Revista de Imprensa
19-09-2012

1. (PT) - Bola, 19/09/2012, Grandes jogam hoje em casa

1

2. (PT) - Correio do Minho, 19/09/2012, ABC/UMinho entra hoje em acção

2

3. (PT) - Diário de Aveiro, 19/09/2012, Estarreja e Salreu mantêm cooperação

3

4. (PT) - Diário de Leiria, 19/09/2012, Leiria recebe Supertaça

4

5. (PT) - Diário do Minho, 19/09/2012, ABC arranca hoje no pavilhão do Benfica

5

6. (PT) - Jogo, 19/09/2012, Agenda

8

7. (PT) - Jogo, 19/09/2012, Grandes estreiam-se

9

8. (PT) - Jornal de Notícias, 19/09/2012, Agenda

10

9. (PT) - Record, 19/09/2012, Ganhar embalagem em clássico na Luz

11

10. (PT) - Record, 19/09/2012, Leões recebem Avanca

12

11. (PT) - Açoriano Oriental, 18/09/2012, Sporting da Horta entra a vencer no campeonato

13

12. (PT) - Correio do Minho, 18/09/2012, Um dos melhores da cidade

14

13. (PT) - Diário As Beiras, 18/09/2012, Andebol Novos projetos em marcha na região

15

14. (PT) - Diário As Beiras, 18/09/2012, Judo Conimbricenses competem sexta-feira no europeu de juniores

16

15. (PT) - Diário de Aveiro, 18/09/2012, Artística de Avanca vence jogo de apresentação

17

16. (PT) - Diário de Coimbra, 18/09/2012, Andebol da Académica joga quinta-feira

18

17. (PT) - Diário de Coimbra, 18/09/2012, Veteranos do andebol festejaram 75 anos da secção

19

18. (PT) - Diário Insular, 18/09/2012, Ação técnica em Santa Maria

20

19. (PT) - Diário Insular, 18/09/2012, Sporting da Horta entra a ganhar

21

A1

ID: 43823550

19-09-2012

Tiragem: 120000

Pág: 40
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,41 x 16,87 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Área: 26,85 x 13,01 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

> Carlos Resende conta com o plantel a cem por cento para este primeiro desafio.
JOGO COM O BENFICA NO PAVILHÃO DA LUZ

ANDEBOL

I DIVISÃO

ABC/UMinho entra hoje em acção
Estreia do ABC/UMinho no campeonato da I divisão acontece esta noite diante do Benfica. Jogo está agendado
para as 19 horas, no Pavilhão da Luz, e marca o reencontro de várias caras conhecidas.
> redacção

O ABC/UMinho arranca a sua
participação no Campeonato
Nacional da I divisão, esta noite,
diante do Pavilhão EDP. O jogo
tem início às 19 horas com
transmissão em directo na Benﬁca TV.
O duelo desta primeira jornada
marca o reencontro de várias
caras conhecidas do ABC, entre
atletas e treinadores que actualmente estão ligados ao clube das

DR

Primeiro jogo do campeonato do ABC decorre esta noite com o Benfica

‘águias’ como Tiago Pereira, Álvaro Rodrigues, Dario Andrade,
José Costa e ainda o técnico
Jorge Rito.
Este é o segundo duelo entre os
bracarenses e benﬁquistas, depois do encontro particular no
Torneio de S. Mateus, registando-se aí uma vitória do ABC//UMinho.
O técnico Carlos Resende conta com a equipa a cem por cento
para este desaﬁo. O jogo SL
Benﬁca-ABC de Braga vai ser

dirigido pela dupla internacional
de Leiria, Eurico Nicolau/Ivan
Caçador.
Esta noite ﬁca completa a primeira jornada com o duelo entre
Sporting e Avanca (20.30 h). Depois do jogo com o Benﬁca, no
próximo sábado está previsto o
embate com o Avanca, na condição de visitante. A estreia em
casa, em jogos oﬁciais, decorre
na quarta-feira (26 de Setembro)
pelas 21 horas, no duelo com o
Fafe.

Página 2

A3

ID: 43825947

19-09-2012

Tiragem: 7014

Pág: 30

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 18,04 x 25,48 cm²
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Corte: 1 de 1

Estarreja e Salreu
mantêm cooperação

D.R.

Os dois clubes do concelho estarrejense continuam apostados
em manter um projecto que visa dinamizar a modalidade

EQUIPA DE SENIORES do Estarreja A.C. vai disputar a 3.ª Divisão Nacional

ANDEBOL
Avelino Conceição
I O Estarreja Andebol Clube e a
Associação Cultural de Salreu
estão de regresso para mais uma
época desportiva e, depois do
protocolo de cooperação assinado pelas duas colectividades no
ano passado, os dois clubes do
concelho estarrejense querem
dar seguimento aos bons resultados alcançados.
Depois de mais uma página
escrita com sucesso, Estarreja e
Salreu reservam a mesma ambição: vencer cada desafio. Daí a
continuidade desta fusão desportiva, que se revelou numa “experiência muito positiva e gratificante para os dois clubes”, começou por realçar Carlos Arrojado,
o principal mentor do projecto
entre as duas colectividades.
Apesar das grandes dificulda-

des financeiras que os clubes
atravessam e da falta de apoios
para 2013, as direcções continuam
empenhados em manter todos os
escalões activos, em masculinos
para o Estarreja e em femininos
para o Salreu, “abrindo as portas
a todos os atletas que queiram
praticar andebol”, acrescentou
aquele responsável.
Fusão tem significado especial
Mas mais importante que os resultados, tem sido a satisfação
com que todos encaram a fusão
dos dois clubes, em que, para Carlos Arrojada, “a vertente humana
tem um significado especial, com
uma vivência diária que supere as
dificuldades que o desporto nos
impõe no dia a dia, sem prejuízo
para o percurso escolar dos jovens, alicerçado em hábitos de
disciplina e de prática desportiva”.
De um projecto que envolve
vários escalões etários, actual-

mente fazem parte deste projecto
158 atletas, sendo de realçar a criação, esta época, das equipas de
Iniciados femininas no Salreu e
de Juniores masculinos no Estarreja. E para o projecto continua a

Equipas
estarrejenses
mostram-se
aos sócios
A trabalhar há já algumas
semanas, o Estarreja Andebol
Clube apresenta aos sócios as
equipas de Iniciados, Juvenis e
Seniores, no próximo sábado, a
partir das 14h30, com os mais
novos a entrarem primeiro em
campo para defrontarem o
Boavista. Segue-se a partida
entre a equipa de Juvenis estar-

I

crescer está já a ser implementada a captação de jovens atletas,
dos quatro aos 17 anos, que decorrem no Pavilhão Municipal de
Estarreja, todos os dias, a partir
das 18h30.l

rejense, que na época passada
disputou a fase nacional, e a do
FC Porto. A jornada de apresentações encerra com o jogo
de seniores, às 18 horas, com a
equipa da casa a “medir forças”
também com uma formação
do FC Porto, num jogo aguardado com grande expectativa
pelas hostes estarrejenses. É
que, na época passada, o Estarreja ganhou todos os jogos do
Campeonato de Acesso ao
Nacional da 3.a Divisão, vencendo a competição e garantindo o direito desportivo de competir a nível nacional.
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ANDEBOL

Leiria recebe Supertaça
Realiza-se hoje, às 11h00, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Leiria, o sorteio da
Supertaça de andebol sénior
feminino que terá lugar nos
dias 29 e 30 de Setembro no

Q

pavilhão da Juve Lis, em São
Romão, Leiria.
A Supertaça será disputada
entre as equipas do Madeira
SAD, Colégio João de Barros,
CS Madeira e Juve Lis. l
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ANDEBOL: 1.ª DIVISÃO

ABC arranca hoje
no pavilhão do Benfica
DR

ABC/Uminho tem, hoje, o seu primeiro jogo oficial da temporada

O ABC estreia-se hoje
no campeonato da primeira divisão de andebol com
uma deslocação ao pavilhão do Benfica, onde atua
a partir das 19h00, em encontro que a Benfica TV
transmite.
Será o reencontro de
duas equipas que ainda
recentemente estiveram

frente-a-frente, com o ABC
a superiorizar-se e a vencer o Benfica, conquistando assim o Torneio de
S. Mateus, disputado em
Viseu (29-27).
Recorde-se que o Benfica é orientado pelo ex-academista Jorge Rito, e nas
suas fileiras tem, entre outros, os atletas Tiago Pe-

reira e Álvaro Rodrigues,
que este ano deixaram o
ABC para se vincularem
aos encarnados.
Carlos Resende, técnico dos academistas diz
estar à espera de um
jogo «extremamente difícil, que teremos que preparar ao pormenor e com
a profunda convicção

que poderemos ganhar.
A nossa equipa tem valor
para ganhar a qualquer adversário mas os três resultados são possíveis. Isto é,
para vencer o Benfica teremos que estar ao nosso
melhor nível».
O jogo será dirigido pela
dupla de Leiria, Eurico Nicolau/Ivan Caçador.

Página 5

ID: 43825135

19-09-2012

Tiragem: 8500

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,74 x 0,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 3

• ABC inicia hoje o campeonato com visita ao Benfica
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PÁGINA 23

ABC inicia
campeonato
hoje
frente ao Benfica
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> Encontra-se em funcionamento há poucos dias, mas os horários estão praticamente preenchidos.
BRAGA

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

FERREIROS

“Um dos melhores da cidade”
A freguesia de Ferreiros tem em funcionamento, desde o início do mês, “um dos melhores pavilhões gimnodesportivos da cidade”. Segundo o presidente, este foi “o maior investimento efectuado pela câmara na freguesia”.
> redacção

“A freguesia de Ferreiros tem
em funcionamento um dos melhores pavilhões gimnodesportivos da cidade de Braga”, quem
aﬁrma é João Costa, presidente
da Junta de Freguesia de Ferreiros.
Este equipamento, situado na
Rua Fialho de Almeida, nomeadamente na artéria da Quinta dos
Apóstolos, encontra-se em funcionamento desde o início do
presente mês e a procura por
parte da população tem sido elevada, uma vez que o funcionamento tem ainda poucos dias e
em termos de horários está praticamente preenchido.
O espaço, onde se praticam as
modalidades de basquetebol,
futebol, andebol e voleibol, para
além do recinto de jogo, tem
também uma bancada para 400
pessoas sentadas, duas áreas
para reuniões e um bar de apoio.
Com o intuito de oferecer as
melhores condições a todos os
que praticam desporto, o presidente da Junta de Freguesia de
Ferreiros solicitou à Câmara
Municipal de Braga a realização
desta obra, o pedido foi atendido, e de acordo com o presidente

da junta de freguesia “este é sem
dúvida o maior investimento
efectuado pela Câmara Municipal de Braga na freguesia de
Ferreiros”.
Na envolvente do pavilhão
foram colocados oito equipamentos para a prática desportiva.
“Ferreiros possui hoje equipamentos desportivos de grande
qualidade, nomeadamente o
campo de futebol, que foi renovado, a piscina e o pavilhão
gimnodesportivo, tendo a certeza que o povo de Ferreiros orgulha-se da qualidade destes
equipamentos”, garantiu João
Costa.
Com este equipamento a junta
de Ferreiros tem mais meios
para apoiar as instituições da
freguesia que queiram usufruir
dos espaços, como aliás já se
veriﬁca com o Futebol Clube
Ferreirense, as escolas de formação desta colectividade, que
se encontram a treinar nestas
instalações gratuitamente, dado
que a colectividade não tem pos-sibilidades económicas.
João Costa acrescenta ainda
que “com este excelente equipamento para a prática desportiva,
Ferreiros tem mais qualidade de
vida”.

D.R.

Equipamento encontra-se em funcionamento desde o início do mês

D.R.

João Costa garante que este é maior investimento da câmara na freguesia
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Andebol Novos
projetos em
marcha na região
1 1 1 Atualmente, são
dois os clubes do concelho de
Coimbra onde está implementado o andebol: Académica
e CAIC. No caso do emblema
estudantil, funcionam todos
os escalões masculinos e femininos, enquanto que, em Cernache, existem todas as classes,
mas apenas para rapazes.
Mas a presente temporada
pode trazer novidades ao distrito, com o surgimento de
novos projetos. Em Miranda
do Corvo está a desenvolverse um polo da Académica, em
parceria com entidades locais,
para escalões até iniciados
masculinos e femininos. Já em
Soure, o Sourense vai estrear
os escalões de formação masculinos e femininos, enquanto
que, na Lousã, o Serpinense
vai reativar a modalidade para
ambos os sexos.
Entretanto, a Federação de
Andebol de Portugal e a Associação de Andebol de Coimbra continuam a desenvolver
contactos, com o objetivo de
desenvolver a modalidade em
todos os concelhos do distrito, apoiando projetos para a
formação.
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DR

Joana Diogo e Luís Mendes convocados pela FPJ

Judo Conimbricenses
competem sexta-feira
no europeu de juniores
111 Joana Diogo e Luís
Mendes, judocas do Judo
Clube de Coimbra (JCC) e da
Académica, respetivamente, já sabem que competirão
na próxima sexta-feira, no
Campeonato da Europa de
Juniores, marcado para Porec
(Croácia). As eliminatórias e
as repescagens estão marcadas para as 10H00, estando
o bloco de finais agendado
para as 17H00. Na última
semana, a sala de judo do
Estádio Cidade de Coimbra
recebeu a 2.ª fase do estágio
de preparação para o europeu, onde marcaram presença os 10 judocas convocados
pela Federação Portuguesa
de Judo (FPJ).
Praticante de judo desde os
10 anos, a judoca do JCC, treinada por Jorge Fernandes,
estreia-se no escalão júnior,
razão pela qual diz não esperar “muita coisa”, embora
assuma que vai “dar sempre
o melhor”. Em 2012, além do
3.º posto na Taça da Europa
de Juniores de Portugal, realizada em Coimbra, Joana
Diogo ganhou o bronze na
Taça da Europa de Itália, em
Tarvisio, a que juntou o 2.º
lugar na Taça da Europa de
Espanha, disputada na Corunha, e a 3.ª posição na Taça
da Europa da República Checa, em Praga.
“Os resultados deste ano
abrem-me boas perspetivas,
mas o europeu é sempre
complicado”, menciona a
atleta que compete na categoria de -48 kg. Na Croácia,
a conimbricense de 16 anos
promete “entrar sempre em
cada combate para ganhar”,
mas assinala que “as mais

fortes vão lá estar todas”.
Última oportunidade
para Mendes nos juniores
Luís Mendes compete na
categoria de -66 kg e pratica
a modalidade desde os seis
anos, cumprindo, em 2012,
o terceiro ano de júnior. Esta
época, tem conseguido “bons
resultados”, com destaque
para a vitória na Taça da Europa da Hungria, disputada em
Paks. “O ano está a correr-me
bem e estou a fazer uma boa
preparação”, assume o judoca
da Académica, clube onde é
treinado por João Neto.
As perspetivas são “boas”,
com o atleta de 19 anos a
apontar a, “pelo menos, um
lugar de honra”, mas “sempre a sonhar com a medalha”.
“Para o ano, passo a sénior
e aos sub-23, pelo que esta
é a última oportunidade de
subir ao pódio num europeu
de juniores”, confidencia Luís
Mendes, recordando o 9.º lugar averbado, em 2011, no
Campeonato da Europa de
Juniores, realizado em Lommel, na Bélgica.
Além de Joana Diogo e Luís
Mendes, a FPJ convocou para
o europeu de juniores os seguintes judocas: Inês Ribeiro
(Algés, -52 kg), Doina Babcenco (Sporting, -57 kg), Duarte
Branco (Judo Clube de Lisboa,
-55 kg), Gonçalo Mansinho
(Judo Clube do Algarve, -55
kg), Nuno Saraiva (Judo Clube da Marinha Grande, -73
kg), Renato Inácio (Sociedade Filarmónica Gualdim
Pais, -73 kg), Kirill Samorodov
(Sporting, -81 kg) e Célio Dias
(Construções Norte-Sul, -90
kg).
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ANDEBOL

Artística de Avanca
vence jogo de
apresentação
ART. AVANCA

29

TREINADOR: Luís Santos.
Luís Silva, Nuno Carvalho (6), Alberto Silva
(4), João Vilar (2), Diogo Tabuada (5), Pedro
Maia (7) e Pedro Pereira (2) - sete inicial Fábio Magalhães, José Oliveira (1), André
Rego (1), João Valente (1), João Santos e
Nuno Ferreira.

B. OAR CORUÑA25
TREINADOR: Pablo Aguirregabiria.
Cristian, Alfonso (3), Lozano (3), Conceiro
(4), Garcia, Canosa (3), Xosé Canedo (7) sete inicial - Ignacio, Martin Tarrio, Casedo, Suarez, Angel (2), Picado, Novda, Iglésias (2), Coronez (1) e Keven.

LOCAL: Pavilhão Adelino Dias Costa, em Avanca.
ASSISTÊNCIA: cerca de 250 espectadores.
ÁRBITROS: Roger Gomes e Ruben Maia (A.A. Aveiro).
AO INTERVALO: 11-11

Avelino Conceição
A Artística de Avanca, que se
estreia na 1.a Divisão de Andebol
amanhã, frente ao Sporting, venceu, no sábado, o seu jogo de apresentação aos sócios e simpatizantes. Antes deste encontro, foi feita
a apresentação oficial de todos os
escalões do clube, com os seniores, por fim, a serem chamados
um a um ao campo.
O jogo frente aos espanhóis do
Balonmano OAR Coruña foi interessante e o equilíbrio perdurou durante a primeira parte.
Apesar da equipa de Luís Santos
ter entrado forte, com um parcial
de 3-0, os espanhóis responderam de pronto, passando para a
frente do marcador com um parcial de 5-0. No entanto, a diferença do marcador esteve quase
sempre num golo até ao intervalo, que chegou mesmo com uma
igualdade a 11 bolas.
Na segunda parte, a Artística
mostrou uma das suas novas
“armas”: Pedro Maia, que vem de
uma lesão, para além de ter sido o
melhor marcador do encontro, a
par do espanhol Xosé Canedo,
com sete golos, foi uma grande
surpresa, pela forma descomplexada como encarou o adversário.
Os avancanenses estiveram
sempre na frente do marcador, e,
apesar de a incerteza quanto ao
vencedor ter perdurado até dois
minutos do fim, altura em que o
resultado estava em 25-24, a vitória não lhes fugiu, já que Alberto
Silva, com três golos, “matou”
uma partida que teve bons momentos de andebol.l

Posto médico
cheio antes
do arranque
do campeonato

I

Em vésperas do arranque do campeonato, a
Artística de Avanca está
longe de estar na máxima
força, fruto de quatro
lesões, algumas com gravidade. Assim, não tem faltado “clientes” ao posto
médico de António Carvalho, o massagista da equipa. O pivot Pedro Silva,
com um problema lombar,
está em fase de recuperação e o lateral esquerdo
Tiago Cunha encontra-se
lesionado no cotovelo
direito. Depois, a última
sexta-feira foi fatídica para
Marco Ferreira e Vítor
Valente, já que ambos
sofreram lesões complicadas. O primeiro, que actua
a ponta esquerda, partiu o
nariz, ao passo que o segundo, que é lateral esquerdo, partiu o pé direito.
Estas são baixas muito
importantes para o plantel
de Luís Santos, que tem
dois difíceis testes pela
frente: amanhã joga com
o Sporting e no sábado
recebe o c ABC, dois jogos
que não “são” do seu
campeonato.

I
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Andebol da
Académica joga
quinta-feira
A equipa de seniores masculinos de andebol da Académica
recebe o Ílhavo AC, na quinta-feira, às 21h00, no Pavilhão n.º
3 do Estádio Universitário de
Coimbra. Este jogo de preparação será o primeiro dos “capas negras” em Coimbra. |
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Veteranos do andebol
festejaram 75 anos da secção
DR

Académica apresentou atletas que há 25 anos conquistaram o “Nacional”da 2.ª Divisão e Taça FPA

EMPATE O jogo disputado em
Leiria, entre as equipas de veteranos daAssociaçãoAcadémica
de Coimbra e o AC Sismaria,
abriu oficialmente as comemorações dos 75 anos da secção de
andebol dos “estudantes”.
A equipa da Académica apresentou-se, na sua maioria, por

atletas que há 25 anos conquistaram o Campeonato Nacional
da 2.ª Divisão e Taça FPA, alinhando da seguinte forma: Joaquim Urbano, Tó-Zé Marques,
José Carlos Pereira, Luís Justo,
Élio Azevedo, Sérgio Miranda,
Adelino Valente, José Luís Fonseca e André Luzia, jovem de 13

anos que representou a memória do seu pai, José Luzia.
O jogo terminou com um empate, mas o espírito de convívio
e amizade acabou por singrar
numa tarde que serviu para relembrar histórias, aventuras e
peripécias de outros tempos entre colegas e adversários. |

Página 19

A20

ID: 43806799

18-09-2012
ANdeBoL

Tiragem: 3500

Pág: 10
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Ação técnica
em Santa Maria
Com algumas competições nacionais na modalidade de
andebol a arrancar, a federação de andebol de Portugal, juntamente com a União de associações de andebol dos açores,
promoveu novamente este ano, nos açores, as Orientações
técnicas para agentes desportivos da popular modalidade.
Desta feita, e ao contrário de anos anteriores, os visados
foram, essencialmente, os árbitros e os oficiais de mesa dos
vários clubes. Porém, na formação realizada em santa Maria
no passado domingo, foram também convidados os técnicos e
dirigentes, no sentido de todos ficarem atualizados com as alterações e adaptações às regras recentemente promovidas.
Neste contexto, foram efetuados os habituais testes físicos
aos árbitros de âmbito nacional,deslocando-se a santa Maria um
quadro da federação de andebol de Portugal, na circunstância,
José Macau, um dos mais prestigiados ex-árbitros portugueses,
com diversas presenças em europeus e mundiais da modalidade,
o que constituiu uma mais-valia considerável.

SANTA MARIA acolheu ação de formação técnica
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Sporting da Horta
entra a ganhar
O sporting Clube da Horta iniciou a sua participação
no Campeonato Nacional
de andebol, temporada
desportiva 2012/13, com um
triunfo, no último sábado, por
27-26, na receção ao Águas
santas.

Por seu turno, o fC Porto,
campeão em título, abriu a
defesa do cetro com uma
vitória tranquila sobre o
recém-promovido Camões,
por 37-21, em prélio disputado no passado domingo,
no pavilhão do CasalVistoso,

em Lisboa.
a ronda inaugural completa-se amanhã, quarta-feira,
com os desafios sL Benfica
– aBC e sporting – avanca.
resultados já conhecidos
da jornada de abertura da
magna prova:

sábado: Madeira saD 28
– Belenenses 20, Xico andebol 30 – fafe 27 e sporting
da Horta 27 – Águas santas
26. Domingo: Camões 21
– fC Porto 37. Quarta-feira:
sL Benfica – aBC e sporting
– avanca. di
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