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> ABC entrou melhor no Pavilhão da Luz mas não aguentou ritmo do segundo tempo.
“ENCARNADOS” DOMINARAM SEGUNDA PARTE

ANDEBOL

ABC perde na Luz com Benfica
O Benfica impôs na segunda parte um ritmo que o ABC não conseguiu suportar, passando
de um empate a 11-11 ao intervalo para uma diferença de sete golos.

com que o jogo foi para intervalo.

>redacção

O antigo ponta do ABC, Dario
Andrade, foi o melhor marcador
dos benﬁquistas. No Pavilhão da
Luz, o ABC/UMinho entrou
melhor no jogo e comandou o
marcador, durante os primeiros
quinze minutos.
O Benﬁca foi entrando no jogo
e em cima do minuto 20 que a
equipa de Jorge Rito conseguiu
a primeira vantagem sobre a formação de Braga (8-7), aumentando a diferença para três golos
(10-7). O ABC/UMinho voltou a
aproximar-se do Benﬁca (10-9),
num período de jogo com poucos golos, que se prolongou até
ao intervalo e que se deveu tanto
a falhas na ﬁnalização quanto à
boa exibição dos guarda-redes
de ambas as equipas, Vicente

D.R.

Bracarenses perderam no recinto de candidato ao título

Álamo (SLB) e Humberto Gomes (ABC/UMinho). Fábio An-

tunes, em contra-ataque, ﬁxou a
igualdade a 11 golos, resultado

Segunda parte diferente
com Benfica a acelerar
Na segunda parte tudo seria
diferente. Ao contrário do início
do jogo, o Benﬁca entrou a toda
a velocidade para a segunda
parte do jogo e surpreendeu
o ABC/UMinho, que começou
a ﬁcar para trás no marcador
(21-13).
Com muitas diﬁculdades, a
equipa bracarense não correspondeu ao ritmo que o Benﬁca
tinha imposto no jogo.
No entanto, o desconto de tempo solicitado por Carlos Resende teve o efeito desejado - o
ABC/UMinho recuperou (2218) e o Benﬁca sofreu uma quebra de ritmo.

I DIVISÃO
BENFICA 291
João Ferreirinho, Vicente Alamo; Paulo
Moreno, Davide Carvalho, David Tavares
(3), João Lopes, João Pais, Vladimiro,
Cláudio Pedroso, Ricardo Candeias,
Tiago Pereira (3), Carlos Carneiro
(4), Nuno Grilo, António Areia, Miguel
Ferreira, Davor Cutura (4), José Costa
(2), Inácio Carmo (4), Dario Andrade
(9) e Álvaro Rodrigues.

ABC 221
Humberto Gomes; José Rolo (5), Fábio
Vidrago (3), Vitor Bastos, Hugo Rocha
(2), Pedro Seabra (1), João Santos,
Sergio Caniço; Virgilio Pereira, Jorge
Costa, Ricardo Pesqueira (2), Carlos
Martins, José Ricardo Costa (4), José
Pedro Coelho (3), Bruno Dias, Luis
Bogas (1) Nuno Rebelo (1).
Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan
Caçador
Intervalo: 11-11

Ainda assim, foi o Benﬁca que
voltou a dominar e a distanciar-se no marcador (27-20). O SL
Benﬁca estreia-se, assim, com
uma vitória no Andebol 1 sobre
o ABC/UMinho, por 29-22.
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Juve e Colégio enfrentam-se
nas ‘meias’ já com um olho na final
O sorteio ditou que as equipas leirienses se defrontassem nas meia-finais da Supertaça em andebol feminino que vai
decorrer no pavilhão da Juve Lis, em Leiria, nos dias 29 e 30 de Setembro
José Roque
A Juve Lis vai enfrentar o
Colégio João de Barros nas
meias-finais da Supertaça de
andebol sénior feminino, cuja
competição vai decorrer nos
dias 29 e 30 de Setembro, no
pavilhão da Juve Lis, em São
Romão, Leiria. O sorteio realizado ontem ao final da manhã,
no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Leiria, ditou o
confronto entre as duas equipas leirienses ao mesmo tempo
que colocou frente-a-frente a
Madeira SAD e o Clube Sport
Madeira.
O confronto entre a Juve Lis e
o Colégio João de Barros acontece
no dia 29 de Setembro, às 16h00,
enquanto o duelo madeirense
realiza-se duas horas depois. No
dia 30, domingo, a atribuição dos
terceiros e quartos lugares
decorre às 14h00, enquanto a
final, onde está assegurada a presença de uma equipa leiriense,
acontece às 16h00.
Para o vice-presidente da
Federação de Andebol de Portugal, António Galambas, a
escolha de Leiria para acolher a
prova deve-se ao facto de a
"Associação de Andebol de Lei-

CM LEIRIA

Q

RAUL CASTRO tirou as bolas do pote que ditaram a ‘sorte’ da Supertaça em andebol feminino
ria ter sempre apoiado a FAP
nestes momentos", e "por uma
questão de logística porque
Leiria vai estar representada
com duas equipas e será muito
mais fácil o acolhimento da
prova na cidade".
O responsável assegurou
que as expectativas são elevadas. "Em primeiro lugar é uma
aposta muito forte da actual
direcção da Federação ao querer reforçar o andebol feminino com a modalidade mais
representada a nível nacional

e, por outro lado, estarão presentes os melhores clubes e as
melhoras atletas do País pelo
que é natural que as expectativas, pelo grau de competitividade, sejam muito elevadas
com a certeza de que vamos
assistir a bons jogos", disse.
António Galambas avançou
ainda que este será o último ano
em que a Supertaça se vai disputar nos moldes actuais. "Este formato da Supertaça deve-se a
uma questão comercial porque o
andebol precisa do espectáculo.

No entanto, e dado algumas
vozes que se levantaram no início da época, nomeadamente na
Supertaça masculina, levou-nos
a decidir que para o ano a prova
vai ser feita com moldes diferentes onde vai jogar o vencedor da
Taça contra o campeão nacional".
Juve e Colégio João de Barros
apontam para a final
A Supertaça em andebol feminino vai receber as quatro
melhores equipas nacionais na
última época pelo que a Juve Lis

e o Colégio João de Barros traçam como principal meta para
a competição a passagem para
a final. "Seria mais giro haver
uma final entre as duas equipas
de Leiria mas o sorteio é o sorteio e temos que aceitar. Agora
vamos lutar para atingir o nosso objectivo principal que é
chegar à final. Sabemos que
temos um plantel com jogadoras com valor para vencer a
Supertaça, e vamos tentar fazer
com que isso aconteça, sabendo
que a primeira etapa é a meiafinal em que queremos ganhar
à Juve, tratando-se de duas
equipas que se conhecem bem",
avançou João Portela, dirigente
do Colégio João de Barros.
O responsável confessou ainda que o facto de o Colégio jogar
em Leiria "aumenta as expectativas dos amantes do andebol
em Leiria e o Colégio João de
Barros vai tentar corresponder.
Espero que esteja casa cheia
porque Leiria gosta de andebol".
Também o treinador da Juve
Lis, Marco Afra, confessou que
"seria mais agradável que as
duas equipas de Leiria se
encontrassem na final". No
entanto, o técnico assegura que
a Juve Lis quer chegar à final.

“Importante
para Leiria”
O vice-presidente da Associação de Andebol de Leiria, Eduar-

Q

do Amaral, considera que "é
importante que Leiria se encontre sempre na rota dos grandes
acontecimentos do andebol. Leiria é uma potência em termos de
andebol, com expressão máxima
em femininos algo sem paralelo
no País". "Vemos esta prova
como um apelo ao andebol feminino. Conseguirmos ter duas
equipas neste patamar é importantíssimo e esperamos que esta
prova consiga trazer mais atletas
ao escalão feminino. Esperamos
que o pavilhão da Juve Lis vá
encher e que Leiria fique colada a
mais uma página da história do
andebol nacional", concluiu. l

"As equipas conhecem-se
todas muito bem, e sabem o
que é que as outras podem
fazer. O facto de jogar em casa
não nos vai dar responsabilidade acrescida, mas o apoio do
público será importante para a
equipa", concluiu. l
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FRENTE AO BENFICA

Pavilhão da Luz

ABC estreou-se
com derrota na Luz
DR

José Rolo, com cinco golos, foi o melhor marcador do ABC

O ABC/UMinho perdeu,
ontem, por 29-22, no pavilhão da Luz, frente ao Benfica, em encontro da ronda inaugural do campeo-

nato de andebol da primeira divisão.
Depois de uma boa entrada do ABC o Benfica
foi, lentamente, entrando

no jogo e conseguiu recuperar, mas foi só em cima
do minuto 20 que a equipa
de Jorge Rito conseguiu a
primeira vantagem sobre a
equipa de Braga (8-7), aumentando a diferença para
três golos (10-7). O ABC
voltou a aproximar-se do
Benfica (10-9), num período de jogo com poucos golos, que se prolongou até
ao intervalo e que se deveu tanto a falhas na finalização quanto à boa exibição dos guarda-redes de
ambas as equipas – Vicente Álamo (SLB) e Humberto Gomes. Fábio Antunes,
em contra-ataque, fixou a
igualdade a 11 golos, resultado com que o jogo
foi para intervalo.
Ao contrário do que
aconteceu no início do
jogo, o Benfica entrou a
toda a velocidade para a
segunda parte e surpreendeu o ABC, que começou

Árbitro: Eurico Nicolau
e Ivan Caçador

Benfica

29

Ricardo Candeias, Vicente Yste, David Carvalho, David Tavares (3), João
Lopes, João Pais, Vladimiro, Tiago
Pereira (3), Hugo Carneiro (4), Nuno
Grilo, António Areias, Davor (4), José
Costa (2), Inácio Carmos (4), Dario Andrade (9) e Álvaro Rodrigues
Treinador: Jorge Rito

ABC

22

Humberto Gomes e Ivo Dias, José Rolo (5), Fábio Antunes (3), Hugo Rocha
(2), Pedro Marques (1), Virgílio Pereira, Sérgio Caniço, Miguel Sarmento,
Ricardo Pesqueira (2), Carlos Rodrigues, José Costa (4), José Coelho (3)
e Filipe Bogas (1),
Treinador: Carlos Resende

a ficar para trás no marcador (21-13). Com muitas dificuldades, a equipa
bracarense não correspondeu ao ritmo que o Benfica tinha imposto no jogo;
no entanto, o desconto de
tempo solicitado por Carlos Resende teve o efeito
desejado – o ABC recuperou (22-18) e o Benfica
sofreu uma quebra de ritmo. No entanto, foi o Benfica que voltou a dominar
e a distanciar-se no marcador (27-20).
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• ABC derrotado pelo Benfica
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97fm Rádio Clube Pombal - Andebol - Supertaça de Andebol Feminino sorteada hoje
em Leiria

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Clube de Pombal Online

URL:

http://pombal97.com/index.php?lang=pt&post=2389

Data Publicação:

20/09/2012

Colégio João de Barros e Juventude D. Lis defrontam-se no primeiro dia em Leiria Pombal 97 fm /
Desporto - As formações de Andebol Feminino do Colégio João de Barros e da Juventude Desportiva
do Lis vão defrontar-se, para a Supertaça, prova em que também estarão presentes o Madeira SAD e
o Sports Madeira. O sorteio dos jogos decorreu na manhã de hoje, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho de Leiria, determinando que o Colégio João de Barros, da freguesia de Meirinhas, concelho
de Pombal, e a Juventude Desportiva do Lis, de Leiria, vão disputar o primeiro jogo no pavilhão do
emblema leiriense, às 16h00 do dia 29, defrontando-se, duas horas depois, e no mesmo pavilhão, as
duas formações madeirenses. No dia seguinte, domingo, às 14h00, será disputado o encontro de
apuramento dos terceiro e quatro classificados da Supertaça de Andebol Feminino, e, às 16h00, será
iniciado o jogo entre os dois vencedores da primeira jornada, para apuramento daquele que ficará
detentor do troféu. Esta prova é organizada pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA), pela
Associação de Andebol de Leiria e pelo Município de Leiria e, durante o sorteio, a escolha das bolas,
que determinou o acasalamento dos jogos, coube a Raul Castro, presidente da Câmara de Leiria e,
também, presidente do Conselho Fiscal da FPA, que manifestou satisfação pela realização de uma
"competição de alto nível em Leiria". As quatro equipas participantes na Supertaça foram apuradas
segundo os resultados obtidos na época desportiva anterior - o Madeira SAD foi campeão nacional e o
Colégio João de Barros, o Sports Madeira e a Juventude Lis ficaram, respectivamente, nos terceiro,
quarto e quinto lugares no campeonato nacional da 1ª Divisão. Apesar de ter obtido o segundo lugar
no campeonato, a equipa do Gil Eanes, de Lagos, não participará nesta Supertaça por ter abandonado
a prática da modalidade. (N do R - Por decisão pessoal, este texto não foi escrito segundo o novo
Acordo Ortográfico)
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> 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.
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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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A17

ID: 43825135

19-09-2012

Tiragem: 8500

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,07 x 17,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

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.
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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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ID: 43825135

19-09-2012

DESPORTO

Tiragem: 8500

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,54 x 3,13 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 3 de 3

PÁGINA 23

ABC inicia
campeonato
hoje
frente ao Benfica
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A20

ID: 43826695

Tiragem: 20000

Pág: 15

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 5,43 x 4,44 cm²

14-09-2012
Âmbito: Regional
Torneio 7x7 Andebol no IFCT

Corte: 1 de 1

Domingo, o Pavilhão Municipal da Torre da Marinha recebe o Torneio 7x7 - Iniciados
Masculinos em Andebo, das
09h30 às 19h30, aberto a
atletas da modalidade e com
organização do Independente
Futebol Clube Torrense.
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A21

ID: 43793587

14-09-2012

Tiragem: 3000

Pág: 11

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 10,10 x 6,82 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

// Andebol //

EAC apresenta equipas de
iniciados, juvenis e seniores
O Estarreja Andebol Clube (EAC) apresenta este sábado, dia
15 de setembro, as equipas de iniciados, juvenis e seniores. A
iniciativa está agendada para o Pavilhão Municipal a partir das
14h30.
Jogos:
Estarreja AC - Boavista FC 14:30 Iniciados Masculinos
Estarreja AC - FC Porto 16:00 Juvenis Masculinos
Estarreja AC - FC Porto 18:00 Seniores Masculinos
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ID: 43793587

14-09-2012

Tiragem: 3000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 18,18 x 0,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

«EAC apresenta equipas frente ao Boavista e FC Porto
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A23

ID: 43807953

14-09-2012

Tiragem: 3000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 15,75 x 30,20 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Estarreja Andebol Clube e
Cultural de Salreu voltam a encher
o pavilhão de jovens atletas...

De regresso ao trabalho.
Após as férias é tempo de iniciar
uma nova etapa, uma nova
caminhada.
Depois de mais uma página
escrita com sucessos, o Estarreja
Andebol Clube e a Associação
Cultural de Salreu, reservam a
mesma ambição vencedora para
os próximos desafios, mantendo o protocolo de cooperação
desportiva, que se revelou numa
experiência muito positiva para
ambos os clubes.
Apesar das grandes dificuldades financeiras que os
clubes atravessam e da falta de
apoios para 2013, a direção do
Estarreja Andebol Clube continua empenhada em manter
todos os escalões ativos, abrindo as portas a todos os atletas
que manifestem vontade em
praticar este fantástico desporto
que é o Andebol.
Mais importante que os
resultados que proporcionam
grande satisfação a todos, devemos ter em conta, a vertente
humana e social dos jovens que
passam pelo Pavilhão. Este
torna-se uma autêntica segunda
casa para muitos jovens que aí

encontram afeto, carinho e
atenção. É nesta vivência que
muitos deles se formam como
homens e mulheres e se tornam
cidadãos responsáveis. Sentimos
imenso orgulho ao ver esses jovens transformados em homens
e mulheres de sucesso, alicerçados
nos hábitos de disciplina, na
sujeição a regras de grupo, no
hábito à superação das dificuldades que o desporto impõe
e sem qualquer prejuízo no seu
percurso escolar.
Neste momento fazem parte
do nosso projeto 158 atletas, distribuídos pelos diversos escalões,
sendo de realçar a criação de um
novo escalão na AC Salreu
(Iniciados Femininos), e do
escalão de juniores masculinos no
Estarreja Andebol Clube.
O Estarreja Andebol Clube e
a AC Salreu mantêm os esforços
na captação de jovens atletas dos
quatro aos 17 anos, convidando
todos os interessados a comparecerem no Pavilhão Municipal
de Estarreja, todos os dias a
partir das 18h30, ou a contactarem por correio electrónico
(eac.estarreja@gmail.com), para
mais informações.

Campanha de angariação de
novos sócios
Para levarmos a cabo este
projeto, a actual Direção do
Estarreja Andebol Clube,
necessita da genuína solidariedade de todos os Estarrejenses, demonstrada já por
diversas vezes, ao longo dos últimos anos. Para tal é necessário o
teu precioso contributo, tornando-te sócio desta importante
Instituição.
Para continuarmos a conseguir proporcionar a prática
desportiva aos jovens da nossa
região necessitamos do teu
apoio.
Esperamos por ti!
Carlos Arrojado
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A24

ID: 43811909

14-09-2012

Tiragem: 8000

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: +2 por Semana

Área: 13,20 x 6,90 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Vitória apresenta-se hoje com o Ginásio
A Secção de Andebol do Vitória apresenta o plantel sénior
que vai disputar o “nacional”
da II Divisão no decurso de um
jogo que conta com a participação do Ginásio do Sul, “vizinho” que vai jogar na mesma
prova. A partida realiza-se
hoje, pelas 21.30 horas, no Pavilhão Antoine Velge. Os dirigentes e atletas contam com
a presença numerosa do público do andebol setubalense,

como primeiro factor de motivação para enfrentarem os desafios da nova época desportiva.
Os vitorianos, que organizaram para esta temporada um
grupo quase exclusivamente
recrutado entre jogadores da
formação ou que passaram pelos escalões jovens do clube,
têm por meta competitiva lutar por uma presença na Fase
Final. A primeira participação

no campeonato está marcada
para o dia 22 de Setembro,
com uma deslocação ao pavilhão do Marítimo do Funchal.
O plantel mantém-se sob a
orientação técnica de Ricardo
Palma, um ex-jogador. Noutro
plano, o andebol do “Antoine
Velge” tem em actividade todos os escalões do panorama
nacional, facto que se deve
à reactivação da equipa de juniores.
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A25

ID: 43810466

13-09-2012

Tiragem: 7500

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,97 x 3,71 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Provas distritais
Na próxima segunda feira, 17 de setembro, realizam-se em Tavira, nas
instalações da Associação de Andebol do Algarve, os sorteios das várias
provas, masculinas e femininas, organizadas pela Associação, referentes
à época 2012/13.
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A26

ID: 43810458

13-09-2012

Tiragem: 7500

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 12,28 x 31,65 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

VRSA assina protocolo pioneiro
para desenvolver a modalidade

A Câmara Municipal de Vila Real
de Santo António e a Federação de
Andebol de Portugal assinaram na
passada segunda-feira um protocolo com vista ao desenvolvimento
do andebol no concelho. Este, que
é o primeiro acordo do género feito
no Algarve, será replicado noutros
pontos do país para que as escolas
e clubes possam dar seguimento aos
talentos emergentes na modalidade
do andebol.
Além destas duas entidades, o
protocolo envolve a Associação de
Andebol do Algarve, o Clube Náutico do Guadiana e os agrupamentos
de Escolas D. José I e de Vila Real
de Santo António.
Com esta formalização, os signatários comprometem-se a cooperar na realização de um conjunto de
ações que possibilitem a promoção e
a prática do andebol junto da população jovem do concelho de VRSA,
democratizando a modalidade.
À Federação de Andebol de
Portugal, à Associação de Andebol
do Algarve e ao Clube Náutico do
Guadiana competirá a promoção e
a divulgação das atividades associadas ao Andebol, bem como a formação de agentes desportivos que promovam, divulguem e enquadrem as
atividades desportivas oriundas do
município de VRSA no âmbito das
respetivas carreiras federadas.
Caberá ainda a estas entidades o
apoio direto dos docentes de Educação Física ou outros agentes desportivos para o fomento e a prática do
andebol nos seus estabelecimentos
de ensino e/ou nas estruturas associativas em que estiverem inseridos,
de acordo com programa específico
de enriquecimento curricular.
Numa outra vertente, este conjunto tripartido de entidades deverá apoiar a filiação e a inscrição de
clubes locais que desejem encetar
a prática federada do andebol e incentivar a criação de condições para
a estruturação de Escolas de Andebol, nomeadamente na constituição
da direção técnica e na operaciona-

lização inicial. Já aos agrupamentos
escolares competirá a promoção das
condições inerentes à prática do andebol nas atividades de enriquecimento curricular, disponibilizando
instalações e materiais para a realização das atividades práticas.
As escolas deverão ainda garantir condições para o enquadramento
técnico, em particular na formação
e nas instalações, e divulgar as ações
a desenvolver, possibilitando uma
participação alargada das respetivas
comunidades escolares.
No caso do município de VRSA,
deverá apoiar as ações previstas no
protocolo, garantir a realização de
uma Festa do Andebol no final do
ano letivo e divulgar as diversas
ações a desenvolver, possibilitando
uma participação alargada da população.
Para o presidente da Câmara de
VRSA Luís Gomes, este protocolo dá «seguimento ao compromisso claro que o município tem desenvolvido com a formação dos jovens»,
sendo realizado «sem acréscimo de
encargos financeiros».
Também presente na cerimónia, o presidente da Federação de
Andebol de Portugal Ulisses Pereira, nota que o acordo assinado tem
como base o desporto escolar para
que, posteriormente, os clubes possam dar sequência aos jovens talentos.
«Apesar do cenário de contenção, a formação estará sempre em
prioridade na Federação, pelo que
este é um modelo para se repetir no
resto do país», afirmou Ulisses Pereira.
O protocolo com vista ao desenvolvimento do Andebol no concelho de Vila Real de Santo António
terá uma validade inicial de dois
anos e será complementado pelo
programa de atividades de enriquecimento curricular e pelo plano de
formação dos professores de Educação Física que colaboram nas atividades de enriquecimento curricular
no município.
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Jornal da Marinha Grande
A27

ID: 43809485

13-09-2012

Tiragem: 14000

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 8,42 x 18,04 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Ò Ò Andebol

SIR 1º de Maio promove torneio
Tem início este fim-de-semana, dias 15 e 16 de
setembro, a 2ª edição da
Imosonho Cup. Trata-se de
um torneio organizado pela
Sociedade de Instrução e
Recreio (SIR) 1º de Maio,
de Picassinos, que envolve
cinco escalões de andebol.
Os jogos vão decorrer
no pavilhão da Escola Nery
Capucho a partir das 9h30
do próximo sábado. Em
campo vão estar as equipas de iniciados masculinos
e femininos, juvenis masculinos e femininos e juniores
masculinos, que vão defrontar equipas como Alcanena, Alpendurada e Arsenal
Canelas, entre outras.
A prova, que conta com
o apoio da Imobiliária Imosonho, prossegue dias 22
e 23 de setembro, também
na Marinha Grande.
António Santos, coordenador técnico da SIR 1º de
Maio, adiantou ao JMG a
meta a alcançar nesta temporada: “Depois de uma
época em que obtivemos o
melhor resultado de sempre,
com o 3º lugar nacional da

equipa de iniciados femininos, os nossos objetivos
passam por colocar mais
equipas nas segundas fases
dos nacionais, onde o nível
competitivo é fundamental
para uma maior evolução
dos nossos atletas. Penso
que conseguir colocar três
equipas na segunda fase
das provas nacionais, seria
um grande passo na generalização e consolidação
da qualidade dos nossos
atletas”.
Quanto à Imosonho
Cup, que cresceu em número de escalões e dias de
prova, o técnico considera
que “é o corolário lógico
de uma época em que a
SIR 1º de Maio esteve envolvida, pela primeira vez,
na organização de grandes
provas nacionais, como foi
a fase final da 1ª divisão de
iniciados femininos e a final
four da Taça de Portugal
feminina que viriam a ser
reconhecidos pela Federação de Andebol de Portugal como organizações de
grande qualidade”. ß
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A28

ID: 43810328

13-09-2012

Tiragem: 3000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 26,79 x 16,56 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Cinco regressos reforçam plantel alvinegro

Equipa sénior aposta em jogadores e treinador da casa
A nova época está
cada vez mais perto e a
equipa sénior de andebol
masculino passa a contar com cinco reforços
de grande qualidade que
regressam assim a um
clube que bem conhecem.
Ricardo Pinho, Hugo Terra
e Bruno Ferreira ingressam
nos alvinegros depois de,
na época passada, terem
alcançado o título nacional
da 2.ª divisão ao serviço do
Avanca. Os três atletas, que
são uma mais-valia para a
formação de S. João da
Madeira, abraçam agora o
novo projeto sanjoanense
e, de forma apaixonada,
demonstram que querem
ajudar o clube a regressar
a patamares mais elevados.
Hélder Santos e Eduardo Pereira são os restantes
elementos que completam
o lote de cinco reforços.
Também eles regressam a
“casa” depois de uma passagem de dois anos noutros
clubes. Uma experiência que
deu mais maturidade e qualidade ao dois atletas.
Estes cinco regressos,

juntamente com os restantes jogadores que se
mantiveram na equipa da
época passada, prometem
uma temporada cheia de
ambição.
Com esta aposta no
regresso de atletas, a Sanjoanense consegue construir
uma equipa bastante competitiva e sem custos.
Já no que diz respeito
à equipa técnica, a forma-

ção sénior alvinegra será
orientada por Humberto
Rodrigues, que irá aproveitar a larga experiência como
atleta da Sanjoanense e também as vivências adquiridas
na época passada como
técnico-adjunto do escalão
sénior, para levar a equipa
no sentido que se pretende.
José Correia também
aceitou o repto e irá assumir

o cargo de treinador adjunto,
formando assim uma dupla
que, apesar de nova, conhece bem os cantos à “casa”.
Com um plantel bastante equilibrado e com
várias soluções disponíveis,
Humberto Rodrigues e o seu
adjunto irão procurar fazer
um bom trabalho e tentar levar o nome da Sanjoanense
longe na competição.
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