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Detectados num ano
vinte e dois talentos

CENTRO DE DETECÇÃO de Talentos Desportivos de Guimarães identificou,
num ano de actividade, vinte e dois jovens com potencial a desenvolver,
enquadrados no desporto escolar e clubes do concelho.

DR

Amadeu Portilha, vereador do Desporto na Câmara Municipal de Guimarães, com joves talentos

GUIMARÃES
| Redacção |

O Centro de Detecção de Talento Desportivo (CDTD) de Guimarães, criado em 2013 no âmbito da Cidade Europeia do
Desporto, identificou num ano
de actividade 22 atletas. Efectuou 109 deslocações a escolas,
entre observações e reuniões e
71 deslocações a clubes.
O CDTD tem por objectivo a
captação e detecção precoce de
talento desportivo no concelho
de Guimarães e funciona através
de parcerias entre as escolas e os
clubes. Entre os meses de Maio
de 2013 e de 2014, foram sinalizados 55 alunos (36 masculinos
e 19 femininos), dos quais 36 já
encaminhados para observação
especializada e 22 identificados
numa distribuição por modalides
como andebol, atletismo, basquetebol, desportos de combate,
futsal, futebol, natação, râguebi,
voleibol, e rope skipping.
Estão envolvidos nove clubes
(Vitória SC, Moreirense, Xico
Andebol, Fermentões, GRUFC,
CART, Piratas de Creixomil,
JUNI e Unidos do Cano), num
universo de mais de 20 mil alunos, situados entre os 6 e os 14
anos, do 1º, 2º e 3º ciclos de ensino, de mais de 80 escolas (14
agrupamentos escolares de Guimarães).
Através do professor de Educação Física, é desencadeado o

processo, identificando, no âmbito da sua disciplina, um aluno
com potencial talento desportivo
para uma ou mais modalidades
desportivas. O CDTD deslocase à escola e realiza um conjunto
de observações técnicas, iniciais
e especializadas.
Verificando-se que o aluno
possa ser reencaminhado para o
tecido desportivo de formação e
federado, o CDTD aborda encarregados de educação para esse
fim. O Centro de Detecção de
Talento Desportivo faz o acompanhamento do atleta na fase de
integração do clube, registando e
avaliando a sua evolução e percurso desportivo. Num procedimento que envolve mais de 150
técnicos em ‘scouting’, entre
professores de Educação Física
e treinadores, a aferição das capacidades e qualidades dos alunos é realizada por técnicos especializados.

Atletas na fase de inclusão
beneficiam de um período
experimental de prática
gratuita (3 a 6 meses),
seguro desportivo exame e
acompanhamento médico.
Os atletas na fase de inclusão
nos clubes beneficiam de um período experimental de prática
gratuita (3 a 6 meses), seguro
desportivo na fase experimental,
exame e acompanhamento mé-

dico gratuito durante um ano.
O CDTD pretende “deixar uma
marca em Guimarães”.
Apesar de ser um projecto com
o propósito de ser duradouro, de
médio-longo prazo, atingiu já resultados imediatos. Dos vários
exemplos apresentados, verifica-se num curto espaço de tempo performances desportivas assinaláveis acima da média.
Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães,
Amadeu Portilha, “em Portugal,
não é dada atenção especial ao
desporto base, principalmente
nas idades com maior predisposição para a atividade física”.
Com este projecto, adianta,
“Guimarães fica de fora dessa
lacuna, sendo a única estrutura
municipal que acompanha, que
deteta e integra os jovens no
desporto”.
Numa referência a países, em
que estes processos não constituem novidade e os atletas são
apoiados, Portilha reforça que
“nenhum jovem deve abdicar da
sua atividade física” por motivos
profissionais ou escolares.
O Centro de Deteção de Talento Desportivo foi considerado
uma boa prática pela Secretaria
de Estado do Desporto e Juventude, por detectar precocemente
talentos, permitindo do ponto
vista pedagógico e formativo
uma melhor ligação aluno/atleta,
criando um amplo conjunto de
oportunidades.
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Eleições no São Bernardo
ficaram sem efeito
Assembleia-Geral Falta de listas candidatas anula acto eleitoral. Comissão
Directiva continua em funções até ao final deste mês
A não apresentação de qualquer lista de associados para a
Assembleia-Geral Eleitoral do
Centro Desportivo de São Bernardo, marcada para o próximo
sábado, inviabiliza, desde já, a
realização da mesma. Recordese que a referida apresentação
de listas teria de ser feita, de
acordo com os estatutos do
clube, até às 19 horas da passada segunda-feira.
Gilberto Ferreira, secretário da
mesa da Assembleia-Geral, por
demissão do presidente Manuel
Prior, vai agora, em conjunto
com a Comissão Directiva que
geriu os destinos do clube nos
últimos seis meses, estudar a
melhor solução com vista a superar este vazio directivo.
De acordo com elementos
próximos do processo, deverá
ser marcada uma AssembleiaGeral, em princípio para o próximo dia 30 de Maio, por forma
a que, nessa reunião magna, os
associados presentes possam
eleger, por um período de dois
anos, a actual Comissão Directiva, uma vez que, conforme o
Diário de Aveiro apurou, os
ainda dirigentes estão disponí-

ARQUIVO

O Andebol no S. Bernardo vive um período de indefinição

veis para continuarem à frente
dos destinos do Centro Desportivo de São Bernardo, evitando
assim que o clube possa vir a
cair num processo de desintegração total.
Recorde-se que na última
Assembleia-Geral, realizada
em finais de Abril, os sócios

presentes votaram e mandataram a Comissão Directiva
para que esta exigisse aos então dirigentes demissionários,
através de carta registada com
aviso de recepção, a apresentação das contas do clube reportadas, pelo menos, aos últimos três anos.

Foi ainda aprovado, nessa
reunião, conceder oito dias para
que a referida apresentação daqueles documentos fosse concretizada, prazo findo o qual a
Comissão Directiva ficaria com
plenos poderes para, em nome
dos sócios do clube, apresentar
queixa-crime contra o presidente demissionário da Direcção, Ulisses Ribeiro, bem como
contra os ex-presidentes da Assembleia-Geral e do Conselho
Fiscal, Manuel Prior e Jaime
Borges, respectivamente.
A queixa-crime a apresentar,
caso as contas não fossem entregues no prazo estipulado, seria fundamentada, entre outras
acusações, no “abuso de confiança”, no “abuso de poder” e
no “abandono de funções”, acções alegadamente praticadas
por aqueles ex-dirigentes. O
Diário de Aveiro apurou ainda
que Ulisses Ribeiro terá solicitado, recentemente, um prazo
de 60 dias para fazer a entrega
de toda a documentação respeitante às contas do clube referentes aos seus últimos mandatos que exerceu como presidente da Direcção. |
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Ausência de listas adia
acto eleitoral no Centro
Desportivo de S. Bernardo
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FUTEBOL
• Final da Liga Europa 2013/2014: BENFICASevilha (Espanha), 19h45, Estádio Dell Alpi,
em Turim, Itália (SIC e SportTV1), árbitro: Felix
Brych (Alemanha).
• O guarda-redes do Nacional, Rui Silva, integra Seleção Nacional Sub-20 que vai participar no Torneio Internacional de Toulon.
• O departamento de futebol jovem do CD
Nacional promove ação de captação destinada a jogadores nascidos em 1996, 1997 e
1998, até dia 31.

14-05-2014
• O novo treinador do Marítimo, Leonel Pontes, encontra-se na Madeira em reuniões e
preparação da próxima temporada.
• Folga do plantel do Nacional.
ANDEBOL
• A dupla madeirense Ricardo
Fonseca/Duarte Santos no “Saudi Elite
Championship", na Arábia Saudita, até domingo.
ATLETISMO
• Inscrições para a 3.ª Edição da Corrida e
Marcha da Saúde – Pontinha/Casa da Luz,
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até dia 25 (verbas vão apoiar Associação “Garouta do Funchal).
VOLEIBOL
• Os madeirenses Roberto Vieira (CS Marítimo) e Flávio Cruz (Benfica) integram estágio
da seleção nacional.
DIVERSOS
• A AD Campanário realiza a Feira do Campanário 2014, até domingo.
AUTOMOBILISMO
• Inscrições para a Rampa do Monte/CD Nacional, até amanhã.
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Alavarium está
a um passo da final
Vantagem As campeãs nacionais venceram o primeiro
jogo das meias-finais e têm, agora, na pior das hipóteses,
dois jogos para tentar somar uma vitória
ALAVARIUM

ARQUIVO

23

Treinador: Ulisses Pereira.
Andreia Madail, Inês Rocha e Diana
Roque; Mariana Lopes (9), Ivete Marques, Rita Neves (3), Soraia Domingues
(1), Viviana Rebelo, Carla Dias, Inês
Branco, Soraia Fernandes (2), Lisa Antunes (4), Mónica Soares (1), Filipa
Fontes (1), Ana Seabra (2) e Ana Moreira.

COL. JOÃO BARROS

22

Treinador: Paulo Félix.
Ana Silva e Ludmila Soares; Dulce Pina
(6), Paula Malcato (1), Maria Pereira (6),
Inês Catarino (2), Gizelle Carvalho, Ana
Costa (2), Mariama Sano (1), Eduarda
Pinheiro (4).
Pavilhão Alavarium, em Aveiro.
Assistência: cerca de 300
espectadores.
Árbitros: Nuno Santos e Nuno Santos.
Ao intervalo: 11-12.

Andebol
I Divisão Feminina

O Alavarium/Love Tiles recebeu, no passado sábado, a equipa do Colégio João de Barros
para disputar o primeiro jogo
das meias-finais do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de
Seniores Femininos.
Esta série é uma reedição da
final do ano passado, em que o
clube aveirense se sagrou, pela
primeira vez na sua história,
campeão nacional. Não surpreendeu, por isso, que o Pavilhão doAlavarium apresentasse
uma excelente moldura humana, com um público bastante entusiasta. Ribau Esteves,
presidente da Câmara Municipal deAveiro, foi um dos muitos
espectadores que marcaram
presença e também ele vibrou
com um encontro de emoções
fortes.
O Alavarium/Love Tiles iniciou o encontro com a sua defesa 3x2x1 muito profunda, mas
o Colégio João de Barros vinha
com a lição bem preparada,
conseguindo uma vantagem de

Mariana Lopes, com nove golos, foi decisiva no primeiro jogo

três golos logo nos primeiros
dez minutos. As aveirenses alteraram o sistema defensivo
para um conservador (6x0) e,
a partir daí, começaram a equilibrar a partida, chegando ao intervalo a perder por apenas um
golo (11-12).
Andreia Madail decisiva
a 25 segundos do fim
As campeãs nacionais regressaram do intervalo determinadas em dar a volta ao resultado.
Defendendo com eficácia, e
apoiado por um público incansável, o Alavarium/Love Tiles
passou para a frente e liderou o
marcador durante grande parte
do segundo tempo.
Contudo, a 25 segundos do final, o Colégio João de Barros
dispôs de um livre de sete metros para poder empatar a partida e levar o jogo para o pro-

longamento, mas a guarda-redes Andreia Madail defendeu o
remate e o jogo terminou com
a vitória do Alavarium/Love Tiles, por um golo. Mariana Lopes, imparável no ataque, com
nove golos, Andreia Madail e
LisaAntunes destacaram-se entre as aveirenses, ao passo que,
na equipa de Pombal, as melhores foram Maria Pereira e
Dulce Pina.
Com esta vitória, o Alavarium/Love Tiles adianta-se numa eliminatória decidida à melhor de três jogos. O próximo
encontro disputa-se sábado, pelas 19 horas, no Pavilhão das
Meirinhas, sendo que, em caso
de vitória, as campeãs nacionais
asseguram a presença na final
do campeonato. Se perderem,
voltam a jogar no domingo novamente em Pombal, jogo que,
a acontecer, será decisivo. |
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Alavarium ganha
vantagem na meia
final para o título
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Juniores masculinos sobem à 1.ª Divisão Nacional
A equipa masculina de
Juniores do Alavarium,
com a vitória (26-24) alcançada no passado domingo, em casa, frente ao
Estarreja AC, garantiu, matematicamente, a subida à

1.ª Divisão Nacional da categoria. Neste jogo, de
extrema importância para
os aveirenses, destaque
para Rúben Alves (nove
golos), bem secundado por
João Antunes, que desferiu

seis remates certeiros.
A subida acontece quando
a equipa aveirense, orientada por João Alves,
ainda tem por disputar
dois encontros, na
2.ª Fase - Zona 2. |
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ANDEBOL: 3.ª DIVISÃO NACIONAL

Arsenal da Devesa
prepara festa da subida
ARQUIVO DM

Arsenal da Devesa venceu 1.º de Maio e caminha para o título

JOSÉ EDUARDO

O Arsenal da Devesa deverá festejar, na próxima
jornada, a subida ao campeonato nacional de andebol da 2.ª Divisão, feito
conseguido no seu primeiro ano de competição.
Na última ronda, a jogar
no pavilhão do 1.º Maio, o
conjunto bracarense somou novo triunfo – o 12.º
consecutivo nesta 2.ª fase
do nacional da 3.ª Divisão
– e deverá fazer a festa no
Sá Leite quando, no próximo sábado, receber a Juve
Lis, isto apesar de ainda ficarem para disputar mais

três jornadas.
É que a supremacia do
Arsenal da Devesa tem
sido de tal ordem que soma
já mais seis pontos que o
seu adversário mais direto,
o Estarreja, com quem, naturalmente, tem vantagem
no “goal average”.
Na Marinha Grande,
frente ao 1.º Maio, o Arsenal da Devesa dominou
o encontro e, ao intervalo, já vencia por esclarecedores 21-13 para, no final, vencer por 37-22.
Para além disso, o conjunto bracarense poderá,
em caso de vitória, no sábado, marcar presença na

final da competição. O encontro com a Juve Lis disputa-se a partir das 21h00,
no Flávio Sá Leite.
No fim de semana, o
Albicastrense bateu o
Gondomar por 29-23, o
Monte fez o mesmo em
Estarreja (27-25) e Juve
Lis e Boavista empataram
(16-16). A classificação
está assim ordenada:
Arsenal ........................ 30
Estarreja ...................... 24
Boavista....................... 23
Juve Lis ....................... 21
Albicastrense .............. 20
Monte........................... 20
Gondomar ................... 12
1.º Maio ....................... 10

Juniores do ABC
perderam no Porto
A equipa de juniores do
ABC sofreu a primeira derrota na fase final do campeonato nacional da categoria em andebol ao perder no pavilhão do FC Porto por 25-22, em encontro
da quinta jornada da competição.
Com este desfecho, FC
Porto e ABC passam a liderar a tabela classificativa, com 13 pontos cada
um, mais um que o Benfica, que venceu o Belenenses
por 24-23,
e mais
Apesar
da derrota,
três
ABC continua
que o
na frente com
Sporos mesmos po
ting,
ntos
do FC Porto
q u e
recebeu
e bateu o
Xico por 36-28.
O Xico, com sete pontos, ocupa o quinto posto,
e o Belenenses, com cinco, é último.
Na próxima jornada (18
maio) o ABC visita o Sporting, o Benfica recebe o
Xico e o Belenenses visita
o FC Porto.
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Andebol prepara mais uma edição
do seu Torneio anual
O Andebol Clube de Oliveira de Frades (ACOF) está a preparar mais uma edição do Torneio «Terras
de Lafões», que terá lugar de 3 a 6 de Julho. A actividade, que esteve em risco de não se realizar
devido à falta de uma estrutura para acolher as centenas de jogadoras habitualmente presentes, é
agora uma certeza. A organização está a delinear os primeiros passos inerentes a um evento desta
HQYHUJDGXUD0DVQHPWXGRFRUUHGHIHLomRDR$&2)$VGL¿FXOGDGHV¿QDQFHLUDVVmRXPDUHDOLGDGH
e há mesmo preocupações que são transversais a toda a época desportiva.
 Salete Costa

O Andebol Clube de Oliveira de Frades tem vindo a
marcar presença em Torneios e
em Campeonatos que permitem

às suas atletas, apenas e só no
feminino, um crescimento impossível de concretizar de outra
IRUPD'DVHQRUPHVGL¿FXOGDdes naturalmente inerentes a
um projecto com poucas verbas

e que vive de apoios, subsídios
e algumas iniciativas de angariação de fundos, o destaque
acaba por ser a discrepância
entre o valor necessário para
manter as equipas no terreno.
Rafael Almeida, que
acumula os cargos de
treinador e presidente
da Direcção, reconhece que no terreno há
diferenças visíveis e
que estas afectam soEUHPDQHLUD DV ¿QDQças do Clube. “A activação do seguro custa
qualquer coisa como
250 euros, quando
há modalidades a pagar 50 euros. Claro
que para a nossa gestão, estas situações,
apenas para citar um
exemplo, são muito
complicadas de gerir,
até porque, como se
sabe, temos pouca
margem de manobra”. Ainda assim, o
dirigente assume que
a postura de trabalho
e de crescimento da
modalidade é para
continuar.
Torneio
O Torneio «Terras
de Lafões» realiza-se
nos dias 3, 4, 5 e 6
de Julho de 2014, na
que será a 11.ª edição
de uma competição

que tem galgado as margens
Preparação
de Lafões, levando mais longe
Ainda que actualmente esteo nome de Oliveira de Frades. jam apenas a serem delineadas as
$¿QDOKDELWXDOPHQWHVmRFHQ- linhas mestras deste importante
tenas as atletas, muitas vezes momento na vida do ACOF, a
acompanhadas pelas famílias, verdade é que ainda há tempo
que chegam a esta vila lafonen- para ultimar os derradeiros prese para participar num Torneio parativos. Rafael Almeida assuque tem ganho fama graças à miu que em breve será tempo de
qualidade da organização.
recorrer aos patrocinadores, de
Este ano, segundo adiantou maneira a garantir que o Torneio
Rafael Almeida, o Torneio será se concretize, deixando, desde
para os escalões de Juvenis/ já, um apelo a todos: “é imporJuniores - atletas nascidas em WDQWHQmRVyDQtYHO¿QDQFHLUR
1998,1997 e 1996,1995 - e contar com todos”.
Infantis/Iniciadas - atletas
nascidas em 2002,2001,2000
Informações
e 1999.
As inscrições são limitadas a
um máximo de 16 equipas - 8 por
Localização
escalão, sendo que actualmente
Os jogos deste Torneio irão já há três equipas inscritas, todas
ser disputados no novo Pavi- repetentes de anteriores edições
lhão Municipal de Oliveira de desta competição. Os interesFrades, mas, se o número de sados ou que queiram mais inequipas assim o exigir, os jogos formações sobre esta actividade
poderão estender-se também ao podem visitar a página do Clube
pavilhão que está a ser ultimado - www.acofrades.pt.vu - ou conjunto à escola sede do Agrupa- tactar o 918679394.
mento de Escolas oliveirense.
“Ainda não há certezas sobre
esta possibilidade, até porque
QmR VH VDEH VH DV REUDV ¿FDP
concluídas a tempo, mas de
facto era muito bom. Evitaria
que deslocássemos parte das
equipas para os pavilhões de
Arcozelo das Maias e de Ribeiradio, o que naturalmente
facilitaria em muito o nosso
trabalho”, reconheceu.
Relativamente ao alojamento, a situação já é mais clara.
“O Agrupamento de Escolas já
FRQ¿UPRXTXHSRGHPRVXVDUDV
instalações da escola sede. É,
sem dúvida, um facto vital para
concretizar este evento que serve, além de tudo, para termos
DOJXPDPDUJHP¿QDQFHLUD´

38%/,&,'$'(
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Juvenis do AAC
empatam com Alavarium
A equipa de juvenis masculinos
do Águeda Andebol Clube (AAC)
empatou (25-25) na receção ao
Alavarium, num jogo entre os dois
primeiros classiﬁcados de série do
campeonato regional. O resultado
mantém em aberto o sonho do objetivo ﬁnal, a ﬁnal four.
O treinador Bruno Oliveira fez
alinhar: Gabriel Oliveira, Bruno Prazeres, Edgar Santos (3),

Tiragem: 14500

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,62 x 8,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Alexandre Fernandes (6), José
Paulos, José Lima (1),Bruno Correia (1), Luis Almeida (3), Nuno
Marques, João Sousa, José Santos (4), Bernardo Pires, Quenede Pires, Jorge Pires (7) e Jorge
Ferreira(GR).

Infantis masculinos – O AAC,
para o campeonato nacional,
perdeu (20-24) com o Feirense,

fora, evidenciando melhorais
de dia para dia. Bruno Oliveira
fez alinhar: Gonçalo Ferreira,
Francisco Sousa (13), Rodrigo
Francisco, Duarte Fernandes
(1), Luis Pires, João Vidal (1),
Daniel Lima (GR) e João Francisco (5).

Minis masculinos – O AAC em-

patou (11-11) no Monte. Bruno
Oliveira fez alinhar: Gonçalo Ferreira, António Mendes, Rodrigo
Francisco, Duarte Fernandes (5),
Leonardo Morais (4), Luis Pires e
Miguel Gaspar (2).
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,62 x 10,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL

Minis da LAAC vencem CPVV
A equipa de minis femininos da
LAAC venceu (28-14) a Casa do
Povo de Valongo do Vouga, para
o campeonato regional com 13/5
ao intervalo. As equipas alinharam e marcaram: LAAC - Cátia
Cabral(9),Matilde Ferreira, Inês
Ferreira(8),Catarina Escada(1),Sara
Azevedo(1),Beatriz Figueiredo(1),
Juliana Valente(1),Lara Santos(1),
Beatriz Valente(5),Iara Santos, Carolina Ribeiro(1), Marta Pontes e
Vanessa Vieira. Treinadores: Cátia
Figueiredo, Cláudia Salgueiro e Daniel Cardoso. CPVV - Mariana Mendes, Matilde Cardeira, Naide Gon-

çalves (6), Ana Silva, Rita Santos,
Sara Pereira, Ana Saraiva (8), Ana
Gonçalves, Lara Almeida, Beatriz
Loureiro e Diana Gonçalves.
A LAAC comanda a série A com
11 pontos em 5 jogos (3 vitórias e
2 derrotas) mas a Académica de
Espinho, com quem joga este dia
1 de maio, tem menos 2 jogos (3
vitórias em 3 jogos). A CPVV contabiliza 5 derrotas, jogando apenas
dia 11 de maio.

Regional de iniciados femininos – Derrota (28-34) em

para o campeonato regional.
José Santos e Jorge Mesquita
ﬁzeram alinhar: Tatiana Santos,
Mariana Marques (6), Luana
Mota, Daniela Sousa (14), Tatiana Figueiredo, Ana Jesus(1),
Maria Luís (4), Inês Mesquita
(2), Mafalda Mota (1), Beatriz
Almeida, Inês Pontes e Bárbara
Ferreira. Nota para os 14 golos
da Daniela, que a põe no topo da
lista de melhores marcadores do
campeonato (53 golos). Na próxima jornada, 4 de maio, a equipa aguadense folga. A LAAC tem
3 vitórias e 1 derrota. Em último
está o CD Pateira, com 4 derrotas
noutros tantos jogos

Espinho, com a Académica local,
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Tiragem: 800

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,01 x 13,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,51 x 4,39 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 13,03 x 19,27 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Cores: Cor

Period.: +2 por Semana

Área: 6,82 x 6,28 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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