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ANDEBOL JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 

Orgulhosamente pioneiros 
perguntas... 

RICARDO FONSECA DUARTE SANTOS 
711r-- Juiz 

madeirense 
fará 35 anos 

durante 
os JO do Rio 

+e O andebol português vai es-
tar pela primeira vez repre-
sentado nos Jogos Olímpicos. 
Não com uma Seleção Nacio-
nal, mas com uma dupla de ár-
bitros. Ricardo Fonseca e 
Duarte Santos não podiam es-
tar mais satisfeitos com a no-
meação que os coloca numa 
elite onde estão apenas os 16 
melhores do Mundo. O Rio-16 
está aí ao virar da esquina, mas 
o trabalho está longe de ter-
minar e os madeirenses já so-
nham com Tóquio-2020. 

entrevistas de 
EDITE DIAS 

e Mundiais 
preenchem 
o currículo 
competitivo 
da dupla 

▪ Como receberam a notícia 
desta nomeação para os Jogos? 

El 4  Estar no Rio de Janeiro já 
é um prémio? 

El 4 O facto dos Jogos se rea-
lizarem no Brasil torna o momen-
to especial? 

▪ Émaior o orgulho ou a res-
ponsabilidade de representar Por-
tugal? 

El 3 Fala-se todos os dias de 
violência, do vírus zika... Tem re-
ceios? 

O 4 Alcançados osiO, que me-
tas se podem definir a seguir? 

181  4 o que vai levar na baga- 
gem? 

1  — Foi uma surpresa termos re-
cebido nesta altura, mas espe-
rávamos, por todo o trabalho 

que temos feito. Talvez mais ce-
do, mas cedo ou tarde o que inte-
ressa é que chegou. 

2
_ Estar nos Jogos é fruto cio 
trabalho em equipa. Do Conse 
lho de Arbitragem, de todos os 

árbitros da P01 que nos ajudaram. 
Vamos representar todos e não pos- 

TiEL DER SANTOS 

so deixar de lhes fazer este agrade-
cimento. Dabalhamos todos para o 
mesmo. Qualquer agente desporti-
vo pretende chegar o mais longe 
possível e nós não somos diferen-
tes. Queremos fazer de cada jogo 
urna final para estar sempre ao mais 
alto nível. Todos os jogos são prepa-
rados da mesma forma, cada um tem 
o seu grau de dificuldade, mas temos 
de estar preparados para cometer o 
menor número de erros possível. 

3
_ Jogos Olímpicos são Jogos 
Olímpicos, fossem onde fos-
sem, só o nome diz tudo. É o ex-

poente máximo para qualquer agen-
te desportivo, queremos fazer o 
melhor possível para dignificar o an-
debol e o nosso País. A nossa prepa -
ração não se altera por ser um país 
culturalmente com mais afinidades, 
mas claro que é interessante. 

4
_ É maior a responsabilida-
de. O orgulho vem depois, 
mas é uma responsabilida-

de muito grande. Se já tínhamos 
de estar preparados 100 por cen-
to, agora teremos de estar a 300 
por cento. 

5
_ Preocupa-nos, claro, mas 
numa competição desta natu -
reza, estou certo que tudo irão  

fazer para que nada perturbe o fun-
cionamento do evento. Sentimos 
essa preocupação, claro, mas ten-
tamos abstrair-nos, acreditando 
que todas as autoridades compe-
tentes estarão preparadas para tal. 

6
_ Agora é tentar manter o alto 
rendimento. Para nós, passa 
por fazer mais e melhor, seja 

a nível regional, nacional, inter-
nacional. O nosso objetivo é sem-
pre fazer o melhor possível. 

7
_ Vou levar muita confiança, 
determinação, humildade e 
também um telemóvel para ti-

rar muitas fotografias! 

Estar nos Jogos é fruto 
do trabalho de uma 
equipa, do Conselho de 
Arbitragem e de todos 
os árbitros do P01 que 
nos ajudaram 

RICARDO FONSECA 
Árbitro de andebol 

1  — Sabíamos que estávamos 
num grupo maior em que 
concorríamos para o mesmo. 

Estivemos no Mundial do Catar-
-15, éramos 18 duplas. Havia al-
gum condicionamento de duplas 
europeias para os Jogos Olímpi-
cos, mas foi uma satisfação enor-
me quando recebemos o e-mail 
da federação internacional a con-
vidar-nos. 

2
_ Passo a Passo. Este era um 
grande objetivo, mas criámos 
logo outro quando soubemos 

que íamos aos JO. Vamos para dar 
o melhor, aproveitar as oportuni-
dades e trabalhar muito, cada jogo 
como se fosse uma final. 

3
_ lá tínhamos falado sobre 
isso. A nossa estreia, a es-
treia do andebol português 

num país que fala a mesma lín-
gua, que conhecemos bem é 
como juntar o útil ao agradável 

4
_ As duas coisas. Com  o orgu-
lho vem a responsabilidade, 
não queremos falhar. Chegá-

mos aqui e continuamos com es-
pirito de sacrifício e representa-
mos uma nação. Não somos 
profissionais, mas trabalhamos 
como tal. 

HEI. DER SANTOS 

Com o orgulho 
vem a responsabilidade, 
não queremos falhar 
e vamos trabalhar 
muito. Representamos 
o andebol e um País 

DUARTE SANTOS 
árbitro de andebol 

5
_ Não gosto de preocupar-me 
por antecipação, continuo a 
minha preparação sem me 

preocupar excessivamente. Tento 
manter-me focado, mas claro que 
ouvimos todos os dias noticias com 
cenários que nos deixam alerta. 

6
_ Chegamos ao topo, é verda-
de, mas agora o projeto é já che-
gar a Tóquio-20. Istc; não para, 

não podemos baixar os braços. 

7
_ Havaianas e biquíni é que não 
[risas]! Tenho até de arranjar es-
paço para as encomendas [ri-

sos]. Levo esperança, vontade de 
trabalhar e continuar a aprender. 
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

Vasco Areias, Julio Ferreira,
Bruno Correia, André Coelho e
João Novo são este ano os no-
meados para a categoria Atleta
Masculino do Ano 2016 da Gala
do Desporto da UMinho que es-
tá marcada para a próxima quar-
ta-feira, dia 27 de Julho.

Vasco Areias, aluno de Eng.
Gestão Industrial), é atleta de
andebol e chegou aos quartos de
final dos CNU’s e arrecadou o
bronze nos EUSAGames.

Júlio Ferreira, aluno de Arqui-
tetura, é atleta de taekwondo

campeão nacional universitário,
arrecadando ainda o ouro em
termos individuais. Foi ainda
campeão europeu absoluto e está
neste momento a participar nos
EUSA games. 

Bruno Correia (Marketing Es-
tratégico), atleta de futebol, foi
Campeão Nacional Universitá-
rio em futebol 11, Campeão Na-
cional Universitário em futebol
de praia e Campeão Europeu
Universitário nos EUSA Games. 

André Coelho, aluno de Eng.
Civil, é atleta de futsal, foi cam-
peão nacional universitário, es-
tando neste momento a partici-
par nos EUSA games.

João Novo, aluno de Física, é
atleta de Orientação e arrecadou
o Ouro Individual (Distância
média) e ainda o ouro na Estafe-
ta nos CNUs. 

A Gala do Desporto da Univer-
sidade do Minho é o culminar de
mais uma época desportiva para
a AAUMinho que este ano con-
seguiu arrecadar 112 medalhas
(37 de ouro, 35 de prata e 40
bronze) nas provas nacionais da
Federação Académica de Des-
porto Universitário (FADU). Pe-
lo quarto ano consecutivo a
AAUMinho ultrapassou as 100
medalhas nas competições na-
cionais da FADU, conseguindo

mais cinco   ouros que no ano
transato, levando dessa forma
mais atletas a participar nas
competições internacionais. 

Esta gala pretende reconhecer
assim, todos os envolvidos nos
sucessos desta época desportiva,
todos os que obtiveram um de-
sempenho de excecional valor
no desporto da UMinho, reco-
nhecendo-os publicamente pelos
seus feitos desportivos, os quais
elevaram o nome de Academia,
dentro e fora do país.

O evento tem ainda como obje-
tivos, promover o desporto e a
prática desportiva, mostrando
com esta festa do desporto, que a

aposta da AAUMinho e da pró-
pria Universidade, que há muito
assumiram o desporto universi-
tário como elemento fundamen-
tal de um modelo de educação
integral, é uma aposta ganha. 

Para esta gala estão na corrida
25 personalidades nas cinco ca-
tegorias, mas apenas cinco ga-
lardões serão entregues, resta a
incógnita de quem levará este
ano o “ceptro” para casa. 

As categorias a concurso mais
uma vez, como tem sido tradi-
ção, são: Monitor do Ano, Trei-
nador do Ano, Atleta Masculino
do Ano, Atleta Feminino do Ano
e Atleta Percurso Desportivo. 

Nomeados da Gala da UMinho 
para Atleta Masculino do Ano
A UNIVERSIDADE DO MINHO vai realizar mais uma gala desportiva para distinguir os melhores de
mais uma temporada. Os nomeados para categoria de Atleta Masculino são Vasco Areias (andebol),
Julio Ferreira (taekwondo), Bruno Correia (futebol), André Coelho (futsal) e João Novo (orientação).

DR

Vasco Areias (andebol)

DR

Bruno Correia (futebol)

DR

André Coelho (futsal)

DR

João Novo (Orientação)

DR

Júlio Ferreira (taekwondo)

São considerados para a
selecção dos cinco nomea-
dos nesta categoria, o
currículo desportivo no ano
lectivo; desempenho aca-
démico do estudante/atle-
ta; participações Interna-
cionais Universitárias.
O primeiro vencedor deste
troféu foi Carlos Julião,
atleta de voleibol, em 2013.
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Alavarium 
garante jovem 
promessa

O Alavarium garantiu a con-
tratação de Carolina Silva (ex-
Juve Lis), atleta que é uma das
mais promissoras jogadoras
da sua geração. Internacional
pela selecção Júnior A, Caroli -
na Silva, de 19 anos, faz toda a
1.ª linha, apresentando-se co -
mo uma alternativa para um
sector em que a equipa avei-
rense perdeu uma das suas
principais figuras: Mariana Lo-
pes, que vai jogar na Suécia.

De referir que, resultado da
boa época que realizou na for-
mação leiriense, Carolina Silva
está nomeada para o prémio
de “Atleta Revelação” da época
2015/2016.AE

Andebol
1.ª Divisão Nacional

D.R. 

Página 3



A4

  Tiragem: 10887

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 10,79 x 22,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65405657 23-07-2016

Andebol madeirense 

conheceu calendário 

CS MADEIRA 
E MADEIRA SAD 
DISPUTAM A 
SUPERTAÇA A 28 DE 
AGOSTO EM SETÚBAL 

Realizou-se na sede da Federa-
ção de Andebol de Portugal o 
sorteio dos campeonatos nacio-
nais 2016/2017, para as I Divi-
sões em seniores masculinos e 
femininos. 

Nos femininos registe-se, 
como já vem sendo habitual nas 
últimas temporadas, a abertura 
da competição com a disputa de 
um dérbi entre o Madeira Ande-
bol SAD e o CS Madeira, partida 
agendada para o dia 24 de Se-
tembro. Num sorteio condicio-
nado de novo pelas jornadas du-
plas na Região e fora de portas no 
que às equipas da Madeira diz 
respeito, a fase regular do 'nacio-
nal' da I Divisão vai contar com a 
presença de 12 equipas. Na se-
gunda e terceira jornada, a ter lu- 

gar nos dias 1 e 2 de Outubro, O 
Madeira SAD vai defrontar O 1.° 
Maio/ J. Barros e Passos Ma-
nuel. O CS Madeira nesta primei-
ra dupla ronda terá pela frente 
dia 1 o Passos Manuel e no dia 2 
de outubro o 1.° Maio/JBarros. 

Supertaça em Agosto 
A Supertaça, primeira prova de 
2016/2017, tem igualmente já 
dada marcada. Será dia 28 de 
Agosto em Setúbal e vai colocar 
frente a frente precisamente Ma-
deira SAD e CS Madeira. 

Masculinos começam em casa 
Na I Divisão em masculinos, o 
Madeira Andebol SAD começa a 
competição dia 3 de Setembro 
recebendo no Funchal a forma-
ção do Maia/Ismai. 

Na segunda ronda, dia 10 de Se-
tembro, os madeirenses actuam 
no Pavilhão do Benfica, receben-
do na terceira ronda no Funchal o 
Avanca. O 'nacional' da I Divisão 
em masculinos será disputado 
por 14 clubes sendo apurando 
para a fase final os seis primeiros 
classificados. H. D. P. 

Femininos abrem a época com a realização da Supertaça. 
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23 DE JULHO DE 201600:04
 
Fácil seria, a qualquer adepto benfiquista, defender a candidatura e a reeleição de Luís Filipe Vieira em
nome dos títulos. No futebol, no hóquei em patins, no basquetebol, no voleibol, no andebol, no
atletismo, no futsal - basta escolher. Não vou (só) por aí: mesmo sem a centena, para mais, de
conquistas que se acumulam sob a sua presidência, sobreleva a criação de condições, de estruturas e
de equipas, técnicas e praticantes, que a gestão de Vieira proporcionou. Na época passada, nota mais
alta para o futebol, para o hóquei e para o atletismo, outra vez a garantir campeões. Mas no
basquetebol, no voleibol, no andebol e no futsal, o Benfica esteve em quatro finais e não perdeu duas
vezes para um mesmo emblema. Para melhorar? Claro, mas também para ter orgulho.
 
Óbvio, mesmo com reconhecido aplauso, seria referir aqui uma titânica inversão de tendência, com
recuperação da credibilidade e com uma ciclópica modernização (Estádio, Centro do Seixal, Museu e
por aí adiante), tarefa em que Vieira nunca quis estar sozinho, antes soube rodear-se dos homens
certos para cada função. Em paralelo com estes esforços, continua avançar-se no saneamento
financeiro, mesmo em contraciclo económico e com alteração das condições (sistema bancário) a meio
da "prova".
 
Luís Filipe Vieira trouxe a palavra "modernidade" para um clube que não precisou de abdicar de
valores (veja-se a Fundação Benfica) e percebeu não haver incompatibilidade entre os símbolos
sabedores (Rui Costa, Nuno Gomes) e os técnicos criativos e entusiastas (cito, como exemplo,
Domingos Soares de Oliveira). Vieira cresceu, na atitude e no discurso, na medida em que fez crescer
o Benfica. Mas não se iludam: a sua reeleição não é um mero ato de gratidão pela fase de ouro que
vivemos nem pela reinvenção do orgulho - trata--se, isso sim, de uma mera questão de bom senso,
estratégica e inteligente. Porque, acredito sem reservas, o melhor está para vir.
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A 
Gala do Despor-
to é o culminar de 
mais uma época 
desportiva para a 

AAUMinho que este ano 
conseguiu arrecadar 112 
medalhas (37 de ouro, 35 
de prata e 40 bronze) nas 
provas nacionais da Fe-
deração Académica de 
Desporto Universitário 
(FADU). Pelo quarto ano 
consecutivo a AAUMinho 
ultrapassou as 100 meda-
lhas nas competições na-
cionais da FADU, conse-
guindo mais cinco ouros 
que no ano transato. 

O mérito e sucesso na-
cional outorgaram o aces-
so aos Campeonatos Eu-
ropeus Universitários, em 
que a UMinho se faz re-
presentar em 10 modali-
dades (6 coletivas e 4 in-
dividuais), para onde os 
estudantes/atletas, téc-
nicos e dirigentes têm 
levado o sonho e o em-
penho, ambicionando a 
melhor prestação possível 
e com isso contribuindo 
para que a UMinho vol-
te a sonhar com o título 
de melhor Universidade 
Europeia em Desporto 

Gala de Desporto da Uminho

Nomeados para atleta masculino do ano

Universitário. 
Para esta Gala estão na 

corrida 25 personalidades 
nas cinco categorias, mas 
apenas cinco galardões se-
rão entregues. 

As categorias a concur-
so são: monitor do ano, 
treinador do ano, atleta 

masculino do ano, atleta 
feminino do ano e atleta 
percurso desportivo. 

Os nomeados
Para a categoria de atle-
ta masculino do ano es-
tão nomeados:

Vasco Areias (Engenha-

ria Gestão Industrial), che-
gou aos quartos de final 
dos CNU’s de andebol e 
arrecadou a medalha de 
bronze nos EUSAGames.

Júlio Ferreira (Arquite-
tura), o atleta de taekwon-
do foi campeão nacional 
universitário, arrecadan-

do ainda o ouro em ter-
mos individuais. Foi ainda 
campeão europeu absolu-
to e está neste momen-
to a participar nos EUSA 
Games. 

Bruno Correia (Marke-
ting Estratégico) foi cam-
peão nacional universitá-
rio em futebol 11, campeão 
nacional universitário em 
futebol de praia e cam-
peão europeu universitá-
rio nos EUSA Games. 

André Coelho (Enge-
nharia Civil), foi campeão 
nacional universitário de 
futsal, estando neste mo-
mento a participar nos 
EUSA games.

João Novo (Física), ar-
recadou o ouro indivi-
dual (distância média) e 
ainda o ouro na estafeta 
nos CNUs de Orientação.

Júlio Ferreira, Vasco Areias, João Novo, André Coelho e Bruno Correia 

D
M
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Segunda-feira

Arsenal
da Devesa
tem assembleia 
geral

O Arsenal da Devesa 
reúne em assembleia 
geral na próxima se-
gunda-feira, a partir 
das 21h30, na sua sede 
social para, entre ou-
tros temas, eleger os 
novos corpos sociais.

Com 36 anos de di-
rigente, e com os últi-
mos 14 na presidência 
da Direção, Henrique 
Ferreira deverá, assim, 
iniciar um novo man-
dato num clube que 
este ano vai estrear-se 
no principal campeo-
nato de andebol, ao la-
do de ABC, FC Porto, 
Benfica ou Sporting.

A assembleia des-
tina-se ainda a apro-
var o relatório e con-
tas relativo a 2014/16 
e a debater outros as-
suntos de interesse pa-
ra a coletividade.
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ANDEBOL 

O lateral - esquerdo Gilberto 
Duarte, um dos melhores joga 
dores portugueses da atualidade 
e figura de proa do FC Porto, está 
de saída do Dragão Caixa. Se-
gundo o nosso jornal apurou, O 
internacional vai alinhar no 
Wisla Plock, equipa que é vice-
campeã da Polónia - apurada 
para a Liga dos Campeões e 
onde atua Tiago Rocha. 

Na época passada o jogador de 
26 anos - formado no Lagoa, que 
está no FC Porto desde 2007 - já  

tinha sido assediado por vários 
clubes estrangeiros (dos cam-
peonatos de França e da Alema - 
nha), mas o FC Porto, que aca - 
bava de garantir o heptacam - 
peonato, convenceu-o a perma-
necer mais uma época. 

Só que depois de uma tempo -
rada em que os dragões não con -
seguiram revalidar o título (ga-
nho pelo ABC numa final com o 
Benfica), o lateral acaba por ace 
der ao apelo de uma aventura no 
estrangeiro. o A.R. 

Gilberto Duarte na Polónia 
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Gilberto Duarte na Polónia
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O lateral-esquerdo Gilberto Duarte, um dos melhores jogadores portugueses da atualidade e figura de
proa do FC Porto, está de saída do Dragão Caixa. Segundo o nosso jornal apurou, o internacional vai
alinhar no Wisla Plock, equipa que é vice-campeã da Polónia - apurada para a Liga dos Campeões - e
onde atua Tiago Rocha.
 
Na época passada o jogador de 26 anos - formado no Lagoa, que está no FC Porto desde 2007 - já
tinha sido assediado por vários clubes estrangeiros (dos campeonatos de França e da Alemanha), mas
o FC Porto, que acabava de garantir o heptacampeonato, convenceu-o a permanecer mais uma época.
 
Só que depois de uma temporada em que os dragões não conseguiram revalidar o título (ganho pelo
ABC numa final com o Benfica), o lateral acaba por aceder ao apelo de uma aventura no estrangeiro.
 
 
Autor: Alexandre Reis
 
00h57
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Gilberto Duarte na Polónia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-07-2016

Meio: Sábado Online

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/gilberto_duarte_na_polonia.html

 
O lateral-esquerdo Gilberto Duarte, um dos melhores jogadores portugueses da atualidade e figura de
proa do FC Porto, está de saída do Dragão Caixa
 
00:57 . Record
 
Por Record
O lateral-esquerdo Gilberto Duarte, um dos melhores jogadores portugueses da atualidade e figura de
proa do FC Porto, está de saída do Dragão Caixa. Segundo o nosso jornal apurou, o internacional vai
alinhar no Wisla Plock, equipa que é vice-campeã da Polónia - apurada para a Liga dos Campeões - e
onde atua Tiago Rocha.Na época passada o jogador de 26 anos - formado no Lagoa, que está no FC
Porto desde 2007 - já tinha sido assediado por vários clubes estrangeiros (dos campeonatos de França
e da Alemanha), mas o FC Porto, que acabava de garantir o heptacampeonato, convenceu-o a
permanecer mais uma época.Só que depois de uma temporada em que os dragões não conseguiram
revalidar o título (ganho pelo ABC numa final com o Benfica), o lateral acaba por aceder ao apelo de
uma aventura no estrangeiro.
 
00:57 . Record
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Campeonato Andebol 1, que na pró-
xima época será disputado por 14 equi-
pas, em duas fases, arranca no dia 3 de
Setembro e a primeira jornada fica mar-
cada pela deslocação do SL Benfica a
Braga, onde vai apadrinhar a estreia do
Arsenal da Devesa na divisão maior do
andebol português. O FC Porto recebe o
Belenenses e o Águas Santas viaja até
Lisboa para defrontar o Sporting CP.

O campeão nacional em título, ABC
Braga/UMinho recebe o Boa Hora.

FC Porto e SL Benfica encontram-se à
terceira jornada, no Dragão Caixa, e
ABC/UMinho e S.L. Benfica, os fina-
listas da edição anterior, têm um primei-
ro encontro marcado para a Luz, na na
11.ª jornada (12 de Novembro).

O esperado duelo bracarense entre
ABC/UMinho- Arsenal da Devesa reali-
za-se na sexta jornada, programado para
o dia 1 de Outubro.

A presença de várias equipas, masculi-
nas e femininas, nas competições euro-

peias de clubes vai determinar os neces-
sários ajustamentos nos calendários.
Na prova de apuramento para o Ande-
bol 1, que vai ser disputada por Andebol
Clube de Fafe, AC Sismaria e Académi-
ca de São Mamede, vão ser apuradas
duas equipas num torneio que se dispu-
ta em regime de concentração, em
Avanca, com jogos nos dias 19, 20 e 21
de Agosto, daí que este sorteio ainda foi
condicionado.

DR

Gabriel Oliveira, treinador do Arsenal

1ª Jornada
FC Porto - Belenenses
Madeira SAD - ISMAI
Arsenal da Devesa - SL Benfica
Sporting CP - Águas Santas
ABC/UMinho - Boa Hora
SC Horta - ?
? - AA Avanca

2ª Jornada
Belenenses - SC Horta
ISMAI -  FC Porto
SL Benfica - Madeira SAD
Águas Santas - ?
Boa Hora - Sporting CP
? -  ABC/UMinho
AA Avanca - Arsenal da Devesa

3ª Jornada
Belenenses - ISMAI
FC Porto - SL Benfica
Madeira SAD - AA Avanca
? - Boa Hora
Sporting CP  - ?
SC Horta -  ABC/UMinho
Arsenal da Devesa - Águas Santas

4ª Jornada
ISMAI - SC Horta
SL Benfica - Belenenses
AA Avanca -  FC Porto
Boa Hora - Arsenal da Devesa
ABC/UMinho - Sporting CP 
Águas Santas - Madeira SAD

5ª Jornada
ISMAI - SL Benfica
Belenenses - AA Avanca
FC Porto - Águas Santas
Arsenal da Devesa - ?
? -  ABC/UMinho
SC Horta - Sporting CP 
Madeira SAD - Boa Hora

6ª Jornada
SL Benfica - SC Horta
AA Avanca - ISMAI
Águas Santas - Belenenses
? - Madeira SAD
ABC/UMinho - Arsenal da Devesa
Sporting CP  - ?
Boa Hora -  FC Porto

7ª Jornada
SL Benfica - AA Avanca
ISMAI - Águas Santas
Belenenses - Boa Hora
Madeira SAD -  ABC/UMinho
Arsenal da Devesa - Sporting CP 
SC Horta - ?
FC Porto - ?

8ª Jornada
AA Avanca - SC Horta
Águas Santas - SL Benfica
Boa Hora - ISMAI
ABC/UMinho -  FC Porto
Sporting CP  - Madeira SAD
? - Arsenal da Devesa
? - Belenenses

9ª Jornada
AA Avanca - Águas Santas
SL Benfica - Boa Hora 
ISMAI - ?
FC Porto - Sporting CP 
Madeira SAD -?
SC Horta - Arsenal da Devesa
Belenenses -  ABC/UMinho

10ª Jornada
Águas Santas - SC Horta
Boa Hora - AA Avanca
? - SL Benfica
Sporting CP  - Belenenses
? -  FC Porto
Arsenal da Devesa - Madeira SAD
ABC/UMinho - ISMAI

11ª Jornada
Águas Santas - Boa Hora
AA Avanca - ?
SL Benfica -  ABC/UMinho
Belenenses - ?
FC Porto - Arsenal da Devesa
SC Horta - Madeira SAD
ISMAI - Sporting CP 

12ª Jornada
SC Horta - Boa Hora
? - Águas Santas
ABC/UMinho - AA Avanca
? - ISMAI
Arsenal da Devesa - Belenenses
Madeira SAD -  FC Porto
Sporting CP  - SL Benfica

13ª Jornada
Boa Hora - ?
Águas Santas -  ABC/UMinho
AA Avanca - Sporting CP 
ISMAI - Arsenal da Devesa
Belenenses - Madeira SAD
FC Porto - SC Horta
SL Benfica - ?

? Na prova de apuramento para o Andebol

1, que vai ser disputada por Andebol Clube

de Fafe, AC Sismaria e Académica de São

Mamede, vão ser apuradas duas destas

equipas num torneio que se disputa em

regime de concentração, em Avanca, com

jogos nos dias 19, 20 e 21 de Agosto.

CAMPEONATO DA I DIVISÃO DE ANDEBOL 2016/2017 Benfica apadrinha
a estreia do 
Arsenal da Devesa
ESTÁ DEFINIDO o calendário da I Divisão de Andebol para a
época 2016/2017, com destaque para a estreia do Arsenal da
Devesa que joga na primeira jornada com o Benfica.
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ANDEBOL
Benfica
apadrinha 
estreia
do Arsenal
da Devesa
na I Divisão
Pág. 23
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Praia do Pedrógão 
recebe torneio de 
andebol

Começa hoje a 4.ª etapa do XXII Tor-
neio de Andebol de Praia do Pedró-
gão – Circuito Regional 2016, das
20h00 à meia-noite. A iniciativa es-
tende-se ao longo do fim-de-se-
mana, em que no sábado os jogos
decorrerão das 09h00 às 23h00 e,
no domingo, entre as 10h00 e as
19h00.
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AC Fafe 
ainda luta por 
um lugar no 
Campeonato 
de Andebol 1

 JOsé eduardo

O 
Benfica apadrinha a 
estreia do Arsenal da 
Devesa no campeo-
nato de andebol 1, 

e o campeão ABC arran-
ca, em casa, frente ao Boa 
Hora, ditou o sorteio rea-
lizado ontem, no  Auditó-
rio da Casa Pia.

A cerimónia contou 
com a presença de repre-
sentantes de vários clubes; 
do presidente da Federa-
ção de Andebol de Portu-
gal (FAP), Miguel Laran-

jeiro; da vice-presidente, 
Juliana Sousa; do diretor 
executivo, Miguel Fernan-
des, e foi conduzida por 
Luís Pacheco.  Na prova de 
apuramento para o Ande-
bol 1, que vai ser disputada 
por Andebol Clube de Fa-
fe, AC Sismaria e Acadé-
mica de São Mamede, vão 
ser apuradas duas equipas 
num torneio que se dispu-
ta em regime de concen-
tração, em Avanca, com 
jogos nos dias 19, 20 e 21 
de agosto.

No que diz respeito ao 

ABC começa, no Sá Leite, com o Boa Hora

Benfica apadrinha estreia do Arsenal da Devesa

sorteio, 
para o 
C a m -
peonato 
Andebol 1, 
que na próxi-
ma época vai ser 
disputado por 14 equipas, 
em duas fases, a primeira 
jornada (dia 3 de setem-
bro) fica marcada pela des-
locação do Benfica a Bra-
ga, onde vai apadrinhar a 
estreia do Arsenal na divi-
são maior do andebol por-
tuguês. O FC Porto recebe 

o  C.F. 
B e l e -
nenses e 
o Águas 

S a n t a s 
Milaneza 

viaja até Lis-
boa para defron-

tar o Sporting CP.  O cam-
peão nacional em título, 
ABC Braga/UMinho re-
cebe o Boa Hora.

ABC-Arsenal
à 6.ª jornada

O dérbi bracarense en-
tre o ABC e o Arsenal da 

Devesa está agendado pa-
ra a sexta jornada, com os 
academistas como anfi-
triões. À 19.ª jornada jo-
ga-se o Arsenal-ABC. FC 
Porto e Benfica encon-
tram-se à terceira jorna-
da, no Dragão Caixa, e 
ABC/UMinho e Benfica, 
os finalistas da edição an-
terior, têm um primeiro 
encontro marcado para a 
Luz, na na 11.ª jornada (12 
de novembro). 

O que ditou o sorteio 
para as duas primeiras 
jornadas:

1.ª jornada
FC Porto-Belenenses
Madeira-Maia
Arsenal-Benfica
Sporting-Águas Santas
ABC-Boa Hora
Horta-1.º PO.01 A
2.º PO.01 A-Avanca

2.ª jornada
Belenenses-Horta
Maia-FC Porto
Benfica-Madeira
Águas Santas-2.º PO.01 A
Boa Hora-Sporting
1.º PO.01 A-ABC
Avanca-Arsenal

Campeão ABC e estreante Arsenal da Devesa começam campeonato em casa

D
M

D
M

Página 14



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 4,54 x 4,35 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 65387986 22-07-2016

ANDEBOL
BENFICA 

APADRINHA ESTREIA 
DO ARSENAL 
DA DEVESA
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Sporting da Horta assegura permanência na primeira divisão de Andebol (Som)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-07-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9eeec394

 
Desporto
O Sporting da Horta vai ficar na principal divisão do andebol nacional e já não precisa de disputar uma
liguilha.
 
Desporto | Publicado 22 Jul, 2016, 17:03
 
 
 
A desistência da equipa do Passos Manuel facilitou a permanência da equipa faialense.
O treinador Filipe Duque diz que tem agora mais tempo para preparar a equipa.
 
Antena 1 Açores
 
 
 
| Publicado 22 Jul, 2016, 17:03 / atualizado em 22 Jul, 2016, 17:04

Página 16



A17

Andebol sub-16: Portugal conquista ouro, Brasil prata e Angola bronze
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-07-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ea169f76

 
A seleção angolana perdeu diante do Brasil por 22-27 na última jornada
 
Por SAPO Desporto c/ Angop sapodesporto@sapo.pt
 
A seleção angolana de andebol masculina em sub-16, que disputa os Jogos da CPLP na Ilha de Sal
(Cabo Verde), ficou com a medalha de bronze, ao perder diante do Brasil por 22-27, na última jornada
da prova.
 
Os angolanos não tiveram argumentos para superar um adversário mais determinado e melhor dotado
fisicamente.
 
A seleção portuguesa conquistou a medalha de ouro no torneio.
 
Três primeiros classificados:
 
1º Portugal (ouro)
 
2º Brasil (prata)
 
3º Angola (bronze)
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
22-07-2016 19:07  A seleção angolana perdeu diante do Brasil por 22-27 na última jornada.
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r ,4ecr 

e Infantis 
academistas 
de andebol 
brilham 
em Oliveira 

_ de Frades 
Para finalizar a época 

2015/2016, a secção de 
andebol da Associação Aca-
démica de Espinho foi até 
Oliveira de Frades, partici-
par no XIII Torneio de 
Andebol Terras de Lafões 
2016, que se realizou de 
quinta-feira a domingo. 

A Associação Académica 
de Espinho fez-se represen-
tar pelas equipas de infantis, 
iniciadas e juvenis. Sempre 
com temperaturas a rondar 
os 30 graus, as infantis foram 
as primeiras a entrar em cam-
po, na quinta-feira, e vence-
ram a equipa do SM Mato por 
22-6. 

Sorte diferente, tiveram as 
iniciadas e as juvenis, que não 
conseguiram levar a melhor 
sobre as suas adversárias - a 
ADA Canelas e o S. Pedro do  

Sul, e perderam por 17-11 e 
17-12, respetivamente. 

Na sexta-feira, já mais 
pela fresca, mas de manhã 
cedo, foi a vez de as iniciadas 
enfrentarem a ADA Canelas, 
mas arrecadaram a segunda 
derrota ao perderem por 8-
12. Igual 'sorte' tiveram as 
juvenis, que não conseguiram 
levar a melhor sobre a equipa 
do Monte. Ao final da ma-
nhã, as infantis mostraram à 
equipa da casa o porquê de 
terem ficado em terceiro lu-
gar no Encontro Nacional, e 
golearam por 5-23. Antes da 
hora do lanche, deu-se o  

"derby academista", com as 
iniciadas e defrontarem as 
juvenis, com o marcador no 
final da partida a registar 17-
15, a favor das mais novas. 

Para sábado, aguardava-
se o pior dia. Dois jogos para 
cada uma das equipas, com 
temperaturas a rondarem os 
34 graus. Nos dois encontros 
efetuados, as juvenis vence-
ram o primeiro jogo frente ao 
Monte (6-19), mas acabaram 
por perder o segundo, com a 
equipa da casa (16-21). Pior 
'sorte' tiveram as iniciadas 
que amealharam mais duas 
derrotas, desta feita com as  

anfitriãs (18-10), e com S. 
Pedro do Sul (8-12). 

Sempre com o mesmo 
ritmo, com mais ou menos 
calor, as infantis não 'bai-
xaram a guarda' e bateram 
a Sanjoanense por 8-18 e o 
Monte por 20-7, apesar de 
já estarem as duas equipas 
apuradas para a final. 

No domingo, com o calor 
bem próximo dos 40 graus, 
as iniciadas obtiveram a úni-
ca vitória do torneio, com a 
equipa do Monte, por 9-19, 
ficando em quinto lugar na 
classificação geral, enquanto 
as juvenis, no segundo con- 

fronto com o Canelas, volta-
ram a perder por 10-20, fican-
do em quarto lugar. 

Na tão esperada dispu-
ta pelo primeiro lugar, as 
infantis não fizeram a coisa 
por menos e bateram o Mon-
te por 9-21. Por isso, con-
quistaram o primeiro lugar 
na prova. Além disso, as 
infantis ainda conseguiram 
duas distinções individuais, 
com os adversários a atri-
buírem o Prémio de Melhor 
Guarda-Redes e Melhor Jo-
gadora, respetivamente, a 
Maria Sousa e Joana Cam-
pos, acompanhadas por  

Maria João Cálix, que tam-
bém foi considerada a me-
lhor guarda-redes, no esca-
lão de infantis. A equipa de 
iniciadas conquistou o Pré-
mio Fair-Play. 

Para trás, ficaram qua-
tro dias divertidos e de con-
vívio, com as jogadoras 
academistas sempre acom-
panhadas de perto pela 
equipa técnica e Direção, e 
com o forte apoio dos pais, 
que ficando lá hospedados, 
ou vindo a casa e regres-
sando a Espinho, nunca 
deixaram de apoiar as atle-
tas espinhenses. 
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Andebol feminino

SIR 1.º de Maio e Colégio
João de Barros: juntos para
serem mais fortes

� Há um mês, na edição de 21 de Ju-
nho, o JORNAL DE LEIRIA anun-
ciou que o SIR 1.º de Maio e o Co-
légio João de Barros (CJB), dois
clubes de andebol da região, estu-
davam um protocolo de coopera-
ção. Pois bem, o acordo entre os
clubes de Picassinos, Marinha
Grande, e de Meirinhas, Pombal,
está já assinado. E na 1.ª Divisão fe-
minina, onde antes competia o
Colégio João de Barros, vai passar
a estar o SIR 1.º de Maio/CJB.

Apesar de os resultados serem
positivos – nos últimos nove anos
ficou sempre nos quatro primeiros
e disputou três finais da Taça de
Portugal - a “dificuldade em re-
crutar alunas”, a reduzida presen-
ça de atletas nos treinos do plantel
sénior, maioritariamente compos-
to por jogadoras de fora da região,
e a falta de apoios institucionais
têm decepcionado Valter Branco,
director do Colégio João de Barros. 

Porém, a 25 quilómetros de dis-
tância, em Picassinos, o clube nun-
ca ganhou títulos, nunca jogou na
1.ª Divisão, mas tem uma estrutu-
ra forte e muita vontade de ganhar.
Por isso, os responsáveis pelos dois
emblemas sentaram-se à mesa e re-

solveram avançar com um proto-
colo. “Foi um esforço muito gran-
de de conjugação de ideias, que be-
neficia do facto de haver proximi-
dade geográfica, mas não existir ri-
validade entre os clubes”, explicou
Orlando Jóia, presidente do SIR
1.º de Maio.

Os dois emblemas vão, pois, tra-
balhar em conjunto. Nas Meiri-
nhas, o Colégio vai continuar a fa-
zer o trabalho até às juvenis. Em Pi-
cassinos, passam a gerir a equipa
sénior. Segundo Orlando Jóia, “a
gestão financeira e desportiva vai
ser integralmente da responsabili-
dade do SIR 1.º de Maio”. Luís Pe-
reira, presidente da Academia Des-
portiva e Artística Colégio João de
Barros, explica que o acordo visa a
obtenção de “melhores resulta-
dos”.

A orientação da equipa sénior,
bem como de todo o projecto do
SIR 1.º de Maio, estará a cargo de
Paulo Félix. Também ele oriundo
do Colégio João de Barros. Agora é
hora de constituir um plantel
“competitivo”, que terá mais joga-
doras que estavam no 1.º de Maio
do que no Colégio e será reforçado
por atletas de “qualidade inegável”.
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Circuito de 
andebol de 
praia termina 
no Pedrógão 
Numa organização do Atlético 
Clube de Sismaria, chega este fim 
de semana ao fim o circuito regio-
nal de andebol de praia, na Praia 
do Pedrógão, onde serão apuradas 
as equipas que vão ao nacional. 

Na terceira jornada, na Praia 
das Paredes, no escalão masters 
não houve alterações. A equipa 
aveirense Vakedo Gaw, a jogar no 
circuito de Leiria, voltou a ganhar 
e lidera a classificação, seguida 
de Raccons d'Areia, com menos 
cinco pontos, enquanto nos femi-
ninos, as Be One lideram isoladas 
com 30 pontos. 

Em rookies, os vencedores e 
líderes foram Hackers D'areia, em 
masculinos, e Záas, em femininos, 
com 22 pontos, o que deixou a de-
cisão do escalão feminino adiada 
para a Praia do Pedrógão, já que 
há três equipas com 19 pontos. 
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Andebol Projeto inovador 
cria "equipa forte e coesa" 
O Colégio João de Barros atu-
ava na I divisão, a SIR P Maio na 
II divisão nacional. Na próxima 
época, as equipas femininas vão 
fundir-se e dar origem à SIR 14  
MaiofCJB. Elevar o nível do an-
debol feminino na região e poten-
ciar as instituições é o objetivo 
deste projeto inovador na região, 
acompanhado pela Associação de 
Leiria e pela Federação. 

"Na vida temos que saber 
transformar as dificuldades em 
oportunidades de melhoria (...). 
Foi o caso. O nosso coordenador 
técnico e treinador interrompeu 
funções e tivemos necessidade de 
procurar uma alternativa. Para 
substituir um dos melhores, ti-
vemos que ir procurar alguém 
de nível idêntico. Não foi possível 
encontrar uma solução interna  

e, olhando para fora do clube, a 
primeira opção foi Paulo Félix", 
explica Orlando Jóia, presidente 
da direção da coletividade da Ma-
rinha Grande. 

Assim, na próxima época exis-
tirá apenas uma equipa a atuar 
na I divisão nacional, orientada 
por Paulo Félix e Miguel Cata-
rino, com atletas oriundas das 
equipas juniores e seniores dos 
dois clubes, como Neuza Valente 
e Adriana Lage, mas também al-
guns reforços: a guarda-redes Di-
ana Roque (ex-Madeira SAD) e a 
central Raquel Sarmento (ex-Juve 
Lis) são novidade. No entanto, o 
plantei ainda não está fechado e 
ainda podem surgir "reforços de 
peso". "Tem sido impressionante 
a força de vontade que muitas 
atletas têm demonstrado para  

integrar esta equipa, para pode-
rem trabalhar com a nossa dupla 
técnica. Temos atletas que têm 
recusado propostas altamente 
tentadoras em termos financei-
ros de outros clubes, preferindo 
integrar o nosso projeto. Já esta-
mos a ganhar uma equipa coesa 
e muito forte e a época ainda nem 
arrancou", adianta o dirigente. 

A gestão desportiva terá como 
base a SIR P Maio, embora con-
tinuem a existir alguns jogos no 
pavilhão das Meirinhas. Para o 
dirigente, este passo é sinal que 
os clubes podem viver "em har-
monia, com respeito pelas insti-
tuições e sempre numa perspe-
tiva de alcançar o melhor para o 
andebol da nossa região". MG 
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03 

A mexer 

01 Cláudia Gaspar, do Clube 
Internacional de Ténis de 
Leiria, sagrou-se campeã 
europeia de ténis feminino, 
pela Universidade de Coim-
bra, nos Jogos Europeus 
Universitários, na Croácia 
A atleta foi também cam-
peã nacional esta época. 

02 Ricardo Porém, piloto da 
Mini All 4 Racing da X-Raid, 
participa na Baja Espada 
Aragón onde irá ter pela 
primeira vez ao seu lado o 
piloto Paulo Fiúza A prova 
tem inicio amanhã, sexta-
feira, com o prólogo. 

03 Natalia Duco, atleta chilena 
de lançamento do peso, vai 
participar no International 
Throwing Meeting no Cen-
tro Nacional de Lançamen-
tos de Leiria O recorde do 
Meeting é da cubana Mailin 
Vargas com 18,11 metros e a 
atleta chilena temo recor-
de pessoal de 18,80 metros. 
Sábado e domingo, das 12 às 
20 horas. 

04 Paulo Félix, do João de Bar-
ros, na categoria treinador. 
Ana Silva Ouve Lis) como 
atleta revelação, e as duplas 
de arbitragem Eurico Nico-
lau/Ivan Caçador e Daniel 
Martins/Roberto Martins, 
estão nomeados para a VI 
Gala do Andebol, cuja vota-
ção decorre até 30 de julho. 

05 Ricardo Fsgaio, jogador 
de futebol do Sporting. da 
Nazaré, é um dos 17 atletas 
convocados por Rui Jorge 
para a seleção olímpica. 

06 Pepo Santos e Jorginho (ex-
Mafra) são dois dos novos 
reforços da União de Leiria 
para o Campeonato de Por-
tugal, em futeboL 
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Protocolos

Atento às novas exi-
gências e tentan-
do corresponder às 

mesmas, num processo de 
constante adaptação aos no-
vos tempos, o ANDEBOL 
CLUB DE LAMEGO tende 
a evoluir, mantendo-se as-
sim atento às necessidades 
de um (cada vez mais) tem-
po novo. 

De tal forma que asso-
ciar-se a outras “entidades” 
através de protocolos é uma 
boa forma de progredir, aju-
dando desta forma todos 
quantos se congregam nes-
tes projetos.

Uns em função de ou-
tros e juntos em função de 
uma causa, neste caso, a do 
Andebol.

À falta dos recursos 
necessários para corres-
ponder da melhor forma 
a todos os desafios, factos 
que ultrapassam a humilde 
existência do “A.C.L.”, os 
protocolos assumem uma 
vital importância pois per-
mitem recorrer às “fontes” 
dos “abastados” e desta for-
ma colmatar carências, “ali-
mentar” projetos, revitalizar 
a dinâmica de um clube e 
acima de tudo, ajudar a for-
mar ambas as partes. É por 
assim dizer um “negócio” 
onde “uma mão lava a ou-
tra”. Entenda-se por esta 
locução a interajuda entre 
as partes que celebram o 
protocolo. 

Combater as dificul-
dades torna-se num impe-
rativo de qualquer insti-
tuição e fazer planos para 

o futuro torna necessário 
“estimular” o presente. Tal 
estímulo implica os tão 
desejados mas cada vez 
mais escassos recursos, (fi-
nanceiros, logísticos, etc…).

Os protocolos são por 
assim dizer uma “boa 
solução”, prevalecendo 
nesta “troca” um princípio 
fundamental, a construção 
de projetos em paralelo, 
isto é, cada parte (clube) 
em função dos seus objeti-
vos irá desenvolver as suas 
estratégias. Uns para me-
lhorarem o que já existe, 
outros em função da sua 
“abundância” proporciona-
rem a evolução ao “inves-

timento” e ambos, desen-
volverem da melhor manei-
ra possível a sua atividade, 
neste caso o andebol.

Tendo por base fazer 
mais e melhor e atenden-
do às suas “limitações”, o 
Andebol Club de Lamego 
privilegia os protocolos e 
estes são uma boa forma 
de colmatar as fragilidades, 
para assim poder continuar 
a formar tendo o andebol 
(bom andebol) como base.

Desta feita, o recen-
te protocolo assinado en-
tre Câmara Municipal de 
Lamego o Andebol Club de 
Lamego e o Futebol Clube 
do Porto, insere-se na boa 
prática desportiva entre as 
partes, ganhando com tal 
“acordo” o andebol e obvia-
mente todos os envolvidos.

Fazendo jus à célebre lo-
cução popular “quem não 
tem cão, caça com gato”, 
os protolocos entre clubes 
são uma excelente forma 
de atenuar as fragilidades, 
ajudando à sobrevivência 
num cada vez mais exigen-
te “tempo novo”. 

Consciente da importân-
cia no auxílio à sua “políti-
ca” desportiva, o “A.C.L.” 
continua atento aos novos 
tempos, às novas exigên-
cias e por isso mesmo, este 
protocolo é mais um im-
portante passo rumo à con-
quista do futuro. E o futuro 
passa pela existência e se 
possível com excelência…

Juntos seremos mais 
fortes, unidos seremos me-
lhores…

OPINIÃO

Jorge Almeida
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