécia, no quarto lugar, depois de perder com a Espanha por 3024, no último jogo.

Na prova, Portugal apenas conseguiu vencer a Suécia, por 32-28, no sábado, e, além da derrota com
a Espanha, perdeu ainda com a Noruega, por 29-24, e com a Dinamarca, por 37-21.

A equipa portuguesa terminou no quarto posto, com dois pontos, os mesmo que a Suécia (3.ª) e a
Espanha (5.ª), na prova ganha pela equipa norueguesa, com oito pontos, que hoje bateu a Espanha
(31-26). No último jogo, a Dinamarca derrotou a Suécia, por 31-27.

"Como preparação para o Campeonato da Europa, foi muito bom, porque conseguimos perceber
alguns pontos fracos e aspetos que temos de melhorar até ao Europeu", disse a selecionadora
portuguesa, Filomena Santos, citada pela Federação de Andebol de Portugal.

AB.

Lusa/Fim.

Página 52

A53

Meio: RTP 1 - Jornal da Tarde
Duração: 00:01:44
Hora de emissão: 13:42:00
ID: 35964220

11/06/2011

Andebol: Portugal joga puramento para o
Euro-2012

Amanhã é dia de jogo decisivo para a selecção portuguesa de andebol. Na Polónia e em caso de
vitória, Portugal garante o apuramento para o Euro-2012.
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A54

Meio: RTP N - Manhã Informativa
Duração: 00:01:47
Hora de emissão: 12:36:00
ID: 35966424

11/06/2011

Andebol: Portugal joga puramento para o
Euro-2012

Amanhã é dia de jogo decisivo para a selecção portuguesa de andebol. Na Polónia e em caso de
vitória, Portugal garante o apuramento para o Euro-2012.
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A55

ID: 35957591

11-06-2011

Tiragem: 5026

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,58 x 10,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A56

ID: 35961920

11-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,36 x 10,48 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A57

ID: 35961916

11-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,51 x 25,63 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A58

ID: 35962207

11-06-2011 | Sport

Tiragem: 165562

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,09 x 33,66 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2
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ID: 35962207

11-06-2011 | Sport

Tiragem: 165562

Pág: 10-11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 27,52 x 33,66 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 2
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A60

ID: 35965125

11-06-2011

Tiragem: 8000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,31 x 10,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PROMOÇÃO DA MODALIDADE

Câmara de Terras de Bouro assina
protocolo com F. P. Andebol
> redacção

A Câmara Municipal de Terras
de Bouro e a Federação Portuguesa de Andebol assinaran
um protocolo que visa a divulgação desta modalidade desportiva no concelho terrabourense,
procurando desta forma captar a
atenção das camadas mais jovens e aproveitar as potencialidades disponibilizadas por aquela estrutura federativa.
O acordo foi rubricado pelo
presidente da autarquia de Terras

de Bouro, Joaquim Cracel, e pelo presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Henrique
Torrinha, no quadro de uma colaboração que, aliás, aquela Federação vem estendendo a várias
autarquias do país.
De acordo com o presidente da
Câmara de Terras de Bouro,
“com este compromisso, o município pretende alargar a oferta
ao nível das modalidades desportivas no concelho, promovendo assim o desenvolvimento

de hábitos saudáveis junto dos
nossos jovens, através de uma
modalidade de elevado potencial
físico, que pode facilmente ser
praticada por todos”.
Para a Federação de Andebol
de Portugal “este protocolo é
uma oportunidade para estabelecer uma estrita colaboração, no
sentido de criar estruturas e conceptualizar iniciativas capazes
de seduzir e atrair cada vez mais
jovens para a prática do andebol”, disse Henrique Torrinha.

Página 60

Diário de Notícias da Madeira
A61

ID: 35962645

11-06-2011

Tiragem: 13593

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,85 x 27,13 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Diário do Minho
A62

ID: 35956675

11-06-2011

Tiragem: 8500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,13 x 12,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Fase final de juniores

ABC perde com FC Porto
O ABC começou da pior maneira, o ataque ao título
nacional de juniores em andebol. A fase final da competição disputa-se em Resende, onde o FC Porto bateu
os academistas por 29-24. No outro jogo da tarde, o
Sporting bateu o Belenenses (33-27).
A segunda jornada disputa-se na tarde de hoje,
e prevê a realização dos jogos Belenenses-FC Porto
(16h00) e Sporting-ABC de Braga (18h00). A competição termina amanhã, com os jogos ABC de Braga-CF Belenenses e FC Porto-Sporting.
Em São Mamede de Infesta decorre o grupo B do
nacional de juniores, prova que serve para decidir
quais as duas equipas que vão descer de divisão. No
primeiro jogo da ronda Ginásio do Sul e Boavista
empataram a 35 golos e, na segunda partida, o Xico
Andebol venceu o FC Infesta (22-20).

Iniciados do ABC entram a ganhar
Por seu turno, os iniciados do ABC começaram com
um triunfo (sobre o Águas Santas, por 36-23) a defesa
do título nacional conquistado na temporada passada. Hoje, na Maia, os academistas medem forças com
Belenenses, que ontem bateu o FC Porto (os dragões
jogam hoje com o Águas Santas), por 39-34.
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Diário do Minho
A63

ID: 35956683

11-06-2011

Tiragem: 8500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,88 x 13,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Em Barcelos

Dia da Modalidade
na EB1, 2, 3 de Vila Cova
Realizou-se, no passado dia 4 de Junho, mais um
Dia da Modalidade, desta vez subordinado ao andebol,
promovido pela Empresa Municipal de Desportos de
Barcelos, na EB1, 2, 3 de Vila Cova.
O torneio juntou 84 alunos do Agrupamento de Escolas
de Vila Cova, tendo saído vencedores os alunos do 1.º
Ciclo desta Escola.
O Dia da Modalidade agrega os alunos em torno da
modalidade desportiva praticada no âmbito das aulas
de Educação Física das Actividades de Enriquecimento
Curricular nas escolas do 1.º ciclo do concelho. Este dia
tem como objectivo o convívio e a aquisição das bases
técnicas na modalidade.
DR

Página 63

Diário do Minho
A64

ID: 35956681

11-06-2011

Tiragem: 8500

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 18,25 x 24,29 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Presidente da FPA e autarca assinaram acordo

Terras de Bouro estabelece
protocolo para promover andebol
DR

tivas que existem no concelho, estruturas estas que permitem uma grande dinâmica
em termos de desporto e actividade física e que, necessariamente, é da maior conveniência implementar».
Henrique Torrinha, líder máximo da Federação de Ande-

bol de Portugal, este protocolo de colaboração «é uma boa
oportunidade para estabelecer uma estrita colaboração
no sentido de criar estruturas
e conceptualizar iniciativas capazes de seduzir e atrair cada
vez mais jovens para a prática
do andebol».

Presidente da FP Andebol, Henrique Torrinha, e Joaquim Cracel

A Câmara Municipal de Terras de Bouro e a Federação
Portuguesa de Andebol assinaram um protocolo que visa,
essencialmente, a divulgação
desta modalidade desportiva no concelho terrabourense, procurando, desta forma,
captar a atenção das camadas mais jovens e aproveitar
as potencialidades disponibilizadas por aquela estrutura federativa.
O acordo foi rubricado pelo
presidente da autarquia de Terras de Bouro, Joaquim Cracel,
e pelo presidente da Federação Portuguesa de Andebol,
Henrique Torrinha, no quadro
de uma colaboração que, aliás,
aquela federação vem estendendo a várias autarquias do
país, com a finalidade de implementar e desenvolver cada
vez mais o andebol, modalidade que está, como se sabe, a

cimentar um estatuto progressivamente a nível internacional.
De acordo com o presidente
da Câmara de Terras de Bouro, com este compromisso, o
município minhoto «pretende alargar a oferta ao nível
das modalidades desportivas
no concelho, promovendo, assim, o desenvolvimento de hábitos saudáveis junto dos jovens, através de uma modalidade de elevado potencial físico, que pode facilmente ser
praticada por todos», destacou
o edil, através de uma nota enviada às redacções.
O edil terrabourense, Joaquim Cracel, acrescentou, ainda, que se pretende também
«envolver o maior número possível de intervenientes, dando
especial ênfase à comunidade
escolar, e procurando ainda dinamizar as estruturas despor-
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A65

ID: 35961588

11-06-2011

Tiragem: 49535

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,05 x 5,49 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A66

ID: 35956568

11-06-2011

7

Tiragem: 6500

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 13,42 x 16,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: FINAL FEMININA FOUR ENTRE HOJE E AMANHÃ NO POMBAL

Taça de Portugal para
salvar época do Madeira SAD
Realiza-se este fim de semana, em
Pombal ,a final four da Taça de Portugal
feminina. Presentes as equipas do Madeira SAD vencedor do troféu na época
passada, o Gil Eanes finalista vencido, o
Colégio João de Barros e o Colégio de
Gaia. Hoje, a primeira meia final que se
inicia às 16h00 irá colocar frente a frente
os dois colégios, com o sinal mais para
o Colégio João de Barros que tem vindo
a demonstrar uma subida de rendimento ao longo da época e de certeza
que não irá deixar passar esta oportunidade de poder chegar à final. A outra
meia final, que terá início 18h00, coloca em confronto o Gil Eanes, campeão nacional, e o Madeira SAD, vicecampeão. Estas duas equipas já se
defrontaram por várias vezes esta época
e com um vantagem para a formação algarvia, que dos quatro jogos para o campeonato venceu três e perdeu apenas
um, e para Supertaça feminina na final as
madeirenses voltaram a derrotar as algarvias. Para hoje, frente a frente duas
formações que querem chegar à final.
Se por um lado o Madeira SAD quer
vencer para poder conquistar um troféu

e "salvar a época", do outro lado estará
uma equipa empenhada em vencer
para poder chegar à final e disputar o título e poder fazer a "dobradinha" uma
vez que as algarvias até agora ainda não
conquistaram a Taça de Portugal. A final,
entre os vencedores das meias-finais de
jogo, disputa-se amanhã, no mesmo recinto. 1
Carlos Jorge
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A67

ID: 35960624

11-06-2011

Tiragem: 112110

Pág: 42

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,05 x 3,79 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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A68

ID: 35961878

11-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,71 x 27,59 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A69

ID: 35961896

11-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,88 x 9,57 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A70

ID: 35961909

11-06-2011

Tiragem: 101429

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,86 x 10,22 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A71

A modalidade que tem «cadeiras para andar»

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sapo Online - Desporto Sapo

Data Publicação:

11/06/2011

Online
Jornalistas:

Inês Henriques

URL:

http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2011/06/11/a_modalidade_que_tem_cadeiras_p.
html

Andebol adaptado

11 de Junho de 2011 14:39h

O andebol em cadeira de rodas foi uma das modalidades em exibição nos I Jogos de Portugal, que
decorreram em Coimbra esta sexta-feira e sábado.

As regras são as mesmas. O jogo pode ser de sete ou de quatro. As balizas são mais baixas um
metro, pela simples razão de que é jogado sentado. Apresentado que está o andebol adaptado, agora
é só começar e ver um dos desportos adaptados mais emotivos. José Poveiro é presidente da
Andemot espera que a modalidade chegue

e afiança que

como contou ao SAPO Desporto.

A modalidade foi uma das que esteve em exibição este sábado em Coimbra, a propósito da I edição
dos Jogos de Portugal, um evento que reuniu vários atletas do desporto adaptado. Mesmo com pouca
gente a assistir ao andebol, José Poveiro espera que a modalidade ganhe maior visibilidade e acredita
que a parceria com a Federação Portuguesa de andebol dê frutos para rumarem ao Brasil com uma
selecção. Para já, vão continuar a existir eventos para a divulgação do andebol adaptado, uma prática
que tem sido recorrente.

Por Inês Henriques
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A72

ID: 35949328

10-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,70 x 15,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A73

ID: 35949363

10-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 2,96 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A74

ID: 35949464

10-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,07 x 6,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A75

ID: 35948587

10-06-2011

Tiragem: 13109

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,12 x 34,10 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A76

ID: 35951608

10-06-2011

Tiragem: 8000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 25,82 x 11,00 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PROTOLO EM MARCHA COM A FEDERAÇÃO

Autarquia de Vila Verde promove andebol nas escolas
> p. m.

O Município de Vila Verde oﬁcializará, a 29 de Junho, um protocolo de parceria com a Federação Portuguesa de Andebol, a
que se associam os Agrupamentos de Escolas, com o objectivo
de promover um plano de desenvolvimento da modalidade no
concelho. O acto de assinatura,
que será presidido pelo presidente da Câmara de Vila Verde,
António Vilela, juntará o presidente da Federação de Andebol
de Portugal, Henrique Torrinha.
Até ao momento decorreu
uma reunião preparatória, onde
foram lançadas "as bases para a
adopção de um conjunto de me-

Protocolo com a
Federação Portuguesa de Andebol engloba
os Agrupamentos de
Escolas do concelho e
tem a validade de
dois anos.
didas que permitam não só a sua
divulgação, como o incremento
da actividade junto da população
mais jovem de Vila Verde".
Este protocolo permitirá à autarquia, em parceria com os
Agrupamentos de Escolas e ou-

tros agentes desportivos e da
área da Educação, "assumir um
papel fundamental na formação
do jovens do concelho", adianta
o presidente da Câmara de Vila
Verde.
O protocolo tem validade de
dois anos e vem potenciar a inscrição e ﬁliação de atletas nos
clubes concelhios, bem como
apoiar a criação de escolas de
andebol e a formação de agentes
desportivos que possam prestar
apoio às iniciativas promovidas
pela câmara municipal.
O protocolo prevê ainda o
apoio aos docentes da disciplina
de Educação Física e, simultaneamente, aos programas de enriquecimento escolar.

D.R.

Reunião preparatória para a celebração de protocolo com FPA
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Diário de Aveiro
A77

ID: 35951769

10-06-2011

Tiragem: 7014

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,03 x 33,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

FESTAS DO MUNICÍPIO

Andebol,
Ciclismo
e Natação
em Estarreja
As Festas de Santo António, da
Cidade e do Município de Estarreja, que decorrem até à próxima
segunda-feira, vão ser animadas
por muito desporto. Durante o
fim-de-semana realizam-se três
eventos desportivos onde estarão
envolvidos centenas de atletas.
O Torneio de Andebol “Garci
Cup 2011”, organizado pela Associação Desportiva Arsenal de Canelas, joga-se a partir de hoje nos
pavilhões desportivos do município, envolvendo os escalões de
minis, infantis, iniciados e juvenis. Em competição vão estar cerca de 20 equipas da região, estando ainda previsto um jogo de seniores entre o Arsenal de Canelas
e a Artística de Avanca.
Também hoje , , a partir das 15.45
horas, no Complexo de Desporto e
Lazer de Estarreja, disputa-se o
Torneio deNatação “Cidade de Estarreja”. A prova conta com a participação de um total de 180 nadadores, em representação das equipas do Ac. Viseu, Espinho, AEJ,
Feirense, Nazaré, Benedita, Maia,
Vagos, CAPGE, Galitos, Mealhada, Sporting de Aveiro, Campinho, Águeda e Estarreja. Às 17.30
horas, está prevista uma exibição
de natação sincronizada pela
equipa dos Serviços Sociais da
Câmara Municipal de Ovar.
Amanhã, disputa-se o 1.o Troféu de Ciclismo Tensai Estarreja, a
partir das 14.30 horas, no Eco-Parque Empresarial. Na prova, organizada pela Associação de Ciclismo de Aveiro, em parceria com a
TENSAI, Centro Paroquial de St.a
Marta de Portuzelo e Câmara
Municipal de Estarreja, participam cerca de 200 ciclistas de vários pontos do país, nas Benjamins (14h30 - Prova de Destreza),
Iniciados (14h15 - Prova em Linha
3,2 km; 15h00 - Prova de Destreza),
Infantis (15h00 - Prova em linha 8
km); Juvenis (16h00 - Prova em linha 12km) e Cadetes (17h00 - Prova em linha 50km).
As provas dos escalões de benjamins, iniciados e infantis decorrem junto às instalações da Tensai, no Eco-Parque Empresarial
de Estarreja, enquanto as dos escalões de juvenis e cadetes têm
partida junto à empresa, com entrada em circuito no centro da cidade e meta em frente aos Paços
do Concelho. A cerimónia de entrega de prémios está marcada
para as 18 horas, na Praça Francisco Barbosa.l

I
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ID: 35950889
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Tiragem: 10624

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,65 x 19,40 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Coimbra “capital”
do desporto adaptado
Jogos de Portugal arrancam hoje. Durante dois dias a cidade dos
estudantes vai receber mais de 800 atletas divididos em 15 modalidades
 Os Jogos de Portugal em desporto adaptado começam hoje
em Coimbra. Ao longo de dois
dias mais de 800 atletas, divididos em 15 modalidades (Andebol
CR, Atletismo, Basquetebol CR,
Basquetebol DI, Boccia, Ciclismo, Futebol 7, Futsal DI, Futsal S,
Goalball, Judo, Natação, Remo
Indoor, Ténis de Mesa e Tricicleta), têm a oportunidade de mostrar pela primeira vez em Portugal a sua paixão de vencer.
A aposta num evento desportivo «sustentável a nível económico e ambiental» e a possibilidade
de utilizar as várias infra-estruturas da cidade e adaptá-las às
necessidades dos atletas foi o
principal objectivo da organização. Todavia, as intenções da
estrutura directiva não se ficam
por aqui, uma vez que a iniciativa
visa dar a possibilidade ao público de conhecer atletas inspiradores e funcionar como uma porta
de incentivo para que mais deficientes se envolvam no desporto.

D.R.

Ricardo Busano

VÁRIAS individualidades associaram-se à promoção deste evento
«Estes jogos pretendem ser
uma jornada desportiva, na
qual se revelem mas não se
esgotem, os valores associados à
prática desportiva competitiva
nas modalidades mais praticadas em Portugal, mas que deles

fique a mensagem de que o desporto é por excelência uma actividade de integração e coesão
social», revelou Leila Mota, presidente da Federação Portuguesa de Desportos para Pessoas
com Deficiências.

O evento contará com a participação dos melhores atletas
nacionais das várias modalidades, alguns com participações
nos Jogos Paralímpicos e medalhados nos Campeonatos do
Mundo e da Europa. l
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,14 x 12,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,47 x 17,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Academistas abrem hoje a fase final do nacional de andebol frente ao FC Porto

Juniores do ABC iniciam perseguição
ao título que foge há três anos
DM

 Luís Filipe Silva
O ABC inicia hoje a perseguição ao título nacional de
juniores em andebol, troféu
que foge há três anos. A fase
final da competição disputa-se em Resende, de hoje até
domingo e engloba as participações de ABC, FC Porto,
Sporting e Belenenses.
Os bracarenses começam a
competição hoje, frente ao FC
Porto (20h30), ao passo que
Sporting e Belenenses jogam
às 18h30.
O ABC foi a equipa mais regular da época, ao terminar
a 1.ª fase no primeiro lugar,
mas as maiores dificuldades
surgiram na fase intermédia,
onde a equipa orientada por
Raul Maia ficou no segundo
posto, atrás do Sporting, mas

Juniores do ABC querem trazer o título para Braga

conseguiu a qualificação para
a fase final.
A segunda jornada disputa-se na tarde de amanhã, e
prevê a realização dos jogos
Belenenses-FC Porto (16h00)

e Sporting-ABC de Braga
(18h00). A competição termina domingo de manhã,
com os jogos ABC de Braga-CF Belenenses e FC Porto-Sporting.

Iniciados defendem
título na Maia
Por seu turno, os iniciados
do ABC defendem o título, jogando agora a fase final na cidade da Maia.

Os academistas jogam hoje
(18h00) frente ao Águas Santas e amanhã joga com o Belenenses (18h00). No domingo, o ABC fecha a participação
com o FC Porto (10h00).
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 29,03 x 32,18 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 4,56 x 16,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Colegiais
nas
meias-finais
No
passado
fim-desemana, decorreram os
quartos-de-final da Taça de
Portugal feminina, em andebol.
A equipa do Colégio de Gaia
conseguiu ficar apurada
para a semi-final, juntamente com o Colégio João
de Barros, Gil Eanes e
Madeira Sad.
O Colégio de Gaia foi o
quarto semi-finalista, após
ganhar o último jogo do fimde-semana, onde defrontou
o Maiastars e venceu por
34-24.
Paula Castro, treinadora, diz
que “esta é mais uma participação da equipa, nas
muitas competições nacionais em que tem vindo a
jogar”. Além disso, a
treinadora diz acreditar que
o Colégio pode “ganhar a
taça de Portugal“.
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ID: 35949477
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Tiragem: 49535
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,72 x 5,88 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 22,65 x 6,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CD “Os Especiais” participa nos 1.ºs Jogos de Portugal
A Federação Portuguesa de Desporto Para Pessoas Com Deficiência organiza, hoje e amanhã, pela 1.ª vez, os Jogos de Portugal, em Coimbra. Ao conquistar cada cidade, os Jogos de
Portugal irão envolver os habitantes no desporto adaptado e dinamizar a região, a nível económico, apostando na logística local. A
cidade escolhida para dar o pontapé-de-saída deste novo projecto é Coimbra. Os Jogos de Portugal dão ao público a possibilidade de conhecer atletas inspiradores e celebrar com eles as
suas vitórias. Serão mais de 800 atletas, a competir em 15 modalidades, reunidos durante dois dias em Coimbra. Pela 1.ª vez,
os atletas do desporto adaptado têm a oportunidade de mostrar

em Portugal a sua “Paixão de Vencer”. Atletismo (D.I); Basquetebol em Cadeira de Rodas; Basquetebol (D.I); Boccia; Ciclismo;
Futsal (D.I); Futsal (Surdos); Futebol-7; Goalball; Andebol em Cadeira de Rodas; Natação; Ténis-de-Mesa (D.I); Orientação; Remo
Indoor e Tricicleta são as modalidades envolvidas. O Clube Desportivo “Os Especiais” participa neste evento para pessoas com
deficiência representado as modalidades de Basquetebol (D.I) prova Taça de Portugal -; Ténis-de-Mesa - Campeonatos Nacionais Individuais escalões (D.I) - e Atletismo (D.I.) - na prova Campeonato de Portugal ANDDI.
Vasco Sousa
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Pág: 23

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 5,20 x 28,81 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Frederico Machado
treina andebol
sénior do Marítimo
O andebol do Marítimo vai registar alterações, ao nível do comando técnico das suas equipas,
na próxima tépoca. Marco Freitas,
treinador da equipa sénior, terminou o contrato, deixando os
verde-rubros. A sua vaga será
colmatada por Frederico Machado, que esta temporada exerceu as funções de treinador da
equipa júnior, além de coordenador o andebol do clube. Em
2001/12, Frederico Machado vai
continuar a coordenar a modalidade, mas no trabalho de campo
será técnico da equipa principal.
Paulo Vieira nos juniores
A vaga deixada em aberto por
essa ascensão de Frederico Machado à formação sénior será suprimida pela entrada de Paulo
Vieira no andebol maritimista. O
ex-internacional português vinha
desempenhado o cargo de dirigente no Madeira SAD e vai
agora envergar, pela primeira vez,
as cores verde-rubras, na qualidade de treinador da equipa júnior, que vai voltar a militar na
próxima época no escalão principal da modalidade ao nível, a I Divisão, enqunto os seniores
continuam na II Divisão Nacional.
David Spranger
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Tiragem: 3250

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 28,18 x 10,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Andebol: juvenis do JAC
são campeãs nacionais
É mais um feito histórico para o
andebol e o desporto de Alcanena.
A equipa de juvenis femininos sagrouse campeã nacional de andebol nos
dias 3, 4 e 5 de Junho, em Leiria,
ao derrotar na jornada de domingo,
no jogo do título, a equipa nortenha
do Maiastars.
Na primeira jornada o JAC derrotou a Juvelis por 30/28 e na segunda perdeu por 32/31 contra
Valongo do Vouga, num jogo de grande
polémica marcado por um erro grave
em prejuízo da equipa de Alcanena
– erro que foi assumido publicamente
pela equipa de arbitragem. Mas tudo
continuava em aberto e os resultados ditaram que o último jogo do de-

cidiria o título. O JAC venceu de forma
categórica o Maiastars e sagrou-se
campeão nacional, terminando assim mais uma grande época para o
andebol de Alcanena. Ao título nacional, juntam-se os terceiros lugares
alcançados pelas equipas de iniciadas e juniores. De realçar que este
é o quinto título nacional em sete
anos de projecto nos vários escalões,
a que se juntam as quase vinte presenças nas respectivas fases finais
dos campeonatos nacionais, a promoção oficial a Centro de Formação
de Andebol e as actuais 11 atletas
internacionais. Facilmente se conclui que se está perante um grande
clube de formação.
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Jornal Torrejano
ID: 35935737
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Tiragem: 3250

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,14 x 8,83 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Andebol: juvenis
do JAC são
campeãs nacionais
É mais um feito histórico para
o andebol e o desporto de Alcanena. A equipa de juvenis femininos sagrou-se campeã nacional de andebol nos dias 3, 4 e 5
de Junho, em Leiria, ao derrotar no domingo, no jogo do título, a equipa nortenha do
Maiastars. É o quinto título nacional em sete anos de projecto
nos vários escalões, a que se juntam as quase vinte presenças nas
respectivas fases finais dos campeonatos nacionais.
Página 11
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 21,53 x 19,88 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 26,80 x 17,07 cm²
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Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 4,97 x 5,26 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Corte: 1 de 1
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,37 x 15,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Equipa de juvenis já é federada

Andebol cativa cada vez mais alunos
na EB2,3 de Nevogilde
A modalidade de andebol na
EB2,3 de Nevogilde tem vindo a
cativar cada vez mais alunos.
Neste momento, são 12 as
praticantes da modalidade, mas
Maria José Rocha, que lecciona
educação física na EB 2,3 de Nevogilde, acredita que este número
aumentará rapidamente. “Está em
iniciação uma nova equipa de Infantis Masculinos”, destaca a professora.
Os treinos decorrem no pavilhão da EB 2,3 de Nevogilde. Os
Infantis juntam-se aos sábados
de manhã, das 10h00 às 11h35,
e os Juvenis treinam todas as segundas-feiras das 19h00 às 21h00
e às quartas-feiras das 20h00 às
21h00.
A equipa de Juvenis é federada
desde o ano passado, tendo participado na Taça de Encerramento e num Torneio de andebol de
praia. Este ano participa na Taça
Primavera, no campeonato regional, e vai participar ainda na Taça
de Encerramento, no Torneio de
andebol de praia e, eventualmente, no Torneio Costa de Oiro, em

Lagos-Algarve.
“É uma equipa muito recente
na competição federada, traduzindo-se, em determinadas alturas, em desvantagem relativamente às equipas de clubes que
possuem formação desde os mais

pequenos”. “Já alcançamos algumas vitórias e isso foi fantástico,
tendo em conta o pouco tempo de
competição que estes atletas possuem. Pretendemos ganhar mais
uns jogos”, acrescenta Maria José
Rocha.

Quem estiver interessado em
praticar andebol tem de dirigir
ao pavilhão da escola EB2,3 de
Nevogilde nas horas dos treinos,
havendo preferência pelos alunos
que têm idades compreendidas
entre os 10 e os 12 anos.
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Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:01:42
Hora de emissão: 21:39:00
ID: 35953728

09/06/2011

Taça de Portugal de Andebol feminino

A equipa feminina do Madeira Andebol quer chegar à final da Taça de Portugal. Para isso tem de
vencer o Gil Eanes no Sábado.
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Meio: RTP 1 - Telejornal
Duração: 00:00:40
Hora de emissão: 20:40:00
ID: 35942306

09/06/2011

Selecção Portuguesa de Andebol venceu a
Eslovénia

A Selecção Portuguesa de Andebol venceu a Eslovénia.
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Meio: RTP N - Notícias 18/20
Duração: 00:01:49
Hora de emissão: 18:48:00
ID: 35942375

09/06/2011

Europeu de Andebol: Portugal venceu a
Eslovénia

No andebol Portugal venceu a Eslovénia.

Página 95

Alto Minho
A96
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Tiragem: 5300

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: 2 por Semana

Área: 5,17 x 16,70 cm²

Andebol:
Afifense desce de divisão

09-06-2011

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Afifense e Feirense disputaram no
pavilhão de Afife a última jornada da
fase de apuramento, num jogo do
vale tudo, pois a equipa que perdesse
descia de divisão e foi precisamente a
turma de Afife que não conseguiu os
seus objetivos, perdendo por 24-25.
O Afifense entrou com determinação embora tenha encontrado um
Feirense muito forte que equilibrou o
marcador até aos 20 minutos, altura
em que o Afifense começou a ganhar
vantagem, graças aos remates de primeira e segunda linha dos seus laterais, que fizeram a equipa subir ainda
mais de rendimento, chegando a
intervalo a vencer por 13-10. No
segundo período, o Afifense mostrou-se mais forte e, aos poucos, foi
aumentando a vantagem no marcador: aos 25 minutos vencia por 2317. Porém, o Feirense nunca baixou
os braços e numa jogada de contraataque o guarda-redes do Afifense,
Romeu, saiu ao encontro da bola,
provocou o contacto com o adversário e viu o cartão vermelho. A partir
daqui, o Afifense fica com menos
dois jogadores e o Feirense acabou
por superar uma desvantagem de seis
golos, vencendo a partida, quando já
poucos acreditavam. A equipa vianense desce de divisão depois de
mais de década e meia a disputar os
campeonatos nacionais. Na próxima
época poderá vir a disputar o campeonato da III Divisão, se houver
alguma desistência.

Página 96

Diário de Viseu
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ID: 35929885
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Tiragem: 2327

Pág: 13

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 13,04 x 13,86 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Fase Final do Campeonato Nacional de Juniores Mascuninos

Começa amanhã e prolonga-se até domingo

Resende recebe ‘final four’
SILVINO CARDOSO

O Pavilhão Municipal de
Anreade, em Resende, vai ser o
palco da disputa da fase final do
campeonato nacional de juniores masculinos, que vai permitir encontrar o campeão nacional da categoria.
As fases de apuramentos realizaram-se na semana passada
em Mangualde e Baião, tendo o
ABC de Braga e e o Sporting sido os apurados do grupo que
disputou a fase no pa vilhão
mangualdense.
FC Porto e Belenenses conseguiram o apuramento em
Baião, o que quer dizer que acabaram por chegar à final, em
Resende, as equipas que se apresentavam como favoritas nos
respectivos grupos.
Na ‘final four’ prevêm-se
jogos de grande emoção, já a
partir de amanhã, pois os clubes participantes são de valor
semelhante, sendo uma incóg-

Em Mangualde disputou-se uma das fases de apuramento para a final

nita quem se sagrará campeão
nacional, embora Sporting e FC
Porto se apresentem, ligeiramente, favoritos.
A verdade é que no Pavilhão
de Anreade, em Resende, o público afecto às equipas que disputam a posse do título, vai ter
a oportunidade de incentivar os
jogadores, o que ajudará a bons
espectáculos de andebol, tendo
em conta o valor dos concorrentes.

CALENDÁRIO DOS JOGOS
AMANHÃ

Sporting-Belenenses (18h30)
ABC Braga-FC Porto (20h30)
SÁBADO

Belenenses-FC Porto (16h00)
Sporting-ABC Braga (18h00)
DOMINGO

ABC de Braga-Belenenses (10h00)
FC Porto-Sporting (12h00)
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Tiragem: 3500

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,15 x 13,08 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PraiAndebol
no domingo
O Gabinete técnico da associação de andebol da ilha terceira leva a efeito no próximo domingo, a partir das 15:00, no
denominado areal grande da Praia da Vitória, o i Praiandebol
2011, certame inserido no Circuito de andebol de Praia. a
organização solicita que as equipas estejam presentes no local
do evento às 14:15.
entretanto,já estão calendarizados os próximos Praiandebol
2011, os quais obedecem ao seguinte programa: ii Praiandebol, 10 de julho, às 15:00; iii Praiandebol, 31 de julho, 15:00
(integrado no programa das festas da Praia); iV Praiandebol,
quatro de setembro, 15:00.

PRAIANDEBOL decorre no areal grande da Praia da Vitória
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Grande Porto
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ID: 35928217

09-06-2011

Tiragem: 12000

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 7,96 x 31,58 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Grande Porto
ID: 35928217

09-06-2011

Tiragem: 12000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,05 x 5,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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ID: 35928249
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Tiragem: 12000

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 17,07 x 31,36 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Tiragem: 8960
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 23,33 x 30,19 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Escola de andebol do
IPG quer criar raízes

da modalidade

Equipa de infantis masculinos competiu este ano pela primeira
vez no campeonato nacional do escalão
DR

Ricardo Cordeiro

PROJETADA para fazer do
andebol uma modalidade
com futuro na região, a
Escola de Andebol do Instituto Politécnico da Guarda
(IPG) conheceu este ano o
seu ponto mais alto com
a participação da equipa
de infantis masculinos no
campeonato nacional do
escalão. Apesar dos resultados não terem sido os melhores nesta estreia, sétimo
lugar entre os oito participantes da segunda fase da
zona 1, a responsável ficou
agradada com o desempenho dos jovens atletas que
tiveram oportunidade de
conhecer outras realidades.
A diretora da Escola de
Andebol do IPG explica que
a ideia de criar uma estrutura dedicada à formação
da modalidade resultou de
uma parceria do Politécnico
com a Federação de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol da Guarda.
Criada há três anos, a escola
beneficiou do fim de uma
estrutura idêntica no Outeiro de S. Miguel e a «maior
parte desses meninos foi
reencaminhada para aqui»,
bem como um dos treinadores que também leciona
no IPG, adianta Maria João
Silva. «Nesse primeiro ano foi
mais fácil porque a equipa já
estava praticamente formada
e depois só teve que se trabalhar isso», acrescenta a
responsável, referindo que o
“passaporte” para o Nacional
resultou do triunfo no Regional, que contou com equipas
dos distritos da Guarda e de
Viseu. Quanto à experiência
naquele campeonato, onde
defrontou formações com
história na modalidade como
o ABC de Braga ou o Porto,
considera que «se pode fazer
um balanço positivo porque
o Nacional dá aos miúdos

Alguns dos atletas que competiram este ano no Nacional de infantis

«Gosto de futebol, mas no andebol
marcam-se mais golos»
«Gosto muito da modalidade, acho que
sou bom jogador, marco muitos golos». Apesar
de jogar há um ano apenas, Alfredo Torres
apresenta já um bom “cartão de visita”. Aos
10 anos, ainda na categoria de minis, revela
que a apetência para os golos deriva da sua
posição em campo de lateral direito, «porque
sou esquerdino», explica. «Comecei por ir para
o andebol pela minha estatura, por ser alto, e
depois gostei muito», revela o jovem. Alfredo
Torres faz um balanço positivo da sua primeira
época no andebol: «A experiência foi boa,
joguei com colegas do escalão acima de mim
e saí-me bem». Quanto a uma possível carreira
na modalidade, diz ainda não pensar «muito
nisso», mas adianta que «logo se verá com o
decorrer dos anos». Bernardo Luzio tem 12
anos e há três que pratica andebol. Do escalão
acima de Alfredo, o jovem explica a influência
da escola que frequenta na escolha da modalidade. «Eu ando numa escola [Outeiro de São
Miguel] onde o andebol é o principal desporto
e a base da nossa equipa veio do Outeiro».

De resto, diz gostar «da equipa, do treinador e
do jogo» em si, lamentando o facto de haver
«poucas equipas de andebol na Guarda e
muitas de futebol».
Apesar da equipa recentemente formada
com mais alguns jovens de outras escolas
ter ficado em penúltimo lugar, Bernardo considera que, «para uma primeira experiência, foi
muito bom. Empatámos contra os campeões
anteriores e fizemos uma boa prova». Quanto
à experiência, o andebolista não tem reservas:
«Gostei muito de ir jogar fora contra equipas
que me deram uma experiência que, se calhar, nunca mais vou ter na vida, como jogar
contra Porto, ABC de Braga, Águas Santas ou
Penafiel». A mesma opinião tem Daniel Veiga,
que também pratica a modalidade há três
anos. «Foi bom, nunca tínhamos jogado contra
estas equipas. Sentimo-nos bem em campo
como coletivo», garante. Num país onde o “desporto rei” impera, o jovem revela, que apesar
de também jogar futebol com os amigos, «o
andebol é diferente, marcam-se mais golos».

outra rodagem que o regional não dá».
De resto, também é uma
«mais-valia» para o próprio
IPG pela «divulgação» que é
feita, por exemplo nas deslocações no autocarro da
instituição a vários pontos do
país, mas também porque o
andebol poderá servir como
um modo de captar futuros
alunos: «São miúdos que
andam por cá, vão crescer e
vão tomar uma opção quanto
ao seu futuro e que podem
ficar porque vão conhecendo
a estrutura e a dinâmica do
IPG», acredita. Sobre os resultados desportivos, duas
vitórias e dois empates em
14 jornadas, Maria João Silva
admite que os responsáveis
pela escola já tinham consciência de que a tarefa ia
ser «complicada porque estávamos a jogar com equipas
que têm grande tradição
no andebol», enquanto na
Guarda não se lembra de ter
havido uma equipa de andebol deste escalão. A diretora
considera que os pequenos
atletas «não se portaram
mal» nesta experiência e
realidade novas na medida
em que enfrentaram equipas
com «uma “pedalada” muito
maior» nestas competições.
Aliás, a diferença até se
nota ao nível de arbitragens:
«Sente-se muito infelizmente
e em muitos jogos eu tive de
estar na mesa e assisti várias
vezes a isso. É uma coisa
assustadora porque há uma
grande dualidade de critérios
e perdemos alguns jogos um
bocadinho à conta disso»,
critica. Apesar de ainda não
estar assegurado, o projeto
deverá ter continuidade nos
próximos anos e há intenção
de alargar as categorias de
minis (9 e 10 anos) e de infantis (11 e 12 anos) a outros
escalões etários para garantir que os jovens possam dar
continuidade à prática da
modalidade na Guarda.
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DESPORTO

Escola de
andebol do IPG
quer criar raízes
Projeto conheceu este ano o seu
ponto mais alto com a participação da equipa de infantis masculinos no campeonato nacional do
escalão ____________________ 21
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Escola de Andebol
Num distrito dominado pelo futebol,
é sempre salutar a dinamização de novas
atividades desportivas. Projetada para fazer
do andebol uma modalidade com futuro na
região, a escola do Instituto Politécnico da
Guarda conheceu este ano o seu ponto mais
alto com a participação da equipa de infantis masculinos no campeonato nacional do
escalão. Apesar dos resultados não terem
sido os melhores, um sétimo lugar entre os
oito participantes da segunda fase da zona
1, é de louvar a iniciativa e a tentativa de
“descentralização” também no desporto.

PSD
Foi uma vitória histórica. Sobretudo se
tivermos em conta que, desde a década de
80, o PSD nunca se tinha distanciado tanto
da percentagem obtida pelos socialistas
no distrito da Guarda. No último domingo,
conquistaram 46,32 por cento dos votos enquanto o PS obteve apenas 28,31 por cento,
o que significa que houve uma diferença de
mais de 16 mil votos. Um resultado à medida
das expetativas dos eleitores, num tempo
que se anuncia de grandes dificuldades.

Bloco de Esquerda
Foi uma das forças políticas que mais
cresceu no distrito nas legislativas de 2009.
E dois anos depois voltou a estar em destaque, desta vez pelos piores motivos: o BE
perdeu o lugar de quarta força política a nível
distrital e 4.628 votos. Há quem vaticine que
será o princípio do ﬁm deste partido feito
de vários ideais e orientações, fechado na
retórica e nas frases feitas, que não soube
acompanhar as mudanças da sociedade civil.
Sinal dos tempos.

José Albano Marques
Naquela que foi uma derrota histórica
do PS no distrito da Guarda, o presidente da
Federação foi o principal responsável pelo
descalabro eleitoral da noite de domingo.
A votação alcançada não permitiu eleger
os habituais dois deputados, como seria de
esperar, e José Albano Marques – que não
assume as consequências deste desaire –
ﬁcou pelo caminho. É, portanto, uma derrota
pessoal e política, mas só o líder é que não
a vê.
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A dupla internacional madeirense mais
categorizada da
actualidade (Ricardo Fonseca/Duarte
Santos) foi nomeada para o IV
Campeonato do
Mundo de Andebol Sub-19 masculinos. O evento
decorre na Argentina, de 10 a
20 Agosto.
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ANDEBOL - CURSO DE GRAU IV NA PRÓXIMA SEMANA COM TREINADOR DE LUXO

Xavi Pascual ministra
prelecção na Madeira

Ainda recentemente, o treinador catalão levou o “Barça” à conquista da Liga dos Campeões masculina, na Alemanha.

O técnico principal da formação sénior masculina de Andebol do Barcelona, Xavi Pascual, estará, este mês, no
Funchal para ser o prelector de algumas horas relativas ao Curso de Grau
IV, iniciativa que a Associação madeirense desta modalidade irá levar a
efeito, entre os dias 13 e 16 do corrente.
Para além dos mais 20 técnicos já
inscritos, outros treinadores poderão

vir a assistir a este momento que, por
certo, será enriquecedor, pois em presença está um dos nomes mais conceituados do Andebol masculino internacional. Recorde-se que, ainda
recentemente, o líder do Madeira
SAD, Paulo Fidalgo, esteve em Barcelona a estagiar junto daquele treinador, sendo o elo de ligação para esta
vinda à Madeira. A turma catalã foi fi-

DR

O treinador campeão da Europa pelo Barcelona estará no Funchal,
no decurso da próxima semana para ser prelector do Curso de Grau
IV da Associação de Andebol da Madeira.

nalista vencida da Liga dos Campeões
na época passada e na presente
(2010/11), Xavi Pascual conquistou esse
mesmo troféu, numa “final-four” que
decorreu na Alemanha.
Ou seja, na próxima semana, o actual treinador campeão da Europa de
Andebol estará virá ao Funchal para
ser prelector do Curso de Grau IV. 1
vascosousa@jornaldamadeira.pt
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Andebol

Infantis femininas
do 1º de Maio vencem
Taça Primavera

A taça primavera é a última competição da época e
desta vez foi disputada a duas voltas. Tal não impediu
que as meninas da SIR 1º de Maio revalidassem o título
e, para tal, no último domingo foram até Santa Catarina disputar a última jornada e venceram por 25 – 10.
As anfitriãs foram a equipa que mais jogos disputou
com a SIR 1º de Maio durante a época e se é verdade
que nunca ganharam, também nunca perderam por
mais de dois golos e a jogar em casa prometiam ser
um “osso duro de roer”.
Mostrando a boa forma com que termina a época,
a SIR assumiu o jogo desde o primeiro apito do árbitro
e com alguma facilidade fez um parcial de 0-5, nos primeiros dez minutos, chegando ao intervalo a ganhar
por 3-13.
O segundo tempo mais não foi que o confirmar da
primeira parte mesmo com a rotação de atletas feita
pela SIR, e com o apito final terminou uma época certamente para recordar com as sucessivas conquistas: Torneio Outono, 1º no acesso ao Nacional, Campeonato
Regional (distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco)
e Torneio Primavera.
Parabéns à treinadora Ana Luísa, à adjunta Rita
Cardoso, às atletas, familiares e à SIR 1º de Maio.
Jogaram e marcaram pela SIR: Isabel Cardoso (3),
Marta Santos (4), Inês Pereira, Diana Norte (1), Marta
Oliveira (2), Jéssica Cordeiro (8), Rita Carlos, Soraia
Barros, Ana Matos, Vânia Barros, Carolina Cintra (7),
Íris Amaral, Bruna Nunes e Beatriz Oliveira. ß
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Competição começa a 24 de Junho, em São Pedro de Moel

Está aí o Circuito Nacional de Andebol de Praia
Depois de muitas incertezas,
avanços e recuos, está tudo definido quanto ao Circuito Nacional
de Andebol de Praia de 2011, dividido em três competições regionais – Porto, Aveiro e Leiria -, que
apurarão os dois melhores de cada
escalão para a fase final nacional.
Em Leiria, a primeira etapa terá

lugar em São Pedro de Moel, de 24
a 26 de Junho, seguindo-se o Pedrógão de 1 a 3 de Julho, Nazaré de
8 a 10 de Julho, Paredes da Vitória, de 15 a 17 de Julho e Praia da
Vieira, de 22 a 24 do mesmo mês.
A competição será dividida
em quatro escalões – masters
masculinos e femininos, e roo-

kies masculinos e femininos –
sendo que as taxas de inscrição
de uma equipa na Federação de
Andebol de Portugal, com data
limite a 22 de Junho, oscila entre
os 175 e os 125 euros. Depois,
há ainda a inscrição em cada
um dos cinco torneios, que ronda os 60 euros. I
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Equipa de Meirinhas está na final four da Taça de Portugal

João de Barros quer primeiro
grande título nacional
Depois de ter chegado à final
da Taça de Portugal na temporada passada, que perdeu, frente ao Madeira SAD, por 28-20,
o Colégio João de Barros tem,
desde já, garantida a presença na
final four da competição, que se
disputa no pavilhão Eduardo
Gomes, em Pombal, no próximo
fim-de-semana.
A vitória de sábado, frente ao
Sports Madeira (26-23), qualificou o emblema do concelho de
Pombal para a fase de todas as
decisões, ao passo que a Juven-

tude do Lis, com um sorteio aziago, foi eliminada pelo campeão
nacional Gil Eanes, por 30-20.
Agora, frente ao Colégio de
Gaia, jogo marcado para as 16
horas de sábado, a equipa de Paulo Félix vai tentar “vencer”. “Somos
favoritos”, admite o treinador.
“Tudo iremos fazer para chegar
à final e repetir o feito da temporada passada. Se conseguirmos chegar à final, tudo pode
acontecer.” O jogo decisivo está
marcado para as 16 horas de
domingo. I
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Andebol

Juvenis da Juve
em terceiro
A equipa de juvenis femininos da
Juventude do Lis classificou-se em
terceiro lugar na fase final do Nacional de andebol daquele escalão.
Que se disputou em Leiria no passado fim-de-semana. O título sorriu ao JAC Alcanena e em segundo lugar ficou o Maiastars. Por sua
vez, o AC Sismaria foi quarto no
Nacional de juniores da 2ª Divisão. I
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Andebol - Nacional de Juniores Next 21

DR

Título decide-se
em Resende

A Sporting venceu apuramento em Mangualde
ABC de Braga, F.C.Porto, Sporting
CP e CF Belenenses, quatro referências do andebol em Portugal, são os
finalistas do Next 21 - Campeonato
Nacional de Andebol, em juniores
masculinos, que vão discutir o título
nacional em Resende.
Os quatro “grandes” acabaram por
confirmar o favoritismo com que partiam para a segunda fase, realizada
nos últimos dias em Mangualde e
Baião.
Em Mangualde, o Sporting impôsse à concorrência e com duas vitórias, frente ao Águas Santas e ao São
Bernardo, praticamente carimbou o
apuramento.
O empate registado no jogo com o
ABC de Braga acabaria por garantir o
primeiro lugar no grupo, com 8 pontos, seguido de ABC de Braga, com 6
pontos – posição que também lhe garantiu o apuramento para Resende.
Águas Santas e São Bernardo, ambos
com cinco pontos, ficaram fora da discussão do título.
Em Baião, o FC Porto conseguiu o
primeiro lugar, só com vitórias, com
triunfos frente ao Belenenses, Madeira Marítimo e Sporting de Espinho.
Os portistas terminaram assim líderes do grupo, com 9 pontos, apurando-se para a fase final, onde vão
acompanhados pelo Belenenses, que
foi segundo no grupo de Baião com
7 pontos.
A fase final está agendada para o
Pavilhão de Anreade, em Resende, e
vai decorrer a partir de amanhã, dia
10 de Junho, e terminar no próximo

domingo, dia 12 de Junho.
Resende recebe esta fase final do
Next 21, depois de um protocolo estabelecido com a Federação de Andebol
de Portugal (FAP). Na ocasião, Henrique Torrinha, presidente da federação, justificou a escolha: “Este acto
encerra a importância numa vasta região onde queremos que o Andebol
seja a modalidade de referência. Ser
de referência para passar à excelência, é este o desafio da nossa modalidade e é esse o caminho que queremos imprimir, para que com estruturas sólidas passemos da referência
para a excelência do Andebol”.
Os jogos desta fase final em Resende
têm entrada gratuita para o público
que queira marcar presença nas bancadas.
Quanto ao alinhamento dos jogos,
o sorteio efectuado na sede da federação, foi o seguinte:
NACIONAL ANDEBOL JUNIORES MASCULINOS
FASE FINAL
1ª jornada -

(10/06/11)

Sporting

(18h30)

Os Belenenses

ABC Braga

(20h30)

FC Porto

2ª jornada -

(11/06/11)

Os Belenenses

(16h00)

FC Porto

Sporting

(18h00)

ABC Braga

3ª jornada -

(12/06/11)

ABC Braga

(10h00)

Os Belenenses

FC Porto

(12h00)

Sporting
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ANDEBOL

TONDELA
DESPROMOVIDO
AOS DISTRITAIS
O Andebol Clube de
Tondela vai na próxima época regressar aos
regionais de andebol.
Destino selado com
uma derrota no recinto do Batalha AC, por
30 – 19, num jogo onde
apenas a vitória dava
algumas esperanças de
manutenção à formação
orientada por Luís Cardantas. De acordo com o
regulamento de provas
para esta temporada,
“os clubes classificadas
nos dois últimos lugares
em cada Zona descem
de divisão”, e é precisamente essa a situação
em que se encontram
os tondelenses. A uma
jornada do fim da competição estão no 8º e
penúltimo lugar, mas já
sem hipóteses de chegar
à 7ª posição, a última
que garante a manutenção. No último jogo o
Tondela Andebol Clube
vai cumprir calendário com a recepção ao
Albicastrense. Quanto
ao Académico de Viseu
e ao ABC de Nelas, a
manutenção estava há
muito garantida.
NACIONAL ANDEBOL III DIVISÃO
APURAMENTO ZONA CENTRO
8ª jornada
A.A. Coimbra

29 27

Albicastrense

36 28 N.A. Pombal

ABC Nelas

Batalha AC

30 19

AC Tondela

Almeirim

33 25

Ac. Viseu

1

1 205-176 42

4

1

2 216-206 38

3.AA Coimbra

7

5

1

1 203-187 37

4.Almeirim

7

4

1

2 204-187 36

5.ABC Nelas

8

3

0 5 224-217 35

6.Batalha AC

7

3

0 4 166-195 32

7.Albicastrense 7

3

1

3 223-222 31

8.Tondela AC

7

1

1

5 181-204 26

9.NA Pombal

7

1

0 6 194-222 23

9ª jornada -

GOLOS

5

7

PONTOS

7

2.Ac. Viseu

DERROTAS

1.1º Maio

JOGOS

EMPATES

Classificação
VITÓRIAS

ID: 35952509

Tiragem: 6000

(10/06/11)

1º Maio

-

Almeirim

Ac. Viseu

-

Batalha AC

AC Tondela

-

Albicastrense

NA Pombal

-

AA Coimbra
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Visto e Falado
Vítor Santos
vtr1967@gmail.com

Feira do
Desporto
CM Viseu

Cartão FairPlay
Realiza-se entre 9 e 12 de
Junho a 4.ª edição da Feira do Desporto de Viseu.
Todas as formas são válidas para fazer a promoção e reconhecimento de
quem faz e promove o desporto, bem como motivar
os cidadãos para a prática/
participação em actividades desportivas regulares.
Ainda muito jovem este
evento tem a colaboração
de mais de duas dezenas
de instituições locais, prova da existência de um dinamismo desportivo nem
sempre visível. A visitar.

Gil Peres

ID: 35952475

Tiragem: 6000

Andebol
Iniciados
ABC Nelas

Cartão Fairplay
A equipa de iniciados
masculinos do ABC de Nelas na primeira presença no
Nacional da 1.ª Divisão de
Andebol, garantiu a manutenção. A equipa nelense
amealhou muitos pontos
de início que depois transitaram para a 2ª Fase, a que
iria apurar os clubes que se
mantinham e os que desciam. NA Penedono e o AC
Lamego também estão de
parabéns pela manutenção
nesta divisão. Viseu tem futuro no andebol.
Basquetebol
Moimenta
da Beira

Cartão Fairplay
Celebra-se a 10 de Junho
o dia Nacional do Minibásquete. Moimenta da Beira
é a localidade do distrito de
Viseu que acolhe o evento. Coincidindo com o aniversário do Clube de Desporto e Recreio que recentemente criou um núcleo
de minibásquete, a festa do
Basquetebol junta crianças dos 7 aos 12 anos. A descentralização é a sempre
de aplaudir.
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ANDEBOL
Infantis Masculino
Espinho 17
Sanjoanense 16
Sanjoanense: Daniel Andrade, Diogo Pinto, Emanuel Carneiro, Francisco
Silva, Gonçalo Coelho, João

Infantis Masculino

Martins, João Perez, José
Pedro, Paulo Bastos, Paulo
Reis, Pedro Emanuel e Xavier Moreira.
Treinadores: Emanuel Silva
e Sérgio Paiva.
A Sanjoanense deslocou-se a Espinho para
defrontar a formação local,
num encontro que acabou

por se revelar bastante
equilibrado, com isso a
refletir-se no marcador.
Ambas as formações procuraram constantemente
a vitórias mas seriam os
locais a festejar o triunfo
com apenas um ponto de
vantagem.

Juvenis
masculinos –
Campeonato
Regional
Sanjoanense 31
Oleiros 21

Sanjoanense: André Cardoso, Rui Martins, Fabio
Fernandes, Ricardo Silva,
Ricardo Pinho, Bruno Sousa, Gonçalo Silva, Diogo Resende, Rodrigo, Rui Costa,
Emanuel Silva, Valter Braga.
Treinador: André Lima.

forte e decidida em ganhar,
no entanto a formação
adversária tentou sempre
dificultar o jogo aos alvinegros. A determinação dos
locais acabaria por prevalecer com a Sanjoanense a
manter-se sempre na frente
do marcador e a vencer por
uma margem confortável.

A Sanjoanense entrou

Juvenis Masculino
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Região de Císter
A115

ID: 35935541

09-06-2011

Tiragem: 4500

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,75 x 9,22 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol: Juvenis
conhecem adversário
A Juventude do Lis é o próximo adversário dos juvenis do Cister Sport de
Alcobaça na meia-final do torneio de
Primavera. Os andebolistas de Alcobaça terminaram a fase de grupos no 2º
lugar e agora defrontam o vencedor
da zona norte. As duas equipas ainda
não se defrontaram esta época. Por
outro lado, as infantis do Externato
perderam na última jornada, por 15-23,
frente à Batalha, enquanto as juvenis
da Nazaré empataram a 14 bolas com a
Casa do Benfica de Castelo Branco. Já
os iniciados do Cister não resistiram ao
poderio do Sismaria e foram goleados,
por 12-41.

Página 115

Região de Císter
A116

ID: 35935333

09-06-2011

Tiragem: 4500

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,74 x 8,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol

Inácio Carmo está garantido
como reforço do Benfica
O nazareno Inácio Carmo vai mesmo ser reforço
do Benfica na próxima temporada. Apesar de
ainda não haver confirmação oficial da assinatura
do contrato, o andebolista já se terá comprometido com os encarnados, fazendo, assim, a
viagem entre os rivais FC Porto e Benfica.
Aos 33 anos, Inácio Carmo vai finalmente
representar o clube do coração e vai, muito
provavelmente, tornar-se no primeiro jogador
a representar os quatro grandes do andebol
nacional.

Começou a carreira desportiva no Ext. Dom
Fuas Roupinho, teve uma passagem pelo futebol,
no Nazarenos, mas depois voltou aos pavilhões,
no Planalto, de onde se mudou para o Sismaria.
Rapidamente deu nas vistas e foi contratado pelo
ABC de Braga, onde se sagrou campeão nacional.
Após passagens por Gaia e São Bernardo, tentou
a sorte no andebol espanhol, no BM Cantabria,
antes de chegar ao Sporting, em 2004/05. Nas
últimas três temporadas, conquistou três títulos
nacionais pelo FC Porto.
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Voz de Trás-os-Montes (A)
A117

ID: 35934002

09-06-2011

Tiragem: 6500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 9,25 x 14,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Infantis fecharam
Provas Oficiais

A

Associação Desportiva de Godim, apesar da vitória conseguida frente ao CP Vila Nova
de Paiva por 23/22, não conseguiu fugir ao 3º lugar, depois das
3 equipas ficarem empatadas,
com 4 pontos, sendo o desempate favorável ao CP Vila Nova
de Paiva com 2 golos positivos,
ficando em segundo o Gouveia
com 0 golos e em terceiro a AD

Godim, com 2 golos negativos. Também o SVR Benfica,
na sequência da derrota frente ao Penedono por 31/22, não
conseguiu fugir ao 6º lugar nesta
Fase Complementar de Infantis
Masculinos. Para o final da época desportiva, espera-nos a realização do XI Torneio Cidade de
Vila Real / Abílio Botelho, a decorrer em Vila Real, nos dias 11
e 12 de Junho.

Nacional de Infantis Masculinos
Fase Complementar, 1º/3º
Classificação
Equipa
CASA P. V. N. PAIVA
D. L. C. GOUVEIA
AD Godim

Pts
4
4
4

JG
2
2
2

V
1
1
1

E
0
0
0

D
1
1
1

GM
46
44
43

GS
44
44
45

GD
2
0
-2

Nacional de Infantis Masculinos
Fase Complementar, 4º/6º
Classificação
Equipa
ACADEMICO VISEU FC
SVR Benfica
TONDELA A. CLUBE

Pts
6
5
3

JG
2
3
1

V
2
1
1

E
0
0
0

D
0
2
0

GM
97
122
35

GS
71
91
26

GD
26
31
9
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Alto Alentejo
A118

ID: 35971684

08-06-2011

Tiragem: 1500

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 13,78 x 8,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Portalegre

Ginásio Andebol de Portalegre na “Final
Four” do Nacional da 2ª Divisão
A “final four” do campeonato nacional de
andebol da 2.ªdivisão de iniciados realizar-se-á
no próximo fim-de-semana de 10 a 12 de Junho,
em Leiria. O Ginásio Andebol Portalegre está
entre as quatro equipas apuradas, após ter
vencido a zona sul da competição, assegurando
igualmente a subida à 1.ª divisão nacional.
A disputar o título de campeão nacional
estarão para além do GAP, as equipas do
Académico do Porto, Juventude do Lis
(Leiria) e Gondomar. Esta fase final é o
culminar de uma grande época dos iniciados

do GAP, que excederam as expectativas
iniciais ao conseguirem apurar-se para esta
fase. O título de campeão nacional será muito
difícil, atendendo ao valor dos adversários,
mas não é tarefa impossível para os jovens
de Portalegre.
De registar que embora o GAP seja um
clube com uma curta história (iniciou a
actividade em 2003), já conseguiu subir à
1ª divisão nacional de iniciados por 3 vezes,
tendo atingido a fase final em 2006, feito
que consegue repetir este ano.
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A119

ID: 35965407

08-06-2011

Tiragem: 5100

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,76 x 16,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Opinião Pública
A120

ID: 35934588

08-06-2011

Tiragem: 20000

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,32 x 17,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Didáxis é vice-campeã
nacional de andebol

As iniciadas da Didáxis de Riba d’Ave sagraram-se, no passado fim-desemana, vice-campeãs nacionais da 2ª divisão de andebol. A fase final decorreu na cidade de Almada, nos dias 27, 28 e 29 de Maio, com
a participação das quatro melhores equipas do nacional da 2ª divisão:
Alavarium (Aveiro), Arsenal de Canelas (Estarreja), Quinta Nova (Almada) e Didáxis (Riba d’Ave). Dos três jogos disputados, as meninas
de Riba d’Ave venceram dois, tendo perdido pela margem mínima
com a equipa que acabou por se sagrar campeã nacional, o Alavarium.
Foi o corolário de uma época fantástica e que, com um pouco mais
de sorte, poderia ter terminado de uma forma gloriosa. Após terem subido à 1ª divisão nacional e terem ganho a prova organizada pelo
Desporto Escolar (CAE Braga), esta época é encerrada com mais este
sucesso. O técnico da equipa, Artur Fernandes, define a prestação das
atletas, ao longo de toda a época, como sendo “fantástica”. Considera
ainda que “este resultado enche de orgulho e satisfação todos os envolvidos no projecto”.
As atletas vice-campeãs nacionais da 2ª divisão são: Cátia Marques, Ana Baptista, Amélia Maia, Sofia Fernandes, Margarida Costa,
Francisca Leite, Filipa Fernandes, Ana Rodrigues, Cristiana Ribeiro,
Diana Oliveira, Ana Coelho, Carina Torres, Glória Sampaio e Andreia
Marques. Técnicos: Artur Fernandes, Joaquim Pinto e José Lopes.
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Região da Nazaré
A121

ID: 35930268

08-06-2011

Tiragem: 6200

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 26,85 x 9,54 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Região de Águeda
A122

ID: 35935730

08-06-2011

Tiragem: 14500

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 16,53 x 31,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

andebol

A equipa de juvenis da CPVV. Em cima, Carlos Pires (treinador), Ana Cardoso, Sandra Santiago,
Mónica Soares, Emanuela Morais, Maria Coelho, Ana Luís e Ana Teixeira; em baixo, Inês Veiga, Catarina Tendeiro, Vanessa Duarte, Joana Santos, Rita Ferreira, Catarina Martins e Gabriela Marques

Juvenis de Valongo ganham ao campeão nacional
mas ficam em último na fase final
Formação da Casa do Povo de Valongo do Vouga não repetiu feito das iniciadas,
num campeonato muito equilibrado
A equipa de juvenis femininos
da Casa do Povo de Valongo do
Vouga (CPVV) classiﬁcou-se em
4º e último lugar na fase ﬁnal do
campeonato nacional da categoria,
realizado no pavilhão do Juventude
de Lis.
A formação valonguense foi a
única a derrotar a equipa que se sagraria campeã nacional, o Alcanena,
na 2ª jornada (liderando o marcador
no último quarto de hora), mas
perdeu contra o Maiastars e a Juventude de Lis, nas 1ª e 3ª jornadas.
O equilíbrio desta prova ﬁcou bem
expresso nos resultados veriﬁcados
nos seis jogos disputados, pois em
nenhum deles a diferença foi superior a dois golos.

Quanto à prestação da CPVV no
primeiro jogo, as atletas entraram
receosas mas depois recuperaram
uma desvantagem de quatro golos para entrarem empatadas nos
últimos três minutos. Porém, dois
livres de 7m falhados e dois remates aos 6m falhados no ataque,
juntamente com uma exclusão e um
livre de 7m, mal assinalado na sua
área, e dois ressaltos de bola perdidos, viriam a permitir ao Maiastars
alcançar a vitória nesse período.
O jogo com a Juve Lis teve
características especiais, uma vez
que nenhuma das equipas poderia
ser campeã, fruto dos resultados
anteriores.
A CPVV alcançou esta fase da

Iniciados masculinos do AAC – Derrota (25-32)
com o Alavarium para o regional, tendo alinhado: Pedro Coelho (gr), José Baptista, José Lima,
Daniel Loja (2), Rafael Velho, Bruno Almeida,
Alexandre Fernandes (14), Bruno Correia (1),
Nuno Marques (1), Ricardo Gomes (gr) e Luís
Noronha (7).
Infantis masculinos do AAC – Derrota (14-17)
na recepção ao Canelas, para o regional tendo
alinhado: Gabriel Mendes (1), José Lima (1),
Gonçalo Matos, Duarte Fernandes, Bruno Almei-

competição, neste escalão, pelo
terceiro ano consecutivo. Nas anteriores participações tinha obtido
um 4º lugar em 2008/2009 e um 2º
lugar em 2009/2010, sendo, juntamente com o Alcanena, o único
clube nacional a consegui-lo.
1ª jornada:
Maiastars, 32 – CPVV, 30
Juventude Lis, 30 – Alcanena, 32.
2ª jornada:
CPVV, 32 – Alcanena, 31
Maiastars, 28 – Juventude Lis, 26.
3ª jornada:
Juventude Lis, 31 – CPVV, 30
Alcanena, 30 – Maistars, 28.
Classiﬁcação:
P J V E D
Alcanena
7 3 2 0 1
Maiastars
7 3 2 0 1
Juve Lis
5 3 1 0 2
Valongo
5 3 1 0 2

GM GS DIF
93 90
3
88 86
2
87 90 -3
92 94 -2

da (1), Bruno Correia (9), José Baptista, Ricardo
Gomes (gr), José Almeida, Bernardo Rodrigues
(2) e Pedro Moreira.
Juvenis masculinos do AAC – Derrota (25-33) na
recepção ao Feirense, para o regional, tendo alinhado: André Cruz (gr, 1), Gonçalo Xavier, José Silva
(3), Manuel Camarneiro (6), João Tavares, Diogo
Albuquerque (4), Paulo Bravo (5), João Almada (1),
Carlos Almeida (1), Alexandre Fernandes, Francisco
Santos, Pedro Coelho (gr), Luís Noronha e Filipe
Rachinhas (4). Treinador: Pedro Alves.
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Correio de Lagos
A123

Gil Eanes
é bicampeã
de andebol
ID: 35964100

O Clube Desportivo Gil Eanes
confirmou o favoritismo e revalidou
o título de campeão nacional
justamente na recepção ao eterno
rival Madeira Sad.
Recorde-se que bastava um
empate para que as lacobrigenses
se sagrassem bicampeãs. Porém, as
pupilas
de
João
Florêncio
almejavam brindar os seus adeptos
com o pleno de vitórias. E neste
encontro, o Madeira Sad ainda
tentou contrariar o Gil Eanes
chegando ao intervalo a vencer por
17-13. Todavia, na segunda parte, a
velocidade e a eficácia foram os
trunfos da reviravolta lacobrigense,
que triunfou de forma concludente
por 27-23.
A festa fez-se sentir no final do
jogo, mas teve continuidade no dia
28 de Maio com a realização da 14ª
última jornada da fase final do
campeonato nacional, que trouxe a
Lagos a equipa do Juventude do
Mar. Inscreveu-se a derradeira

01-06-2011

Nas meias-finais da Taça de Portugal

Tiragem: 4000

Pág: 10

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 28,66 x 14,64 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

O Gil Eanes está também noutra frente competitiva, disputando a Taça de
Portugal. A equipa lacobrigense passou os oitavos de final triunfando em
casa folgadamente com a equipa Santa Isabel, e já nos 1/4 final,
disputados no dia 4 de Junho, voltou a jogar no seu terreno, batendo, de
forma inapelável, o Juvelis por 30-20. Ficaram apurados Colégio João
Barros, Gil Eanes, Madeira Sad e Colégio de Gaia. O Gil Eanes prepara-se
agora para as meias-finais, que se realizam nos dias 11 e 12 de Junho, em
busca de mais um troféu e assim conseguir a chamada “dobradinha”.

vitória do Gil Eanes por 32-17. Mas
o ponto alto foi quando jogadoras e
equipa técnica receberam o Troféu e
medalhas de Campeão Nacional
2010/2011
entregues
pelo
Presidente da Associação de
Andebol do Algarve, João Estrela,
em representação da Federação de
Andebol do Algarve. Em clima de
euforia, atletas, equipa técnica,
dirigentes, adeptos e autarcas

festejaram o bi-campeonato.
Mais um marco histórico para o
desporto lacobrigense: o primeiro
título feminino obtido pelo
treinador João Florêncio na sua
nova experiência, a saborosa
revalidação do título nacional para a
maioria das atletas, e obviamente
uma prova de reconhecimento pelo
meritório trabalho desenvolvido
pela direcção liderada por Carlos
Lucas,
conjugado
com
um
fantástico orgulho de todos
quantos apoiaram o Gil no épico
trajecto e de dobrar o título de
campeão nacional.
Nesta
cruzada
desportiva
histórica, há que relevar e premiar a
competência
e
dedicação
protagonizadas
pelas
várias
gerações de jogadoras, técnicos e
dirigentes.
Sublinhe-se que a Câmara
Municipal, na sua reunião de 18 de
Maio, aprovou a atribuição de
Votos de Louvor ao Clube
Desportivo da Escola Secundária Gil
Eanes. A autarquia felicita assim
este
Clube,
homenageando
igualmente os seus dirigentes,
técnicos e atletas pelo feito
desportivo alcançado que faz de
Lagos uma referência no panorama
desportivo nacional.
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Correio de Lagos
ID: 35964100

01-06-2011

Tiragem: 4000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 19,76 x 14,25 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

Equipa do Gil Eanes conquista
mais um campeonato de andebol p10
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