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GUIMARÃES CED’2013
| Redacção | 

A ACES Europe (European Ca-
pitals and Cities of Sport Fede-
ration) premiou, ontem, em Bru-
xelas, a Câmara Municipal de
Guimarães com a Bandeira de
Ouro de Melhor Cidade Euro-
peia do Desporto - CED'2013. 

A cerimónia decorreu no Parla-
mento Europeu, onde marcaram
presença o presidente da Comis-
são Executiva da Cidade Euro-
peia do Desporto Guimarães
2013 e vereador do Desporto,
Amadeu Portilha, e o adjunto do
presidente da câmara municipal
Vítor Oliveira.

A distinção, instituída pela pri-
meira vez este ano, foi presidida
pelo principal responsável da
ACES Europe, Gian Francesco
Lupattelli, que congratulou Gui-
marães pelo “entusiasmo e em-
penho” evidenciados na missão
inclusiva de promover o “des-
porto para todos”.

Na hora de receber o prémio,
Amadeu Portilha lembrou o
“ano fantástico vivido em Gui-
marães”, com a realização de
mais de 100 eventos desportivos
em 36 diferentes modalidades,
“envolvendo mais de 70 mil
atletas, 400 voluntários, 100 clu-
bes e instituições e 250 dias de

actividade desportiva”.
O responsável pela Comissão

Executiva da Cidade Europeia
do Desporto Guimarães 2013
destacou o “investimento na
promoção do desporto para to-
dos” e a aposta da organização
vimaranense no “trabalho de
formação de agentes desporti-
vos”, que agregou temáticas co-
mo “investigação e conhecimen-

to, desporto e cultura”.
Num “ano inesquecível”, Ama-

deu Portilha agradeceu a partici-
pação e o envolvimento dos vi-
maranenses e todos os que con-
tribuíram para que a Federação
das Capitais e Cidades Euro-
peias do Desporto reconhecesse,
a nível europeu, o trabalhado
realizado por Guimarães durante
este ano civil.

“A partir de hoje, com este pré-
mio, ganhamos ânimo redobra-
do para continuar o investimento
na promoção do desporto e da
atividade física”, realçou ainda,
desejando às futuras Cidades
Europeias do Desporto o “maior
sucesso”, especialmente à cida-
de de Maia, que continuará este
projecto em Portugal no próxi-
mo ano. Do futsal, voleibol e an-

debol até ao rugby, boccia e gi-
nástica, foram já 35 as modali-
dades abrangidas pela progra-
mação de Guimarães CED 2013,
um número que, até ao final do
ano, deve atingir a meia centena.
A divulgação de novas práticas
desportivas - como o corfebol, o
speedminton e rope skiping - é
outra das imagens de marca do
evento desportivo.

“Guimarães viveu um ano
fantástico de Desporto”
A ACES EUROPE distinguiu, ontem, Guimarães com a Bandeira de Ouro de Melhor Cidade Europeia do
Desporto. Cerimónia decorreu no Parlamento Europeu. Para Amadeu Portilha foi “ano inesquecível”.

DR

Bandeira de Ouro de Melhor Cidade Europeia do Desporto 2013 já foi entregue a Guimarães

A Associação Europeia de
Capitais de Desporto e a
União Europeia atribuem
anualmente o estatuto de
Capital Europeia do
Desporto a cidades com
mais de 500 mil
habitantes e o de Cidade
Europeia do Desporto a
localidades de 25 a 500
mil habitantes, como é o
caso de Guimarães.

Esta foi a primeira vez que
a ACES Europe instituiu o
título de melhor Cidade
Europeia do Desporto,
com Guimarães a vencer o
prémio no ano de estreia
para a atribuição do
galardão. A candidatura
vimaranense superou
os projectos desportivos
apresentados pelas
cidades de Cremona,
Modena, Alba, Reggio
Calábria, Lorca,
Castelldefels, Estepona e
Lisburn.

+ CED’2013
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MELHOR CIDADE DESPORTIVA

Guimarães recebeu
ouro europeu  
Pág. 30
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ANDEBOL
| Redacção | 

“O passado sábado foi memorá-
vel” para o Associação Cultural
de Vermoim Andebol Clube com
todas as equipas a conseguirem
vitórias expressivas, refere a co-
lectividade, em nota aos órgãos
de comunicação

A equipa júnior feminina e a
equipa infantil feminina come-
çaram o dia bem cedo numa des-
locação conjunta à cidade de
Chaves. De manhã as juniores
ACV levaram de vencida as fla-
vienses por 20-24 com destaque
para as atletas Mélanie Oliveira
e Maria Oliveira que com dez e
onze golos respectivamente se
colocam em primeiro e terceiro
lugar na lista de melhores mar-
cadoras do campeonato nacional
de juniores femininos.

As infantis femininas  levaram
também de vencida as oposito-

ras flavienses por 11-26 num jo-
go à hora de almoço consolidan-
do o segundo lugar que ocupam
no Torneio de Abertura. 

Com quase toda a equipa a fi-
nalizar com sucesso, destaque

para a atleta Lara Gonçalves cu-
jos sete golos marcados lhe per-
mitem lugar de destaque na lista
de melhores marcadores da
competição.

Igualmente sucedida foi a equi-

pa de infantis masculinos que
em  Guimarães venceram a equi-
pa local de Fermentões B por
uns expressivos 3-30. Diogo Sil-
va, João Pacheco e João Oliveira
a marcarem 10 golos cada.

Vermoim vence em todas as idades 

DR

Equipas femininas do Vermoim em bom rendimento desportivo
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:.: Dragões procuram liderança - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=852670

/

 
O campeonato nacional fica hoje com as contas em dia, com a realização do Maia ISMAI-FC Porto,
jogo em atraso da 7.ª jornada, que pode permitir à equipa da cidade Invicta reassumir a liderança
isolada da competição. Para tal, os dragões precisam apenas de um empate no reduto do último
classificado e que soma apenas um triunfo em oito partidas disputadas - em Avanca, na 2.ª ronda.
Uma das apostas do técnico do FC Porto, Ljubomir Obradovic, para a partida desta noite (21 horas)
deverá ser o jovem ponta-esquerda Ricardo Mourão, de 18 anos, que, em declarações ao Porto Canal,
promete "aproveitar ao máximo" as oportunidades na formação principal. "Sinto que tenho evoluído
muito com estas chamadas à equipa sénior. Temos uma forte união e um espírito de grupo fabuloso",
destaca Mourão, que elogia ainda Obradovic, "um grande treinador, que não tem receio de apostar
nos jovens". Já para o Maia ISMAI, este é um jogo sem qualquer tipo de pressão, face ao favoritismo
do adversário. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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Dragões procuram liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/Dragoes-procuram-lideranca.aspx

/

 
O campeonato nacional fica hoje com as contas em dia...
Por Record
O campeonato nacional fica hoje com as contas em dia, com a realização do Maia ISMAI-FC Porto,
jogo em atraso da 7.ª jornada, que pode permitir à equipa da cidade Invicta reassumir a liderança
isolada da competição. Para tal, os dragões precisam apenas de um empate no reduto do último
classificado e que soma apenas um triunfo em oito partidas disputadas - em Avanca, na 2.ª
ronda.Uma das apostas do técnico do FC Porto, Ljubomir Obradovic, para a partida desta noite (21
horas) deverá ser o jovem ponta-esquerda Ricardo Mourão, de 18 anos, que, em declarações ao Porto
Canal, promete "aproveitar ao máximo" as oportunidades na formação principal. "Sinto que tenho
evoluído muito com estas chamadas à equipa sénior. Temos uma forte união e um espírito de grupo
fabuloso", destaca Mourão, que elogia ainda Obradovic, "um grande treinador, que não tem receio de
apostar nos jovens".Já para o Maia ISMAI, este é um jogo sem qualquer tipo de pressão, face ao
favoritismo do adversário.
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Alavarium perde
pela primeira vez 

DERROTAUma semana antes
da estreia nas competições eu-
ropeias - joga sábado e domin -
go, na Alemanha, com o TSV
Bayer 04 Leverkusen -, o Ala-
varium/Love Tiles, actual cam-
peão nacional, sofreu a primei -
ra derrota no Campeonato Na-
cional da 1.ª Divisão (20-18), no
recinto do Madeira SAD.

No Funchal, as aveirenses até
entraram melhor no jogo e do-
minaram a primeira parte, che-
gando ao intervalo a ganhar por
9-6. Na segunda parte, as ma-
deirenses acabaram por estar

melhor e garantiram a vitória,
num jogo disputado até aos úl-
timos instantes e no qual Ma-
riana Lopes (na foto), com cinco
golos, foi a melhor marcadora
da equipa de Aveiro.

Refira-se que, na véspera, o
Alavarium derrotou, também
naquele arquipélago, o CS Ma-
deira, por 31-21, merecendo des-
taque os oito golos de Cláudia
Correia.

Com estes resultados, a for-
mação treinada por Ulisses Pe-
reira ocupa, agora, a terceira po-
sição, com 16 pontos, estando
a três do Madeira SAD e do Al-
canena, que, contudo, têm mais
um jogo disputado. |

Andebol
1.ª Divisão Feminina

D.R.
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MASCULINOO sorteio dos 16
avos-de-final da Taça de Por-
tugal masculina de Andebol
está agendado para as 17 horas
do próximo dia 14, nas instala-
ções da Federação, em Lisboa.
Para além das formações apu-
radas da segunda eliminatória,
no sorteio também já vão en-
trar as equipas da 1.ª Divisão

Nacional, entre elas a Artística
de Avanca.

O S. Bernardo, décimo clas-
sificado da 2.ª Divisão – Zona
Norte, e o Ílhavo AC, que ocupa
o oitavo posto da tabela, na Zo -
na Sul do mesmo escalão, são
as outras equipas do distrito
que ainda estão em prova. Re-
fira-se que os jogos dos 16
avos-de-final da Taça de Por-
tugal estão agendados para o
dia 7 de Dezembro. |

Andebol
Taça de Portugal

Sorteio da Taça
agendado para o dia 14
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ANDEBOL Teve lugar no úl-
timo fim-se-semana, a 2.ª eli-
minatória da Taça de Portugal
com os clubes do distrito de
Leiria a terem sortes diferentes.
O AC Sismaria perdeu por 28-
21, diante do Almada AC, en-
quanto a Juve Lis segue em
frente na competição ao der-
rotar o Oriental por 25-20.A
equipa de André Afra vencia
por 12-10 ao intervalo e no se-
gundo tempo confirmou a su-
perioridade no encontro. 

A outra equipa do distrito de
Leiria em prova, o Núcleo de
Desporto Amador de Pombal
(NDAP), perdeu diante do Ma-
fra por 28-29, saindo também
da Taça de Portugal. 

O jogo foi sempre bastante
equilibrado, com o conjunto

pombalense a lutar até ao úl-
timo minuto pela vitória. Ao in-
tervalo, o conjunto comandado
por Bruno Marto perdia por
três golos de diferença (12-15).

No segundo tempo, o equilí-
brio manteve-se com a vitória
na partida a ser discutida até
ao último segundo. O Mafra
acabou por ser mais feliz e se-
gue em frente na competição.

O NDAP sai de cabeça er-
guida , após um jogo em que
se bateu bem diante de um ad-
versário que é orientado pelo
ex-internacional português
Carlos Galambas. Na formação
de Pombal referência para os
seis golos de Paulo Rodrigues.
Na formação de Mafra, a figura
foi Paulo Galrão com nove go-
los apontados na partida. |

AC Sismaria ‘cai’ na Taça
de Portugal
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ANDEBOL FEMININO A Juve
Lis perdeu na deslocação ao
Municipal de Leça da Palmeira,
por 30-27. Num jogo equili-

brado, o CA Leça já saiu para o
intervalo a ganhar por 18-16.
Na segunda parte, o jogo man-
teve-se num ritmo semelhante
e a Juve Lis não conseguiu dar
a volta ao resultado, com o CA
Leça a conseguir segurar a van-
tagem e vencer, deixando a for-
mação do Lis em maus lençóis
no campeonato nacional.

Em relação à outra equipa
leiriense em prova, num jogo
marcado pela escassez de golos
na primeira parte, o Colégio
João de Barros venceu sem di-
ficuldade na visita ao recinto
do Juv. Mar, último classificado
por 15-25, com a formação de
Meirinhas a contar por vitórias
todos os jogos disputados,
sendo uma das fortes candida-
tas à discussão pelo título. |

Juve Lis e João de Barros
com sortes diferentes

Juve Lis continua a marcar
passo no campeonato
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 Ò andebol

sir 1º de maio estreia-se  
com vitória

A equipa de seniores masculinos da SIR 1º 
Maio, que disputa a zona 3 da prova, 
estreou-se no campeonato, no último sába-
do, com um triunfo (33-24) frente ao ND 
Pombal. 

A vitória sobre a equipa de Pombal deu a liderança da 
prova ao conjunto da Marinha Grande, que soma três pon-
tos, os mesmo que o segundo classificado, o Comércio de 
Santarém.

Na próxima jornada, a SIR 1º Maio pode isolar-se no 
comando, uma vez que defronta o conjunto de Santarém. ß
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Andebol Manos
Martins vão arbitrar
na Holanda

A arbitragem sob a égide da
Associação de Andebol de Leiria
continua em alta. Depois de Ivan
Caçador e Eurico Nicolau, é agora
a vez de os irmãos Daniel e
Roberto Martins, de Pombal, se
distinguirem. A dupla irá até à
Holanda dirigir o jogo referente à
primeira mão da terceira ronda
da EHF Cup (feminina) entre as
holandesas do Serkodak Alfsen e
as húngaras do Erd, partida
agendada para o dia 10 de
Novembro.
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ANDEBOL

Seniores Masculinos – 
Nacional da 2.ª Divisão

Sanjoanense, 20
 Santo Tirso, 32

Sanjoanense: Ricardo Gaspar, Eduardo 
Pereira, António Brandão;  Eduardo 
Carneiro; Fabian Schek, Fábio Gonçalves, 
Ricardo Pinho; Emanuel Silva; Ruben Silva; 
Daniel Valente; Alexandre Tavares; Bruno 
Pinho;  Ricardo Pinho; Henrique Pinho; Rui 
Gonçalves; Pedro Amorim.
Treinadores: Pedro Tavares e José Correia.

O GD Santo Tirso é um 
assumido candidato à subida de 
divisão, tendo apresentado um 
andebol muito sóbrio, com uma 
defesa muito dura e possante, 
aproveitando todos os contra 
ataques para finalizar em potên-
cia e sem grandes 

preocupações com o es-
petáculo.

Os alvinegros conseguiram 
manter o equilíbrio até ao inter-

valo tendo, a partir dessa altura, 
deixado o Santo Tirso construir 
a vantagem. Os alvinegros esti-
veram mal na finalização, onde 
foram pouco objetivos.

Apesar da diferença de 12 
golos, registaram-se bons perío-
dos de andebol.

No próximo fim de semana 
a Sanjoanense terá um jogo bas-
tante difícil com o Xico Andebol, 
em casa, para a Taça de Portugal.

 
Juniores Masculinos – 

Nacional 1.ª Divisão

ISMAI 42
 Sanjoanense, 16

Sanjoanense: Rui Costa; Ricardo Pinho; 
Hélder Fonseca; Pedro Morais; Joao Silva; 
André Resende; Rui Martins; Daniel Olivei-
ra; Ricardo Silva; Tiago Correia; Emanuel 
Silva; Ivo Silva; Fábio Fernandes.
Treinadores: Hélder Louro e Rui Costa.

A Sanjoanense apresentou-

se para este jogo sem os dois 
laterais habituais, tendo o técnico 
optado por lançar alguns juvenis 
na competição. A equipa lutou 
com as armas disponíveis, no 
entanto, esteve muito longe do 
que poderá fazer em condições 
normais.

 
Juvenis Masculinos - Na-

cional 2ª. Divisão

Estarreja “B” 31
Sanjoanense, 32

Sanjoanense: João Alves; Diogo Pinto; 
André Ferreira; Hélder Fonseca; Rodrigo 
Novo; Miguel Pinho; Bruno Lima; João 
Silva; Emanuel Carneiro; Xavier Moreira; 
João Perez; Paulo Reis; Pedro Morais; João 
Martins; Ramiro Pinho; João Silva.

A formação alvinegra ven-
ceu o encontro por 31-32, num 
jogo em que as lacunas defen-
sivas da Sanjoanense foram 
evidentes, principalmente na 
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segunda parte do encontro. Ao 
intervalo os alvinegros venciam 
por uma diferença de sete golos 
(11-18). Na segunda parte do 
encontro, e quando nada o faria 
prever, o Estarreja foi reduzindo 
a desvantagem, sendo os últi-
mos dez minutos do jogo muito 
sofríveis. Apesar de uma segunda 
parte menos conseguida, a equi-
pa acabou por conquistar uma 
importante vitória. 

 
Iniciados Masculinos – 
Campeonato Nacional

Sanjoanense, 34
Oleiros 22

 
Sanjoanense: Gonçalo Fernandes, André 
Silva, Paulo Bastos, Francisco Silva, Ma-
nuel Mateus, Daniel Andrade, António 
Guedes, Guilherme Novo, Rodolfo Silva, 
Pedro Almeida, Joao Costa, Jose Pereira, 
Alexandre Tavares.

A Sanjoanense entrou para 

este jogo com a consciência de 
que os pequenos erros podiam 
sair bastante caros. Desde o iní-
cio que os alvinegros estiveram 
concentrados e com uma defesa 
forte e um ataque consistente 
construíram uma vitória segura.

 
Juvenis Femininas – Cam-

peonato Nacional

Sanjoanense, 39
Salreu 16

 
Sanjoanense: Carla Morreira, Rita Mendes, 
Inês, Maria, Liliana Brandão, Beatriz Bara-
ta, Catarina, Andreia F., Mariana Neves, 
Mariana Brandão, Lali.

 
Jogo que se adivinhava fácil 

e que se comprovou durante 
o decorrer do encontro, frente 
a um adversário debilitado. A 
Sanjoanense cumpriu mais uma 
partida praticando bom andebol, 
conseguindo terminar com uma 

vantagem bastante expressiva. 
 

Minis Masculinos – Cam-
peonato Regional

Sanjoanense “A”, 13
Oleiros, 37

Sanjoanense: André Ferreira; Miguel 
Almeida; Tomas Moreira; Francisco Lima; 
Gonçalo Pinto; Miguel Leite; Henrique 
Andrade; Carlos Coelho.
Treinador: Sérgio Paiva.

 

Sanjoanense “B”, 13
Feirense, 16

Sanjoanense: Henrique Novo; Ivo Silva; 
Gonçalo Oliveira; Rodrigo Lopes; Francisco 
Lopes; Francisco Henriques; João Henri-
ques; Francisco Silva; Pedro Silva.
Treinador: Sérgio Paiva.

Com muitos jogadores com 
idade de “bambi”, estes foram 
os primeiros jogos de ambas as 
equipas no Campeonato Regio-

nal, e apesar das duas derrotas 
os escalões prometem uma boa 
época.  

 
Minis Femininos

Sanjoanense,  8
Espinho, 8

Sanjoanense: Daniela Sebastião; Mariana 
Barata; Beatriz Tavares; Inês Bastos; Joana 
Faria; Nádia Soares; Leonor Silva; Leonor 
Silva; Maria Pinho; Mariana Pinho; Inês 
Brandão; Maria Bártolo; Patrícia Faria; Ana 
Almeida; Patrícia Pereira; Ana Resende.

 
Partida equilibrada e que 

terminou com um empate a oito 
golos entre a Sanjoanense e o 
Espinho, resultado que reflete o 
que se passou no encontro. 

Encontro de Bambis

Realizou-se, no último fim 
de semana, no pavilhão das 
Travessas, o primeiro encontro 

de bâmbis da Associação de 
Andebol de Aveiro. Este evento 
de andebol de 5 destinou-se a 
jovens entre os cinco e os oito 
anos de idade, sendo de destacar 
o facto inédito da Sanjoanense 
ter participado na competição 
com cinco equipas, dando mos-
tras do trabalho de captação que 
tem sido efetuado nesta época.

 

agenda

Seniores masculinos
Sanjoanense-Xico Andebol
Dia 2, às 21h00, Pavilhão Travessas

Seniores femininos
Sanjoanense-Canelas
Dias 2, às 17h00, Pavilhão Travessas

Minis masculinos
Espinho-Sanjoanense A
Dia 2, às 15h00, Nave de Espinho

Juvenis femininos
Canelas-Sanjoanense
Dia 2, às 14h15, Canelas

Juvenis masculinos
Sanjoanense-Monte
Dia 2, às 11hoo, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
Sanjoanense-Espinho
Dia 2, às 09h30, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
Alavarium-Sanjoanense
Dia 3, às 17h00, Alavarium

Minis masculinos
Monte-Sanjoanense B
Dia 3, às 15h00, Monte

Iniciados femininos
Salreu-Sanjoanense
Dia 3, às 11h00, Salreu

Iniciados masculino
Sanjoanense-Feirense
Dia 3, às 11h00, Pavilhão Travessas
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Na segunda jornada do 
campeonato, a equipa de 
Séniores do A.C. Lame-
go, teve uma saída extre-
mamente difícil no monte. 
Uma equipa com elemen-
tos muito experientes, que 
conseguiram fazer valer 
o fator casa. A equipa do 
Monte, levou de vencida a 
equipa de Lamego, que não 
apresentou o andebol que 
lhe é característico, per-
dendo no final por 32-25, 
devido aos erros cometi-
dos na primeira parte.

JUVENIS
A equipa de juvenis, no 

sábado, recebeu e perdeu 
contra a equipa Dragon For-
ce – FC Porto. A equipa de 
Lamego, teve um início de 
jogo muito mau, fruto de al-
gum nervosismo dos seus 
atletas, que levou a que nos 
primeiros 15 minutos de jogo 
já perdia por um parcial de 7 
golos. Aos poucos a equipa 
foi estabilizando, começando 
a mostrar sinais daquilo que 
é capaz, equilibrando durante 
a segunda parte os aconteci-
mentos da partida. A equipa 
do A.C. Lamego, pode e sabe 

fazer melhor, pelo que espe-
ramos que voltem aos bons 
resultados já na próxima jor-
nada, com uma deslocação 
sempre difícil em Moimenta 
da Beira.

INICIADOS
Os iniciados jogaram mais 

uma jornada do campeonato, 
desta vez frente ao NA Pene-
dono. A equipa de Lamego 
venceu mas não convenceu, 
fruto da apatia defensiva e 
das inúmeras oportunidades 

Jornada dificil 
para Andebol Club Lamego

desperdiçadas no ataque. 
Faltou concentração e mais 
serenidade nas tomadas de 
decisão. Apesar dos erros co-
metidos, os iniciados somam 
mais 3 pontos no campeona-
to, não conhecendo ainda o 
sabor da derrota.

A próxima jornada realiza-
se no dia 3 de Novembro, 
frente ao IP Guarda às 16h.

 
AGENDA DESPORTIVA 

– PAVILHÃO ÁLVARO MA-
GALHÃES

A.C.L. x GA TAROURA 
(26/10/2013; 10H00) - MINIS

A.C.L. x F.C.PORTO 
(26/10/2013; 15H00) – JU-
VENIS

A.C.L. x NA PENEDONO 
(27/10/2013; 18H00) - INI-
CIADOS

Para quem quiser praticar 
desporto, ter hábitos saudá-
veis e conhecer a modalidade 
aparece no Pavilhão Álvaro 
Magalhães todos os Sábados 
por volta das 10h30.

Andebol Club Lamego

Página 23



A24

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 13,21 x 7,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50629907 29-10-2013

Página 24



A25

  Tiragem: 30000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 12,76 x 7,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 50629934 29-10-2013

Página 25


