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A1 Mais de uma centena de atletas de Braga participam na XI edição dos Jogos do Eixo
Atlântico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Braga TV Online

URL:: http://www.bragatv.pt/artigo/4245

 
Publicado em: 2015-07-06 10:37:25
 
 O presidente do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular e presidente da Câmara Municipal de Braga,
Ricardo Rio, participou este domingo, 5 de Julho, na Avenida dos Aliados, na cidade do Porto, na
cerimónia de abertura da XI edição dos Jogos do Eixo Atlântico, um evento que até ao dia 10 de Julho
reúne mais de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de doze modalidades. A cerimónia contou
ainda com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Porto, Gaia e Matosinhos.
 
 A XI Edição dos Jogos do Eixo Atlântico realiza-se pela primeira vez em três cidades do Eixo Atlântico
- Porto, Gaia e Matosinhos. Trata-se da maior mobilização de desportistas a nível europeu com estas
características.
 
 Depois de um interregno de dez anos, o Município de Braga voltou a estar representado nos Jogos. A
delegação Bracarense está representada com 101 elementos, competindo nas modalidades de
Andebol, Atletismo Pista e Cross, Basquetebol Feminino e Masculino, Futebol, Natação, Ténis e
Voleibol.
 
 A delegação é composta pelo ABC, que irá representar Braga na modalidade de Andebol, o Sporting
Clube de Braga nas modalidades de Atletismo, Basquetebol feminino, Natação e Voleibol; o
Merelinense Futebol Clube a representar a modalidade de Futebol; e o Clube de Ténis de Braga no
Ténis. Fazem ainda parte desta delegação uma selecção de atletas do Sporting Clube de Braga e do
GDAS que irão representar o Concelho no Basquetebol masculino.
 
 Nesta competição, Braga proporciona uma nova experiência competitiva a um mais de uma centena
de jovens atletas promissores e mostra, mais uma vez, o seu valor na vertente desportiva.
 
 Há 20 anos que o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular realiza este evento, que se converteu numa
das provas mais duradouras da sua categoria. A edição anterior realizou-se em Guimarães no âmbito
da cidade Europeia do Desporto.
 
 De referir que a cerimónia de abertura contou com presença da vice-presidente do Comité Olímpico
Português, Rosa Mota, juntamente com três atletas paralímpicos, o galego Chano Rodríguez, que
conta com 15 medalhas e os portugueses José Azevedo (campeão europeu da meia maratona e pista
coberta) e Lenine Cunha (medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012). Os três atletas
receberam o reconhecimento dos desportistas e organizadores pelos valores de esforço e superação
que representam.
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Encontro Nacional de Minis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Correio da Feira Online

URL:: http://correiodafeira.pt/desporto/encontro-nacional-de-minis/

 
Publicado em 6 de Julho de 2015. ANDEBOL Quatro dias e 330 jogos depois, terminou este domingo
mais um Encontro Nacional de Minis, que decorreu em Avanca de 2 a 5 de Julho. Faça a sua
assinatura e leia os artigos na integra
 
 

Página 2



A3

  Tiragem: 10730

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 10,98 x 22,88 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 60029354 06-07-2015

Página 3



A4

Cerca de uma centena de atletas de Braga participam na XI edição dos Jogos do Eixo
Atlântico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2015

Meio: Gazeta do Rossio Online

URL:: http://www.gazetadorossio.pt/braga/cerca-de-uma-centena-de-atletas-de-braga-participam-na-xi-edicao-

dos-jogos-do-eixo-atlantico/

 
O evento reúne, até ao dia 10 de julho, mais de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de doze
modalidades. Ricardo Rio, presidente do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular e presidente da Câmara
Municipal de Braga, participou, ontem, dia 5 de julho, na cerimónia de abertura da XI Edição dos
Jogos do Eixo Atlântico, na Avenida dos Aliados, no Porto. A cerimónia contou ainda com a presença
dos presidentes das Câmaras Municipais de Porto, Gaia e Matosinhos. Pela primeira vez, os Jogos do
Eixo Atlântico realizam-se em três cidades do Eixo Atlântico, no Porto, Gaia e Matosinhos, tratando-se
da maior mobilização de desportistas a nível europeu com estas características. Este evento é
organizado pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular há 20 anos, convertendo-se numa das provas
mais duradouras da sua categoria. A edição anterior realizou-se em Guimarães, no âmbito da cidade
Europeia do Desporto. Depois de uma interrupção de dez anos, a Câmara Municipal de Braga voltou a
estar representada nos Jogos. A delegação bracarense está representada com 101 elementos,
competindo nas modalidades de andebol, atletismo pista e cross, basquetebol feminino e masculino,
futebol, natação, ténis e voleibol. A delegação bracarense é composta pelo ABC, que irá representar
Braga na modalidade de andebol, o Sporting Clube de Braga nas modalidades de atletismo,
basquetebol feminino, natação e voleibol, o Merelinense Futebol Clube a representar a modalidade de
futebol, e o Clube de Ténis de Braga no ténis. Fazem, ainda, parte desta delegação uma seleção de
atletas do Sporting Clube de Braga e do Grupo Desportivo do André Soares (GDAS) que vão
representar o concelho no basquetebol masculino. Na cerimónia de abertura estiveram, também,
presentes Rosa Mota, vice-presidente do Comité Olímpico Português, juntamente com três atletas
paralímpicos, o galego Chano Rodríguez, que conta com 15 medalhas e os portugueses José Azevedo,
campeão europeu da meia maratona e pista coberta e Lenine Cunha, medalha de bronze nos Jogos
Paralímpicos de Londres 2012. Gazeta do Rossio
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KITESURF
• Francisco Lufinha inicia a traves-
sia rumo a um novo recorde mun-
dial da maior viagem em kitesurf
sem paragens, num percurso de
cerca de 1000 kms entre Lisboa e
a Madeira. A partida acontece este
domingo, às 16h00, no Rio Tejo,
com chegada prevista à Madeira
para terça-feira.
JUDO
• Madeirense Leonardo Azevedo

participa no Campeonato da Eu-
ropa de Cadetes, a ter lugar na ci-
dade de Sofia (Bulgária).
ANDEBOL
• O Clube Desportivo Infante parti-
cipa no Encontro Nacional de
Minis, na Freguesia de Avanca,
concelho de Estarreja.
PATINAGEM
• Campeonato Nacional de Cade-
tes e Juniores, com a presença de
quatro patinadoras madeirenses:

Madalena Gouveia, Carlota Freitas
e Sara Cavaleiro (cadetes) e Maria
Dolores Gama (juniores).
VOLEIBOL DE PRAIA
• 4.ª etapa do Circuito de Voleibol
de Praia Porto Santo Line ao longo
do dia na Praia de Machico.
BADMINTON
• IX Torneio Internacional Luso -
Espanhol, em Évora, com a parti-
cipação de atletas madeirenses do
Club Sports da Madeira e Associa-

ção Desportiva Pontassolense. 
AUTOMODELISMO
• 3.ª Prova do Campeonato
ACMOS, na Pista da Cancela, com
as qualificações a partir das 10h30
e as finais a partir das 14h30.
VELA
• 6.ª prova do Campeonato da Ma-
deira de Vela Ligeira, no campo de
regatas de Santa Cruz,  junto as
instalações do ICS.
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APD-Leiria encerra época com a conquista do quinto título
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-07-2015

Meio: Região de Leiria Online

URL:: http://www.regiaodeleiria.pt/blog/2015/07/05/apd-leiria-encerra-epoca-com-a-conquista-do-quinto-titulo/

 
Publicado em 05 Julho 2015 às 3:10 pm. Tags: Andebol, apd leiria, Basquetebol, cadeira de rodas A
festa concretizou-se pela quinta vez esta época e encerrou a temporada da melhor maneira. A equipa
da Associação Portuguesa de Deficientes - núcleo de Leiria (APD-Leiria) venceu, no sábado, dia 27 de
junho, o campeonato nacional de andebol em cadeira de rodas, na vertente ACR7. Com este triunfo, o
clube festejou a conquista do quinto título nacional, em seis possíveis, entre as competições de
andebol e basquetebol em que participa. No jogo da meia final, a APD-Leiria ganhou a AA Rovisco Pais
por 18-15, apurando-se, para a final, onde encontrou o principal adversário da época: APD-Braga.
Cedo, a formação orientada por João Jerónimo, também ele jogador, adiantou-se no marcador e
segurou a vantagem até ao apito final, ganhando por 15-12. Esta época, o clube já conquistou o
campeonato nacional de andebol em ACR4, a taça de Portugal em ACR4 e ACR7 e ainda o
bicampeonato nacional de basquetebol em cadeira de rodas.
 
 Publicado em 05 Julho 2015 às 3:10 pm.
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Mais de uma centena de atletas de Braga participam na XI edição dos Jogos do Eixo
Atlântico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-07-2015

Meio: TV do Minho - TV do Minho Online

URL:: http://www.tvdominho.com/regiatildeo/mais-de-uma-centena-de-atletas-de-braga-participam-na-xi-

edicao-dos-jogos-do-eixo-atlantico

 
5/7/2015
 
 O presidente do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular e presidente da Câmara Municipal de Braga,
Ricardo Rio, participou esta tarde, 05 de Julho, na Avenida dos Aliados, na cidade do Porto, na
cerimónia de abertura da XI edição dos Jogos do Eixo Atlântico, um evento que até ao dia 10 de Julho
reúne mais de 1.700 desportistas portugueses e espanhóis de doze modalidades. A cerimónia contou
ainda com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Porto, Gaia e Matosinhos.
 
 A XI Edição dos Jogos do Eixo Atlântico realiza-se pela primeira vez em três cidades do Eixo Atlântico
- Porto, Gaia e Matosinhos. Trata-se da maior mobilização de desportistas a nível europeu com estas
características.
 
 Depois de um interregno de dez anos, o Município de Braga voltou a estar representado nos Jogos. A
delegação Bracarense está representada com 101 elementos, competindo nas modalidades de
Andebol, Atletismo Pista e Cross, Basquetebol Feminino e Masculino, Futebol, Natação, Ténis e
Voleibol.
 
 A delegação é composta pelo ABC, que irá representar Braga na modalidade de Andebol, o Sporting
Clube de Braga nas modalidades de Atletismo, Basquetebol feminino, Natação e Voleibol; o
Merelinense Futebol Clube a representar a modalidade de Futebol; e o Clube de Ténis de Braga no
Ténis. Fazem ainda parte desta delegação uma selecção de atletas do Sporting Clube de Braga e do
GDAS que irão representar o Concelho no Basquetebol masculino.
 
 Nesta competição, Braga proporciona uma nova experiência competitiva a um mais de uma centena
de jovens atletas promissores e mostra, mais uma vez, o seu valor na vertente desportiva.
 
 Há 20 anos que o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular realiza este evento, que se converteu numa
das provas mais duradouras da sua categoria. A edição anterior realizou-se em Guimarães no âmbito
da cidade Europeia do Desporto.
 
 De referir que a cerimónia de abertura contou com presença da vice-presidente do Comité Olímpico
Português, Rosa Mota, juntamente com três atletas paralímpicos, o galego Chano Rodríguez, que
conta com 15 medalhas e os portugueses José Azevedo (campeão europeu da meia maratona e pista
coberta) e Lenine Cunha (medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012). Os três atletas
receberam o reconhecimento dos desportistas e organizadores pelos valores de esforço e superação
que representam.
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TVI 24 - Notícias

 	Duração: 00:02:06

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 60023933

 
04-07-2015 05:39

1 1 1

Tribol anima Vila Real

http://www.pt.cision.com/s/?l=9caf65bc

 
O tribol anima Vila Real durante o fim de semana. Comentários de Adriano Tavares, diretor de tribol.
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TVI - Jornal da Uma

 	Duração: 00:02:05

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 60016019

 
04-07-2015 02:10

1 1 1

Tribol anima Vila Real

http://www.pt.cision.com/s/?l=a26bedcb

 
O tribol anima Vila Real durante o fim de semana. Comentários de Adriano Tavares, diretor de tribol.
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Selecção Nacional Universitária de Andebol está pronta para as Universíadas de Verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23707-seleccao-nacional-universitaria-de-andebol-

esta-pronta-para-as-universiadas-de-verao

 
A Seleção Nacional Universitária (SNU) de Andebol já se encontra em Gwangju, na Coreia do Sul, para
competir na 28ª edição da Universíada de Verão.
 
 Depois do estágio de preparação em Macau, " a equipa está bem, com um bom espírito de grupo e
com uma ambição natural, fruto das características dos seus integrantes " , afirma o selecionador
Rolando Freitas.
 A equipa foi a primeira da delegação portuguesa a partir, mas não diretamente para a Coreia do Sul.
Primeiro, esperavam-se seis dias de muito trabalho e dedicação. E assim foi, entre 24 e 30 de junho,
os 16 estudantes-atletas, orientados por Rolando Freitas e Gabriel Oliveira, realizaram treinos bi-
diários, entre ginásio pista e pavilhão, e ainda um jogo amigável frente a uma equipa local.
 " O estágio foi muito positivo e temos que agradecer a todos os que possibilitaram o mesmo. Tivemos
boas condições de trabalho e saímos fortalecidos deste período de trabalho " , conclui Rolando Freitas.
 A SNU foi recebida pelo vice-presidente do Instituto de Desporto de Macau, com o qual trocaram
prendas, e pelo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, que deu as boas
vindas ao grupo e desejou boa sorte nas provas em Gwangju. Houve ainda tempo para visitas
culturais a Macau, Taipa e Coloane.
 A primeira prova da SNU é já na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, frente a Israel. Enfrentam
também a Suíça (dia 7), o Japão (dia 9), a Hungria (dia 10) e o Brasil (dia 12). Todas as provas vão
realizar-se às 20 horas (hora de Gwangju; mais oito horas em relação a Lisboa).
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Portugal em 5º lugar no European Open
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2015

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:: http://www.ammagazine.pt/noticias/noticias-andebol/23706-portugal-em-5-lugar-no-european-open

 
Portugal venceu a Holanda por 36-29 e assegurou o 5º lugar do 10º European Open.
 
 Os Sub19 de Portugal terminaram da melhor forma a participação no European Open, ao vencerem a
Holanda por 36-29, resultado que garantiu a Portugal o 5º lugar da classificação geral.
 A formação lusa não entrou bem no jogo e chegou ao intervalo a perder por 17-12; no entanto, após
o descanso, Portugal entrou com uma nova dinâmica e logo nos primeiros minutos conseguiu
equilibrar o resultado e a partir do momento em que Portugal deu a volta ao marcador, a Holanda já
não teve mais argumentos para contrariar a eficácia de Portugal, que esteve na frente do marcador
durante quase toda a segunda parte.
 " Entrámos mal, com muitas dificuldades em "entrar" no jogo holandês, mas depois do intervalo
serenámos e devagarinho fomos recuperando, ganhando confiança e a partir de certa altura foi mais
evidente a nossa mais valia em relação ao adversário " , contou Nuno Santos. "Defendemos bem e
fomos mais coesos e no ataque também fomos mais organiza dos, mais rigorosos e isso resultou na
vitória" , relatou.
 Num pequeno balanço da participação portuguesa no 10º European Open, Nuno Santos mostra-se
satisfeito, embora " fica a sensação de que podemos fazer sempre um pouco melhor, com excepção
feita ao jogo com a Suécia. Perdemos com a Rússia por um e eles vão disputar o 3º e 4º lugar e
perdemos com a Islândia por um e eles estão na final com a Suécia. O quinto lugar em dezasseis
selecções é um resultado muito positivo " , conclui o seleccionador nacional.
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Presidente do Sporting processa por difamação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2015

Meio: Correio da Manhã Online

URL:: http://www.cmjornal.xl.pt/desporto/detalhe/presidente_do_sporting_processa_por_difamacao.html

 
04.07.2015
 
 Queixa contra Adelino Caldeira por incidentes em 2013. Os advogados de Bruno de Carvalho e
Adelino Caldeira foram ontem ouvidos num debate instrutório no Tribunal de Faro, no âmbito de um
processo de difamação movido pelo presidente do Sporting contra o administrador da SAD do FC
Porto. O juiz vai decidir se o caso tem bases para ir a julgamento. O incidente remonta a 2 de junho
de 2013, dia em que se disputou a final da Taça de Portugal em andebol, entre Sporting e FC Porto,
no Pavilhão Municipal de Tavira. Segundo a acusação, Adelino Caldeira, além de se ter recusado a
cumprimentar Bruno de Carvalho, chamou-o "estúpido" e "idiota".
 
T.G.
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ANDEBOL
| Francisco Ferreira | 

O ABC e a Primavera BSS reno-
varam ontem o protocolo de pa-
trocínio que liga, há mais de seis
anos, as duas entidades. A ceri-
mónia protocolar realizou-se na
sede da Primavera e contou com
a presença do co-CEO da em-
presa, José Dionísio, do presi-
dente do ABC, João Luís No-
gueira, e dos vice-presidentes do
clube, Luís Teles e Guilherme
Freitas. 

A cerimónia inicou-se com o
discurso de José Dionísio, que
salientou o prazer de celebrar
mais um protocolo com clube.
“Para nós é um prazer enorme
continuar a estar nesta parceria.
A Primavera é uma empresa que
gosta de estar à frente, que gosta
de apoiar projectos vencedores e
projectos que façam a diferença,
como é o caso do ABC, que se
coloca permanentemente nas po-
sições cimeiras nas competições
em que está inserido. José Dio-
nísio apontou, também, para o
trabalho desenvolvido na forma-
ção como sendo uma das moti-
vações desta duradoura parceria.

Por sua vez, o presidente do
clube, João Luís Nogueira, mos-
trou-se, também, muito satisfei-
to com a renovação da parceria e
com as mais-valias que estas tra-
zem para o clube. “É um prazer
e uma responsabilidade enorme
celebrar mais um contrato com a
Primavera. Gostamos de estar

associados às grandes e às me-
lhores marcas e no panorama an-
debolístico o ABC é uma exce-
lente marca. Estamos há mais
tempo ligados à Primavera do
que a qualquer outro patrocina-
dor. A Primavera vale mais do
que aquilo que transfere, apesar
de nos ajudar muito naquilo que
são as nossas carências a nível
financeiro”. 

Garantiu, ainda, que “o ABC
irá ser sempre uma equipa hu-
milde, combativa, organizada e
disciplinada, honrando todos os
que nela acreditam”.

ABC e Primavera renovam protocolo
PARCEIRAS HÁ MAIS DE SEIS ANOS, as duas entidades pretendem continuar a recolher frutos, a vários níveis, desta já
duradoura parceria. Equipa do ABC apresenta-se aos trabalhos no dia 3 de Agosto.

DR

As entidades celebraram, na sede da Primavera Business Software Solutions, o séptimo ano de parceria

+ mais
O regresso dos trabalhos
da equipa está agendado
para o dia 3 de Agosto. A
apresentação aos sócios
realizar-se-á no dia 26 do
mesmo mês. O primeiro
jogo oficial da equipa será
a Supertaça contra o FC
Porto, no dia 30 de Agosto,
em Castelo Branco.

“O ABC é uma equipa que,
permanentemente, se
coloca nas primeiras
posições nas competições
em que se insere e isso para
nós é bastante importante.
Queremos parcerias
vencedoras. Não podemos
estar associados a empresas
e que se encontrem  no final
da tabela, seja em que área
for”.

José Dionísio (co-CEO Primavera)

“No que diz respeito ao
marketing, beneficiamos
mutuamente. Porque se
referenciamos marcas de
qualidade também estamos
a valorizar a nossa própria
marca. O ABC tem tido, e
pretende continuar a ter 
no futuro, uma associação 
a marcas de referência 
que valorizem a nossa
imagem”.

João Luís Nogueira (pres. ABC)
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andebol

ABC arranca para nova temporada 
no dia 3 de agosto

O ABC vai arrancar com a sua pré-temporada no dia 3 
de agosto, com Carlos Resende a dar o primeiro treino 
no pavilhão Flávio Sá Leite.

Os academistas vão começar a preparar as várias com-
petições que vão ter pela frente, a começar com a Super-
taça, que este ano vai ser disputada em Castelo Branco, 
no dia 30 de agosto e afigura-se como o primeiro gran-
de objetivo do ABC. 

D
M
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 Luís Filipe Silva

a
BC e Primavera Bu-
siness Software So-
lutions  renovaram 
ontem o seu proto-

colo de cooperação por 
mais uma temporada des-
portivo, numa cerimónia 
que decorreu na sede da 
empresa bracarense na 
presença de José Dioní-
sio Co-CEO da Primave-
ra, do presidente do ABC, 
João Luís Nogueira e dos 
vice-presidentes Luís Te-
les e Guilherme Freitas.

José Dionísio destacou 
a importância para a sua 
empresa de estar ligado 
a um emblema vencedor 

como  é o caso do ABC.
«A Primavera como 

uma empresa que gosta 
de estar à frente, gostamos 
de apoiar projetos vence-
dores, que façam a dife-
rença do panorama nacio-
nal, como é o caso do ABC 
que tem marcado a dife-
rença no panorama do an-

debol, sendo uma equipa 
que permanentemente se 
coloca nas primeiras posi-
ções das competições de 
andebol em que está pre-
sente. Isso para nós é im-
portante porque não po-
demos estar associados a 
empresas que estejam no 
final da tabela. Depois, 
sempre olhamos para es-
ta parceria com a respon-
sabilidade social porque 
sabemos bem do traba-
lho que o ABC faz junto 
da formação e isso teve 
para nós uma importân-
cia na decisão de nos fa-
zermos parceiros», frisou.

José Dionísio deu ainda 
«os parabéns ao ABC pela 

POR MAIS UMA TEMPORADA

ABC e Primavera BSS
renovaram protocolo

Primavera 
é um parceiro 

de longa 
data do ABC

Dirigentes do ABC presentearam Primavera com um quadro alusivo à final da Taça Challenge

L
u

ís
 F

ili
p

e
 S

ilv
a

excelente época que teve».
Por seu turno, o presi-

dente do ABC, João Luís 
Nogueira referiu a «gran-
de responsabilidade» para 
o ABC na renovação des-
te contrato.

«Gostamos de estar as-
sociados às melhores mar-
cas porque o ABC no pa-
norama do andebol é uma 
excelente marca. Acho que 
nos que diz respeito ao 
marketing beneficiamos 
mutuamente», disse.

«Sempre nos preocu-
pamos que a imagem de 
competição venha acres-
centar valor de imagem à 
marca», sublinhou o líder 
do ABC/UMinho.
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Desporto P.27

ABC/UMINHO 
RENOVA 
PROTOCOLO 
COM 
PRIMAVERA BSS
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FUTEBOL
• Sorteio das competições profissionais de futebol refe-
rentes à época 2015/16, em Loulé, no Algarve. O evento
vai realizar-se no Cineteatro Municipal de Loulé e tem o
início marcado para as 19:00.
• Jogadores do Nacional cumprem exames de avaliação
dentária.
• III Torneio de Veteranos Baía de Câmara de Lobos,
com o seguinte enquadramento: Câmara de Lobos-San-
tana (15:00), Carvalheiro-Juventude de Gaula (15:45), Câ-
mara de Lobos-Carvalheiro (16:30), Juventude de
Gaula-Santana (17:15), Câmara de Lobos-Juventude de
Gaula (18:00) e Santana-Carvalheiro (18:45). O programa
abre às 14:00 com o "Especial Velhas Glórias", com-
posto por um jogo entre o Câmara de Lobos e o Nacio-
nal.
• “Batalha de guarda-redes”, no complexo do Marítimo,
em Santo António, a partir das 10:00.

AUTOMOBILISMO
• Rali Municípios de Santa Cruz e Machico:  2.ª PEC
MATUR 1 Matur/Campo de Golfe (10:50); 3.ª PEC
CAMPO DE GOLFE 1 Campo de Golfe/Santo da Serra
(11:05); 4.ª PEC CANIÇO 1 Assomada/Santa (11:50); 5.ª
PEC MATUR 2 Matur/Campo de Golfe (13:10); 6.ª PEC
CAMPO DE GOLFE 2 Campo de Golfe/Santo da Serra
(13:25); 7.ª PEC CANIÇO 2 Assomada/Santa (14:10); 8.ª
PEC MATUR 3 Matur/Campo de Golfe (15:28); 9.ª PEC
CAMPO DE GOLFE 3 Campo de Golfe/Santo da Serra
(15:41); 10.ª PEC CANIÇO 3 Assomada/Santa (16:26);
11.ª PEC Machico (18:10). Entrega de Prémios às 20:00
no Forum Machico.
BASQUETEBOL
• Último dia da 18.ª edição do Torneio do CAB Madeira,
com jogos ao longo do dia no recinto dos "amigos", na
Nazaré. A cerimónia de encerramento está aprazada
para as 21:00, igualmente no Pavilhão da Nazaré.

JUDO
• Madeirense Leonardo Azevedo participa no Europeu
de Cadetes, a ter lugar na cidade de Sofia (Bulgária).
TÉNIS DE MESA
• A Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação
da RAM e a Associação Portuguesa das Pessoas Com
Necessidades Especiais - Associação Sem Limites
levam a cabo, entre as 10:00 e as 12:00, na Escola Barto-
lomeu Perestrelo, a realização de uma atividade despor-
tiva.
ANDEBOL
• O CdInfante participa no Encontro Nacional de Minis,
na Freguesia de Avanca, concelho de Estarreja.
CICLISMO
• Provas jovens do Duatlo BTT do Funchal, ao longo do
dia no Chão da Lagoa.
PATINAGEM
• Campeonato Nacional de Cadetes e Juniores, com a

presença de quatro patinadoras madeirenses:  Mada-
lena Gouveia, Carlota Freitas e Sara Cavaleiro (cadetes) e
Maria Dolores Gama (juniores).
ATLETISMO
• Campeonato Europeu de Montanha, no Concelho do
Porto Moniz, entre o Seixal e o Fanal. Os juniores femini-
nos partem às 09:00 no Curral Manso (4.000 mts);  Os ju-
niores masculinos arrancam às 09:30 no Chão da Ribeira
(8.250 mts); A prova principal começa às 11:30 na Praia
do Seixal (11.850 mts).
BADMINTON
• IX Torneio Internacional Luso - Espanhol, em Évora,
com a participação de atletas madeirenses do Sports da
Madeira e Associação Desportiva Pontassolense.  
VELA
• 6.ª prova do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira,
no campo de regatas de Santa Cruz,  junto as instala-
ções do ICS.

A
G
E
N
D
A
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ANDEBOL
O CD Infante participa até amanhã,
no Encontro Nacional de Minis em
andebol, na Freguesia de Avanca,
concelho de Estarreja. O clube ma-
deirense é o segundo clube mais
representado neste torneio, a nível
nacional, com um total de 48 ele-
mentos, divididos por  três equipas,
uma masculina de andebol de 7 e
duas no andebol de 5. Estarão pre-
sentes 63 clubes, num total de
mais 1.300 atletas com idades
entre os 9 e os 11 anos. 
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Atletas da Artística de Avanca na Seleção Nacional Universitária
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2015

Meio:
Ponto e Vírgula - Informação

Digital Online
Autores: João Filipe Oliveira

URL:: http://www.pontovirgula.pt/desporto/artisticanaselecaonacionaluniversitaria

 
3 Julho 2015 |
 
 Os dois jovens avancanenses integram um grupo de 16 estudantes de sete instituições nacionais de
ensino superior, que serão orientados pelo selecionador da Federação de Andebol de Portugal, Rolando
Freitas.
 
 Carlos Santos é estudante-atleta da Universidade do Porto e Vasco Santos representará o Instituto
Politécnico do Porto. Os atletas irão defender o título de Campeão Mundial Universitário de andebol
alcançado pela seleção nacional na época passada.
 
 Para a seleção de andebol, a competição arranca a 6 de julho e o sorteio colocou Portugal no Grupo
B, juntamente com República Checa e Japão. Nos restantes grupos da competição ficaram: Grupo A -
Coreia do Sul, Sérvia, México e Estados Unidos da América; Grupo C - Brasil, Hungria, Suíça e Israel;
Grupo D - Rússia, Turquia e Lituânia.
 
 FOTO: D.R.
 
João Filipe Oliveira
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Portugal vence e termina em 5.º no European Open
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/portugal_vence_e_termina_em_5_no_european_open.html

 
"Um 5.º lugar entre 16 nações é um resultado muito positivo", considerou o selecionador Nuno
Santos... 00:37 . Record Por Record ASeleção de sub-19 venceu (36-29) a Holanda, acabando no 5.º
lugar do 10.º European Open, a decorrer na Suécia. "Um 5.º lugar entre 16 nações é um resultado
muito positivo", considerou o selecionador Nuno Santos.
 
 00:37 . Record
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O 
técnico da APD Bra-
ga, Ricardo Vieira, 
fez um balanço po-
sitivo da época que 

agora chegou ao fim e pro-
jeta a próxima de manei-
ra otimista.

«Com uma época em 
que não ficamos aquem 
do pretendido no início da 
época, e tendo em conta os 
novos atletas e o regresso 
do atleta Filipe Carneiro 
após dois anos em Espa-

Técnico da APD Braga, Ricardo Vieira projeta o futuro

«Prevejo uma época rica 
em títulos nacionais»

D
R

Equipa de andebol de cadeira de Rodas da APD Braga

nha, e com os apoios as-
segurados para a próxima 
época por parte dos nossos 
principais patrocinadores 
prevejo uma época rica em 
titulos nacionais com boas 
prestações e muito empe-
nho por parte de todos», 
começou por referir num 
comunicado enviado pa-
ra a nossa redação que fez 
de balanço após o fim das 
competições de Nacionais 
Desportivas Adaptadas pa-

ra a Equipa de Basquete-
bol e Andebol em Cadei-
ra de Rodas da APD Braga 
no passado sábado, dia 27 
na Figueira da Foz.

A atividade continua 
com torneio na Maia de 
Andebol no dia 18 de ju-
lho e treinos de Basquete-
bol às terças e quintas no 
Pavilhão Municipal de Fer-
reiros em Braga das 21h00 
às 23h00.

Numa época que se 

iniciou com a vitória no 
Torneio dos Campeões 
Cidade de Braga onde esti-
veram presentes as quatro 
melhores equipas nacio-
nais e onde a APD Braga 
venceu categoricamente as 
outras três equipas (APD 
Lisboa, APD Sintra e APD 
Leiria). Seguiu-se o início 
do campeonato nacional 
com vitórias importantes 
onde terminou o mesmo 
em segundo  lugar com os 
mesmos pontos que o pri-
meiro classificado perden-
do apenas no "cesto avera-
ge" por dois pontos.

 Em maio, e após ter 
eliminado a equipa de 
Alcoitão nos quartos de 
final, disputou a Final 
Four da Taça de Portugal 
em Leiria, onde na meia- 
-final eliminou a deten-
tora do trofeú APD Sin-
tra e encontrou na final a 
APD Leiria onde a levou 
de vencida, arrecadan-
do assim mais um troféu, 
desta feita a conquista na 
Taça de Portugal de Bas-
quetebol em Cadeira de 
Rodas e o vice-campeo-
nato em andebol de  ca-
deira de rodas.
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TAçA DE ENCERRAMENTO DE 
JUVENIS MASCULINOS

dois Jogos CoM 
final dRaMátiCo

SaNJoaNeNSe, 37
S. BeRNaRDo, 38

SaNJoaNeNSe, 33
eSTaRReJa, 34

No ressurgimento deste es-
calão na fase final do campeona-

to, a Sanjoanense realizou dois 
encontros relativos à Taça de 
Encerramento.

No primeiro os alvinegros 
efetuaram uma boa primeira 
parte, conseguindo chegar ao 
intervalo a vencer por seis golos 
de vantagem (19-13. No entanto, 
alguma ansiedade, nervosismo e 
pouca maturidade na gestão do 
encontro fez com que o S. Bernar-
do se aproximasse no resultado, 
o que fez com que o jogo fosse 
decidido nos momentos finais. 
Acabaria por ser a formação visi-
tante a vencer a partida com um 

golo de vantagem apontado no 
último lance do jogo.

No segundo encontro, frente 
ao Estarreja, a história foi idêntica. 
Uma boa primeira parte fez com 
que os alvinegros fossem para o 
intervalo a vencer por 19-14. Mas 
no segundo tempo a Sanjoanense 
andou perdida e tentou fazer tudo 
à pressa. Isso fez com que surgis-
sem diversos erros técnicos que o 
Estarreja aproveitou para chegar 
ao último segundo do jogo empa-
tado. Mais uma vez, na marcação 
de uma falta a equipa adversária 
alcançou o golo da vitória.

CaMpeonato Regional de senioRes

sanjoanense continua invicta em casa 
SaNJoaNeNSe, 37

S. Paio oLeiRoS, 33

Jogo no Pavilhão das Travessas.
árbitros: André Andrade e Telmo Neves.
Sanjoanense: Ricardo Gaspar, António 
Brandão, Hugo Terra, Fabian Scheck, Ema-
nuel Silva, Pedro Amorim, Xavier Costa, 
Bruno Pinho, Ricardo Pinho, Rúben Silva.
Treinador: Nuno Baptista.
S. Paio Oleiros: Miguel Borges, Diogo Fer-
reira, Fábio Marinho, Mário Lopes, Daniel 
Ribeiro, André Campos, Bruno Macedo, Rui 
Magalhães, Tiago Oliveira, Nuno Barbosa, 
Hugo Oliveira, António Silva.
Treinador: Carlos Almeida.
Ao intervalo: 22-13.

Num jogo importante para 
os alvinegros, a Sanjoanense 
venceu a formação de S. Paio 

de Oleiros, por 37-33, e garantiu 
assim a manutenção no segundo 
lugar da tabela classificativa, 
ainda que tenha, logo atrás, o 
Beira Mar, com o mesmo número 
de pontos (22).

Apesar de um resultado 
final algo equilibrado, os locais 
foram a melhor equipa em campo 
e desde o início assumiram o co-
mando da partida, conseguindo 
chegar ao intervalo com nove 
golos de vantagem (22-13). 

Na segunda parte os visi-
tantes estiveram melhor e equili-
braram o marcador, conseguindo 
reduzir a diferença para quatro 
golos, mas sem colocar em causa 
o resultado.

CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS 
MASCULINOS

ainda há Muito paRa 
evoluiR

SaNJoaNeNSe, 35
eSTaRReJa, 51

Sanjoanense: André Silva, Paulo bastos, Francisco Silva, 
Manuel mateus, Daniel Andrade, José Santos, Bernardo 
leite, Tiago Godinho, André Teixeira, Tiago Almeida, Orlando 
Correia, Pedro Almeida, Alexandre Tavares, Gonçalo Oliveira, 
Guilherme Guerreira.
Treinador: Humberto Rodrigues.

Numa competição que tem como principal 
objetivo criar entendimento entre os atletas 
que, na sua maioria, irão fazer parte da equipa 
de iniciados na próxima época, o resultado 
acaba por ser o menos importante. E nesse ca-
pítulo os jovens alvinegros demonstraram que 
ainda necessitam de evoluir, nomeadamente 
na defesa, uma vez que foi aí que o adversário 
teve sempre mais facilidades para ultrapassar 
a última linha alvinegra.

INICIADOS

Página 40



A41

  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 9,06 x 17,48 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 59979900 25-06-2015

No próximo mês de 
Julho, nos dias 2, 3, 4 e 5, 
realiza-se o 12º Torneio 
de Andebol, “Terras de 
Lafões”. Esta iniciativa, 
organizada pelo Andebol 
Clube de Oliveira de Frades 
(ACOF), já é conhecida do 
grande público, onde todos 
os anos são vários os atletas 
que participam. 

Este ano o Torneio além 
dos escalões já habituais, 
“Juniores/Juvenis” e “Ini-
ciadas/Infantis”, terá pela 
primeira vez no torneio o 
escalão de “Minis”.  

O torneio terá lugar no 
pavilhão municipal de Oli-
veira de Frades, pavilhão 
do Agrupamento de Oli-
veira de Frades, pavilhão 
de Ribeiradio e pavilhão de 
Arcozelo das Maias, sendo 
que os últimos dois serão só 
utilizados caso o número de 
jogos assim o exija.   

O almoço e o jantar fi-
cam a cargo do Agrupamen-
to de Escolas de Oliveira de 
Frades.

Outras actividades
Para além do Torneio 

vão-se desenrolar outras ac-
tividades lúdicas. Na quin-

Torneio de Andebol, 
Terras de Lafões 2015

Liliana Costa ta-feira, dia 2, vai decorrer 
uma sessão de karaoke. Na 
sexta-feira, dia 3, a partir 
das 21h30  haverá uma aula 
de zumba e, por volta das 
22h30, um concerto de mú-
sica ao vivo, na praça das 
Finanças. No dia 4, sábado, 
é a vez dos treinadores, diri-
gentes e organização darem 
uns toques na bola, num 
jogo de exibição, que terá 
lugar às 21h00, no Pavilhão 
do Agrupamento de Escolas 
de Oliveira de Frades. No 
último dia do torneio, dia 5, 
vão ser disputadas as finais, 
no pavilhão municipal de 
Oliveira de Frades, onde 
serão entregues os troféus 
aos vencedores por escalão, 
assim como aos melhores 
guarda-redes e jogadoras.

Previsão
Está prevista a partici-

pação de aproximadamente 
270 participantes, entre atle-
tas e treinadores. A direcção 
do ACOF espera que o Tor-
neio continue a tradição das 
edições anteriores e que seja 
um sucesso. A organização 
apela ainda à presença de 
público nos pavilhões para 
ver os jogos e apoiar as 
equipas participantes.
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Em Oliveira de Frades
Torneio de Andebol,
Terras de Lafões 2015
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Andebol de praia: Nazaré 
recebe Europeu de sub-18

o areal da praia da nazaré vai receber o 
Europeu de andebol de praia sub-18, que 
se vai realizar de 8 a 10 de julho do próxi-
mo ano. o anúncio foi feito, esta semana, 
pela Federação Europeia de andebol (EhF) 
que decidiu atribuir à nazaré este evento 
internacional. a organização da compe-
tição de andebol júnior vai já arrancar no 
próximo mês de agosto.
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Tasquinhas do Alviela 
em S. Vicente do Paul

SANTARÉM A edição das 
Tasquinhas do Alviela vai ter 
lugar de 26 a 28 de junho, no 
Jardim de S. Vicente. Com 
entradas livres, o certame 
oferece no espaço aprazível 
do Jardim um conjunto de 12 
tasquinhas – 7 de petiscos e 
5 de doces e café – a cargo da 
Paróquia, do Clube de Andebol 
de S. Vicente, do grupo de 
danças de salão do Clube de S. 
Vicente, do Grupo de Motards de 
S. Vicente, do Centro Recreativo 
Sobralense, da Associação 
Memória dos Povos de Torre do 
Bispo, do Centro de Bem estar de 
Vale de Figueira, da Associação 
das Três Aldeias, do Grupo dos 
Escuteiros de Vale de Figueira, 
do Rancho Os Camponeses de S. 
Vicente e o Rancho Folclórico de 
Vale de Figueira.

O certame começa no dia 26, 
sexta-feira, com abertura das 
tasquinhas ao público, às 20h, 
seguindo-se animação com a ban-
da “Charanga Amigos da Ram-
bóia”, desfi le de campinos, a atua-
ção do Ranchos Folclórico de vale 
de Figueira e “Camponeses de S. 
Vicente do Paul”. Há também bai-
le com a banda “Bico d’Obra”. 

No sábado, 27, as tasquinhas 
abrem às 12h30, e à tarde 
haverá jogos tradicionais, 
às 17h00, animação com o 
grupo “Folearte”. A partir das 
19h00, atuação das danças de 
salão do Clube de Andebol S. 

Vicentense. Segue-se às 20h30, 
uma homenagem aos dançarinos 
campeões nacionais e regionais 
da Escola de Dança do Clube de 
Andebol S. Vicentense. Segue-se 
a atuação musical “As Latinas”. 
Às 22h30, há baile com a banda 
“Chaparral Band”.Domingo, 
dia 28, o programa inclui missa 
na igreja matriz às 10h30. A 
abertura das tasquinhas ao 
público será às 12h30, às 15h00 
haverá jogos tradicionais e às 
16h00 a atuação da banda “Os 
Carambolas”. Às 19h00 haverá 
uma atuação da escola de Zumba 
de S. Vicente. À noite haverá 
baile com “Madeira Show e 
suas bailarinas”`. À meia-noite 
o encerramento solene das 
tasquinhas com a entrega de 
diplomas de participação às 
associações. A encerrar haverá 
um espetáculo de fogo de 
artifício, realizando-se depois um 
convívio entre as associações.
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CLUBE O jantar de fi nal de época 
2014/2015 do Grupo de Futebol dos 
Empregados no Comércio realizou-
se no passado dia 20, no Hotel de 
Santarém, com a presença de 200 
pessoas, entre as quais a vereado-
ra do Desporto, Inês Barroso, o 
representante da Associação de 
Andebol de Santarém Paulo Ben-
to, e o vereador António Carmo 
que participaram na entrega de 
prémios. No decorrer do jantar 
foram transmitidos vários vídeos 
alusivos às modalidades do clube 
ao longo da época desportiva.

O convívio fi cou marcado pela 
entrega de prémios - Bruno Fuzei-
ro treinador de Futsal Sénior ven-

ceu o prémio de Melhor Treinador 
do ano; Miguel Silva jogador de 
Futsal Juvenis ganhou o prémio 
de Melhor Atleta Formação, e tam-
bém Ricardo Patrício conquistou 
o prémio de Melhor Atleta sénior 
no Futsal; o prémio Revelação foi 
para Rodrigo Esteves, jogador de 
andebol minis, e o prémio Dedica-
ção concedido ao sócio Fernando 
Lopes.

Os Caixeiros organizaram um 
arraial de São João no seu ringue 
por onde passaram cerca de 500 
pessoas. Na próxima segunda-fei-
ra dia 29 a partir da 15h realiza 
o arraial de São Pedro e deixa o 
convite à população. 

Caixeiros de Santarém festejam 
fi nal de época... e os Santos 
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ANDEBOL

Minis da LAAC 
no Águeda Andebol Cup

AS MINIS daLAAC 
participaram no passado 
sábado no Águeda Andebol 
Cup, iniciativa da respon-
sabilidade do AAC e que 
decorreu no pavilhão do 
GICA durante todo o dia, 
com a presença de quatro 
equipas: AAC, Alavarium, 
Ílhavo Andebol Club e 
LAAC.

Apesar das três restantes 
equipas serem masculinas, 
as meninas da LAAC re-

alizaram excelentes jogos 
tendo � cado em 3º lugar, 
fruto de duas vitórias e 
duas derrotas. A equi-
pa foi bastante elogiada, 
pois conseguiu equilibrar 
os resultados, apenas clau-
dicando no aspeto físico e 
força de remate.

Foi um bom teste para o 
torneio de Lafões, a realizar 
de 2 a 5 de julho, em Olivei-
ra de Frades e onde muito 
provavelmente terão que 

medir forças com equipas 
masculinas.

Participaram neste tor-
neio as atletas: Carolina 
Ribeiro, Cátia Cabral, 
Juliana Valente, Inês 
Ferreira, Joana Oliveira, 
Beatriz Figueiredo, Lara 
Santos, Iara Santos e Marta 
Pontes. Acompanharam a 
equipa, os técnicos Cátia 
Figueiredo e Daniel Car-
doso e o dirigente Ricardo 
Coelho.

Minis da LAAC no Águeda Andebol Cup
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