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Andebol
Formação de árbitros nível 1
na Escola Secundária Carlos Amarante
O Grupo de Andebol de Desporto Escolar da ESCA,  em parceria com a As-
sociação de andebol de Braga, promoveu  uma formação de árbitros de
andebol.  O objectivo da formação foi promover uma melhor consciência
face ás principais regras do jogo, técnica de arbitragem e preparar os jo-
vens interessados para participarem na organização da primeira fase das
ondas minis da associação. Estiveram presentes como formadores os ár-
bitros: Daniel Freitas, Alberto Alves, Jorge Fernandes e Diogo Teixeira. Es-
tiveram presentes na formação atletas das equipas femininas dos esca-
lões de juvenis e seniores do projecto de andebol do ABC, alunos da ESCA
e da Escola EB23 de Lamaçães.
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Andebol
Xico Andebol defronta o Sporting 
na estreia do novo treinador
O Xico Andebol recebe o Sporting CP, hoje, pelas 20 horas, ainda a digerir
o afastamento inglório da EHF Cup. O encontro fica marcado pela estreia
do novo técnico, Marco Guimarães, que esta semana rendeu Eduardo Ro-
drigues no comando da equipa. Os vimaranenses   ainda não venceram
qualquer jogo nesta competição e daí o Sporting não será o adversário
mais adequado para que a equipa encontre o caminho das vitórias. Mas,
a jogar em casa, o Xico Andebol, por vezes, transcende-se e é capaz de ru-
bricar algumas surpresas. O favoritismo do jogo, que vai ser dirigido pela
jovem dupla de Braga Fernando Costa e Diogo Teixeira, recai claramente
para o lado do Sporting Clube de Portugal.
No Dragão Caixa, a partir das 21 horas, e com transmissão em directo pe-
lo Porto Canal, F.C. Porto e S.L. Benfica entram em campo separados por
quatro pontos mas com a mesma ambição: vencer o jogo.
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Antena 1 - Notícias

 	Duração: 00:04:40

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 56912323

 
03-12-2014 08:04

Linha do Cidadão com Deficiência recebeu cerca de 600 chamadas este ano

http://www.pt.cision.com/s/?l=e64e9e3d

 
Só este ano a Linha de Apoio ao Cidadão com Deficiência da Provedoria de Justiça já recebeu cerca de
600 chamadas, a maioria são pedidos de informações práticas sobre como fazer valer os direitos de
quem vive com limitações, mas também à casos de queixas de discriminação que dão origem a alguns
dos mais de 7 mil processos que o Provedor de Justiça analisa todos os anos. Declarações de Miguel
Coelho, da Provedoria de Justiça.
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O Xico Andebol confirmou, ontem, a mudança 
técnica na sua equipa sénior de andebol que disputa 
o campeonato nacional da 2.ª Divisão.

«Por decisão pessoal e com única intenção de 
salvaguardar o interesse do CD Xico Andebol, o Pro-
fessor Eduardo Rodrigues decidiu interromper a sua 
colaboração como treinador da equipa sénior, sendo 
substituído pelo Professor Marco Guimarães», diz 
uma nota da Direção do clube vimaranense.

Esta manifesta, ainda, «toda a gratidão pela disponi-
bilidade e empenho colocados pelo Professor Eduardo 
Rodrigues na defesa do Xico Andebol, e testemunhamos 
publicamente toda a nossa confiança no Professor 
Marco Guimarães, técnico agora empossado».

Marco Guimarães é o novo treinador

Marco Guimarães e Eduardo Rodrigues

DM

XICO ANDEBOL
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Depois de ter dado a co-
nhecer a constituição dos 
grupos da EHF Cup que vão 
a sorteio na próxima quin-
ta-feira, a Associação Euro-
peia de Andebol acaba de 
divulgar a constituição dos 
dois potes relativos aos oi-
tavos de final da Challen-
ge Cup, para os quais es-
tão apuradas duas equipas 
portuguesas: ABC/UMinho 
e Benfica, e cujo sorteio 
vai igualmente decorrer na 
próxima quinta-feira.

Assim, os bracarenses es-
tão integrados no pote 1 e 
o Benfica está no pote 2. 
Como não há qualquer li-
mitação no sorteio, pode 

acontecer que as duas equi-
pas venham a encontrar-se 
nos oitavos de final da pro-
va, o mesmo podendo acon-
tecer com as duas equipas 
israelitas e luxemburgue-
sas que, tal como as forma-
ções portuguesas, também 
se encontram cada qual no 
seu pote.

Ao ficar colocado no 
pote 1 o ABC/UMinho “li-
vra-se’”para já de possíveis 
viagens longas – e por nor-
ma complicadas – à Ucrâ-
nia, Roménia e Sérvia, en-
quanto o SL Benfica, nos oi-
tavos de final, não terá de 
se deslocar à Estónia, Fin-
lândia e Noruega.

O sorteio está agenda-
do para as 10h30 da pró-
xima quinta-feira, em Vie-
na (Áustria).

II Divisão:
Arsenal da Devesa 
continua
na 2.ª posição

O Arsenal da Devesa rece-
beu e bateu o Santana por 
35-22, em encontro da 11.ª 
jornada do campeonato na-
cional de andebol da 2.ª Di-
visão e continua na segun-
da posição da zona norte, 
com menos dois pontos que 
o líder Avanca, que venceu 
no pavilhão do Académico 
do Porto por 31-20.

ABC conhece quinta-feira
adversário para os oitavos

ANTÓNIO SILVA

ANDEBOL: CHALLANGE CUP

No terceiro posto, com 
menos um ponto que os 
bracarense segue o AC 
Fafe que nesta ronda ven-
ceu em S. Mamede de In-
festa por 30-25.

Noutros encontros da 
ronda, o Boavista perdeu 
no seu reduto com o S. Ber-
nardo por 28-23, o FC Por-
to B também perdeu (24-
-23) com o Oleiros, e o Ma-
rítimo bateu a Sanjoanen-
se (31-23).

Juniores: ABC 
goleou FC Porto

No campeonato nacional 
de juniores, e na sua nona 
jornada, o ABC recebeu e 
goleou o FC Porto por 40-
-26, e manteve a segunda 
posição, com menos um 
ponto que o comandante 
Águas Santas, que venceu 
o Xico por 28-18. No ter-
ceiro posto, com menos 
quatro pontos que os aca-
demistas, segue o ISMAI, 
que nesta ronda derrotou 
o Santo Tirso por 27-25. 
Noutros encontros, o Gaia 
venceu em Infesta (31-24) 
e o Avanca fez o mesmo 
no pavilhão do Alavarium 
(31-24).

ABC somou, no último sábado, mais um triunfo para o campeonato nacional
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ANDEBOL
| Redacção | 

Já é conhecida a distribuição pelos dois
potes das 16 formações apuradas para os
oitavos-de-final da Taça Challenge.

Depois de ter dado a conhecer a consti-
tuição dos grupos da EHF Cup que vão a
sorteio na próxima quinta-feira, a Associ-
ação Europeia de Andebol acaba de di-
vulgar a constituição dos dois potes rela-
tivos aos oitavos-de-final da Challenge
Cup, para os quais estão apuradas duas
equipas portuguesas: ABC/UMinho e
Sport Lisboa e Benfica.

Assim, os bracarenses estão integrados
no pote 1 e o Benfica está no pote 2. Co-

mo não há qualquer limitação no sorteio,
pode acontecer que as duas equipas ven-
ham a encontrar-se nos oitavos-de-final
da prova, o mesmo podendo acontecer
com as duas equipas israelitas e luxem-
burguesas que, tal como as formações
portuguesas, também se encontram cada
qual no seu pote.

Ao ficar colocado no pote 1 o
ABC/UMinho 'livra-se' para já de pos-
síveis viagens longas - e por norma com-
plicadas - à Ucrânia, Roménia e Sérvia,
enquanto o SL Benfica, nos oitavos-de-fi-
nal, não terá de se deslocar à Estónia,
Finlândia e Noruega.

O sorteio está agendado para as 10,30
horas da próxima quinta-feira, em Viena
(Áustria).

OITAVOS-DE-FINAL DA TAÇA CHALLENGE

ABC/UMinho no pote 1 
e Benfica no pote 2
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ANDEBOL
| Redacção | 

Marco Guimarães é o novo treinador do
Xico Andebol. A direcção do clube vi-
maranense anunciou, ontem, a mudança
de técnico na equipa principal que disputa
a I Divisão Nacional, explicando os mo-
tivos que levaram à saída de Eduardo Ro-
drigues. “Por decisão pessoal e com única
intenção de salvaguardar o interesse do C.
D. Xico Andebol, o professor Eduardo
Rodrigues decidiu interromper a sua co-
laboração como treinador da equipa
sénior, sendo substituí́do pelo professor
Marco Guimarães”, referiu a direcção do

Xico Andebol em comunicado.
“Ao mesmo tempo que manifestamos

toda a nossa gratidão pela disponibilidade
e empenho colocados pelo professor
Eduardo Rodrigues na defesa do Xico
Andebol, testemunhamos publicamente
toda a nossa confiança no professor Mar-
co Guimarães, técnico agora empossado”,
apontou ainda a direcção do clube Xico
Andebol.

O clube vimaranense ocupa o último lu-
gar na tabela classificativa, com onze
pontos, ao fim de dez jogos disputados. O
próximo jogo está agendado para amanhã
frente ao Sporting, com início às 20 ho-
ras, no Pavilhão do Xico Andebol.

I DIVISÃO NACIONAL

Marco Guimarães é o novo
treinador do Xico Andebol
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DESPORTO ADAPTADO
| Redacção | 

Na comemoração do Dia Inter-
nacional da Pessoa com Defi-
ciência, que se assinala amanhã,
a organização não governamen-
tal Espaço Lusófono, sediada em
Braga, vai levar a cabo a acção
“Inclusão sobre Rodas”.

Esta acção, organizada em par-
ceira com a APD Braga e o
Agrupamento de Escolas D. Ma-

ria II terá lugar hoje, na EB 2/3
de Lamaçães e tem como objec-
tivos promover o respeito pela
diferença, proporcionando um
contacto próximo e directo com
a realidade da deficiência, e sen-
sibilizar os jovens e a população
em geral para uma participação
cívica e inclusiva. 

Para concretização desta acti-
vidade foi convidada a equipa de
basquetebol da Associação Por-
tuguesa de Deficientes de Braga,

actual detentora do título de
campeã nacional que fará uma
demonstração de basquetebol e
andebol em cadeira de rodas. 

Os alunos vão ter oportunidade
de experimentar estas modalida-
des desportivas, sentindo na pele
a dificuldade sentida pelas pes-
soas com deficiência mas sobre-
tudo percebendo que os obstácu-
los são superáveis e que é
possível vencer, apesar das limi-
tações. 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

EB 2,3 de Lamaçães acolhe andebol  
e basquetebol em cadeira de rodas
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SÃO BERNARDO                        27

Treinador: José Rodrigues.
Jorge Pereira; Rodrigo Gouveia (5),
Roberto Ribeiro (4), Joca Justino (4),
Rafael Marques (7), Jorge Silva e João
Mieiro (3) - sete inicial - Tiago Costa,
João Massa, João Vieira (1), Miguel
Silva (1), Artur Duarte (2), Fábio Lemos,
Tomás Ferrão, Alexandre Simões,
Xavier Abreu e Nuno Parracho.

BENAVENTE                                   26

Treinador: Guilherme Raquel.
Tomás Jesus; Fábio Candeias (4), Fábio
Diogo (3), João Sousa (2), João Raquel
(12), Miguel Xavier (1) e Francisco
Lourenço - sete inicial - Mário Sissé,
André Pinto (1), Fábio Leal (1), Marco
Pendão, Pedro Miguel, Diogo Moreira
(2), Pedro Cunha e Luís Ressonha.

Pavilhão do C.D. São Bernardo, em
Aveiro.
Assistência: cerca de 120 espectadores.
Árbitros: Higino Vieira e José Baptista.
Ao intervalo: 16-13.

Carlos Delgado

O segundo e terceiros classifi-
cados (São Bernardo e Bena-
vente) encaravam este jogo
com ansiedade e inerente res-
ponsabilidade, já que, se nada
se decidida relativamente ao
seu futuro competitivo, não dei-
xava de estar em causa o refor -
ço da segunda posição na ta-
bela classificativa. Por isso, ven-
cer seria dar um passo em fren -
te rumo ao apuramento para a
fase final e respectiva discussão

do título máximo, título esse,
recorde-se, já conquistado em
2008, pelo São Bernardo.

O triunfo acabou por sorrir à
equipa aveirense, que o justifi-
cou, mas não sem antes ter pe-
ríodos comprometedores, no-
meadamente quando no re-
gresso do intervalo, a ganhar
por três golos de diferença (16-
13), permitiu que o Benavente
fizesse um parcial de 5-0 e co-
locasse o marcador em 16-18.
Outro momento menos con-
seguido foi quando, a dois mi-
nutos do fim, a ganhar por três
(27-24), ainda viu o adversário
não só reduzir para a diferença
mínima, como ameaçar seria-
mente poder chegar ao empate.

Infere-se assim que a vitória

do São Bernardo podia ter sido
bem mais tranquila, não fossem
estes dois momentos de menor
concentração. Acrescente-se,
no entanto, que o triunfo foi
justo tanto mais que foi conse-
guido através do colectivo, en-
quanto do lado do Benavente
o lateral esquerdo, João Raquel,
com 12 golos (nenhum deles de
livre se sete metros), foi a figura
que manteve a sua equipa na
peugada do marcador e do pos-
sível triunfo.

A dupla de árbitros teve falhas
técnicas e disciplinares clamo-
rosas, que só não contribuíram
para actos de indisciplina de-
vido ao comportamento res-
ponsável dos dirigentes, técni-
cos e atletas das duas equipas. |

Um passo em frente 
Apertado Apesar de terem criado condições para vencer
tranquilamente, os aveirenses ainda “tremeram”

Andebol
Nacional de Juniores

Fernando Marques foi melhor marcador do São Bernardo

RICARDO CARVALHAL
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São Bernardo reforça 2.º lugar
no Nacional de Juniores  P26
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FESTA“Andebol4Kids” é a de-
signação da festa do andebol,
que vai decorrer no dia 10, du-
rante a manhã, na Escola In-
fante D. Pedro em Buarcos,
para os alunos do 1.º ciclo das
quatro escolas do Agrupa-
mento Figueira Mar. Uma ini-
ciativa organizada pela Câ-
mara Municipal, aquele agru-
pamento, a Federação de An-
debol de Portugal e que en-
globa ainda a assinatura de um
protocolo entre estes organis-
mos e também com o Grupo
Caras Direitas de Buarcos e
que visa a promoção desta
modalidade desportiva junto
dos meninos das escolas do
Serrado, Castelo, Infante D. Pe-

dro e Vila Verde e de outras
crianças do concelho que es-
tejam interessadas em aderir. 
Mas este não vai ser o primeiro
contacto com o andebol, já que

os alunos das escolas do Ser-
rado, do Castelo e da escola
sede Infante D. Pedro, tiveram
recentemente contacto com
este desporto, num torneio de

andebol de 4, inter-turmas, e
que foi acolhido com grande
entusiasmo, já que, segundo a
própria escola, «desenvolve a
coordenação motora», pois
durante o jogo, se usam «mo-
vimentos do quotidiano - an-
dar, correr, saltar, mudança de
direcção». Mais, referem, o an-
debol tem «benefício psicos-
social, porque é um desporto
colectivo», ensinando a traba-
lhar «em equipa». Em suma,
«ajuda muito na socialização,
ensina a ter disciplina e faz
muito bem para o corpo e para
a alma».  Através de uma abor-
dagem simples e divertida por
parte do treinador José Bento
os alunos envolveram-se, di-
vertiram-se e aderiram com
entusiasmo. A acção do dia 10,
representa o  “impulsionar” de
uma modalidade «que tem
sido esquecida na cidade da Fi-
gueira da Foz».|

Andebol é “mote” para
festa na Infante D. Pedro

Alunos do Figueira Mar estão a começar a praticar andebol
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águias deslocam-se ao porto no fecho da 1.ª volta
Só um Benfica "muito concentrado" e com "capacidade mental" é capaz de levar de vencida hoje, no
Dragão Caixa (21h00), o FC Porto, em jogo em atraso da 11.ª jornada e que encerra também a 1.ª
volta da fase regular do campeonato nacional. A receita é dada pelo treinador da equipa da Luz, que
reconhece no adversário um difícil obstáculo de ultrapassar.
"Vai ser um jogo equilibrado e os pequenos detalhes serão muito importantes. É um ambiente muito
bonito para os jogadores, onde enfrentaremos uma grande equipa, o que está demonstrado na
classificação", disse à BTV o espanhol Mariano Ortega, técnico que chegou esta época à Luz e que vai
orientar o seu primeiro clássico oficial, mas sem poder contar com Carlos Carneiro, lesionado.
O timoneiro dos encarnados estudou bem o adversário para escolher a melhor tática. "Será um jogo
no qual teremos de estar muito concentrados, estar bem fisicamente e jogar coletivamente para
termos possibilidade de lutar pela vitória."
Implacáveis
Mas os anfitriões quem manter o nível que têm vindo a exibir e que se traduz em dez vitórias em
outros tantos jogos do campeonato. E estão muito moralizados depois da passagem à fase de grupos
da Taça EHF, após eliminaram o Ademar León. "Estamos focados no jogo com o Benfica que, com
certeza, vamos vencer. Estou muito confiante, porque jogamos em casa e temos uma equipa melhor
do que eles", destacou ao site do FC Porto o ponta-esquerda Mick Schubert, que reconhece a
importância do jogo de hoje para as duas equipas: "Terminar a primeira fase no 1.º lugar dá
vantagem no playoff".
O frente-a-frente entre FC Porto e Benfica nos últimos anos tem sido quase sempre favorável aos
dragões. A época passada os encarnados só lograram bater o adversário por uma vez, mas
curiosamente no Dragão Caixa. Veremos como vai ser hoje.
 
 
 , 3 dezembro de 201403:58
 
ana paula marques Amândia Queirós
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