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A1

Antena 1
ID: 54615291

30/06/2014

Meio: Antena 1 - Portugal em Direto
Duração: 00:03:02
Hora de emissão: 13:46:00

Sport Clube do Porto completa hoje 110 anos de vida
http://www.pt.cision.com/s/?l=a68ebb3a
/

O Sport Clube do Porto completa hoje 110 anos de vida. É um dos clubes mais antigos do país e com
mais modalidades no ativo. Comentários de Paulo barros vale, presidente do Sport Clube do Porto.
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Antena 1
ID: 54615937

30/06/2014

Meio: Antena 1 - Informação de Desporto
Duração: 00:00:24
Hora de emissão: 12:49:00

Andebol feminino
http://www.pt.cision.com/s/?l=773425af
/

Andebol feminino.
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Antena 1
ID: 54615926

30/06/2014

Meio: Antena 1 - Informação de Desporto
Duração: 00:01:28
Hora de emissão: 12:48:00

Sport Clube do Porto faz hoje 110 anos de vida
http://www.pt.cision.com/s/?l=664be2a2
/

O Sport Clube do Porto faz hoje 110 anos de vida. É um dos clubes mais antigos em Portugal e o que
mais modalidades tem no ativo, 21.
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ID: 54605915

30-06-2014

Tiragem: 125000

Pág: 32

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,09 x 8,72 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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A5

ID: 54607991

30-06-2014

Tiragem: 8000

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 27,16 x 15,31 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Xico Andebol recebeu troféu de campeão

DEPOIS DE CONQUISTADO O TÍTULO DE CAMPEÃO, o Xico Andebol terminou a temporada sem derrotas, ao vencer no último jogo,
o Benfica B. Município vimaranense aprovou voto de louvor ao clube e recebe os campeões na sede da autarquia.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Uma temporada de glória e que
termina com a conquista do objectivo principal: o regresso ao
escalão maior do andebol português. Assim se pode resumir a
época desportiva realizada pelo
Xico Andebol que, para além da
subida à I divisão nacional, conquistou o título de campeão nacional da II divisão e ainda por
cima sem derrotas.
A equipa terminou a temporada
com mais uma vitória, desta vez
por 33-30 sobre o Benfica B e
fecha a época sem derrotas, tendo também, no final deste encontro, recebido a taça e as medalhas de campeão nacional.
Devido a este acumular de sucessos desportivos, a Câmara
Municipal de Guimarães aprovou, por unanimidade, em reunião do executivo municipal, a

deliberação de um voto de louvo
à equipa sénior do Xico Andebol, por se ter sagrado campeã
nacional da II divisão.
Olhando para a época do Clube
Desportivo Xico Andebol, de salientar o título de Campeão Nacional da II Divisão, conquistado no passado dia 14 de Junho,
depois de ter também já assegurado o regresso à I divisão da
modalidade na próxima época.
Este êxito é ainda maior tendo
em conta que a nível de campeonato nacional o Xico Andebol
não sofreu qualquer derrota.
O executivo municipal exulta
com os sucessos alcançados por
todas as equipas vimaranenses já
que os êxitos alcançados vão
permitir que Guimarães volte a
marcar presença nos principais
campeonatos desportivos das
modalidades mais praticadas em
Portugal: futebol, andebol, basquetebol e voleibol.

DR

No último jogo da época, com o Benfica B, o Xico Andebol conquistou mais uma vitória e recebeu a taça e as medalhas de campeão
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ID: 54607496

30-06-2014

Tiragem: 11212

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,06 x 27,68 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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ID: 54607335

30-06-2014

Tiragem: 5000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,48 x 17,91 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Desporto, cultura e lazer
são propostas em Viseu
Visabeira Turismo Múltiplas actividades de desporto, cultura e lazer a partir
de hoje e até 8 de Agosto
Com a chagada das férias escolares é altura de pensar na
ocupação dos tempos livres
dos mais novos e, por isso, a Visabeira Turismo elaborou um
programa de férias desportivas
em Viseu, destinado a crianças
e jovens, dos 6 aos 16 anos, organizadas pelo ForLife, com diversas actividades que decorrem, entre as 9h30 e as 18h30.
Modalidades como ténis,
golfe, andebol, taekwondo ou
natação, estão entre as propostas destas férias desportivas,
que também contam com várias actividades de lazer no
parque aquático do Complexo
Desportivo Príncipe Perfeito.
O programa conta ainda com
patinagem no gelo, partidas de
bowling e uma noite de campismo (opcional), que inclui
jantar, dormida nas tendas, pequeno-almoço, uma prova de
orientação e slide nocturno. Os
mais aventureiros poderão dedicar-se aos desportos de aventura no Radical Park, a par com
outros momentos mais lúdicos
e culturais, como workshops
de culinária ou de Ciência Activa e as manhãs Fnac.

Complexo Desportivo Príncipe Perfeito recebe várias actividades

Este ano mantém-se ainda a
parceria com a GNR, que proporcionará várias experiências
aos mais novos.
As actividades decorrem nas
unidades da Visabeira Turismo
- Ginásio ForLife, Polar & Brincar, Bowling & Play Center, Pista
de Gelo e Bar de Gelo, no Palácio do Gelo, e no Complexo

Desportivo Príncipe Perfeito, incluindo o Parque Aquático, a
Academia de Golfe e o Radical
Park - e estão divididas em pacotes semanais, com um programa diário, de segunda a
sexta-feira, entre as 9h30 e as
18h30.
O valor unitário é de 98 euros por semana, havendo des-

contos entre os 5 e os 15% de
acordo com o número de semanas de participação.
Para os sócios do ForLife, está
previsto um desconto de 20%.
A deslocação entre os locais
das actividades, a alimentação
e o acompanhamento, com
técnicos qualificados, estão incluídos no valor da inscrição. |
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ID: 54606791

30-06-2014

Tiragem: 8500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,25 x 10,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

HOJE À TARDE
Câmara de Guimarães
homenageia Xico Andebol
e Pólo Aquático do Vitória
A equipa sénior e a equipa de veteranos do Xico
Andebol, assim como a equipa de juvenis do Vitória,
em Pólo Aquático, vão ser distinguidos pelo Município
de Guimarães, hoje, numa sessão solene agendada para
o Salão Nobre dos Paços do Concelho.
A cerimónia, presidida por Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, tem início
às 17h00 e visa homenagear publicamente a equipa
do Xico Andebol, Campeã Nacional da 2.ª Divisão,
em Andebol, que na próxima temporada irá atuar no
principal escalão da modalidade.
Na oportunidade, será igualmente distinguida a
equipa de veteranos do Xico Andebol/Clássicos de
Guimarães, que alcançou o título nacional, ontem em
Aveiro, após vencer o Esferantástica Associação Cultural
e Desportiva, por 15-18, na final do Torneio Nacional
de Veteranos.
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ID: 54606807

30-06-2014

Tiragem: 8500

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 8,08 x 4,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: MUNDIAL SUB-20
Seleção feminina
venceu Suécia
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20
venceu ontem a campeã em título Suécia, por 22-19, na
segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria,
a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
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ID: 54606169

30-06-2014

Tiragem: 32916

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,67 x 5,05 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 54606165

30-06-2014

Tiragem: 32916

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 6,60 x 4,91 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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ID: 54605550

30-06-2014

Tiragem: 82937

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,46 x 7,01 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Andebol - Modalidades - Andebol: seleção feminina sub-20 vence campeã mundial |
Maisfutebol.iol.pt

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Mais Futebol.pt

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=242e06f3

Data Publicação:

30/06/2014

/

A seleção feminina de sub-20 venceu neste domingo a Suécia, campeã em título, no Mundial de
andebol da categoria, que decorre em Koprivnica, Croácia. Portugal bateu as suecas por 22-19 na
segunda jornada do Grupo C, depois de na estreia ter perdido com a França, vice-campeão mundial. A
seleção nacional continua com hipóteses de se qualificar para a fase seguinte. O próximo jogo é na
terça-feira com a Hungria. Seguir-se-ão confrontos com Japão e Congo.
há 15 horas
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ID: 54606209

30-06-2014

Tiragem: 78504

Pág: 39

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,01 x 10,20 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Mundial sub-20: Seleção feminina derrota campeã

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Record Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=2f2b9822

Data Publicação:

30/06/2014

/

PORTUGUESAS BATEM suecas POR 22-19
, 30 junho de 201400:43
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu este domingo a campeã em título
Suécia, por 22-19, na segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica,
na Croácia.
Depois de no jogo de estreia ter perdido com a França, vice-campeã mundial em título na categoria,
Portugal impôs-se à campeã Suécia, vencendo por 22-19, após 14-9 ao intervalo, e mantendo intactas
as possibilidades de atingir a fase seguinte.
Mónica Soares, com sete golos, foi a jogadora mais concretizadora na seleção lusa, que liderou o
marcador desde o início do jogo e permitiu apenas, por duas vezes, o empate às suecas (4-4 e 5-5).
Portugal prossegue a sua participação no Mundial'2014 na terça-feira frente à Hungria - seleção
terceira classificada no último mundial -, defrontando depois Japão (3 de julho) e Congo (5 de julho).
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Portuguesas vencem campeãs do Mundo

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

30/06/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=80dc18a3

/

29-06-2014 23:07
A equipa das quinas impôs-se à Suécia por 22-19 na segunda ronda do grupo C.
Mónica Soares foi a melhor marcadora contra a Suécia
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu hoje a campeã em título Suécia, por 2219, na segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
Depois de no jogo de estreia ter perdido com a França, vice-campeã mundial em título na categoria,
Portugal impôs-se hoje à campeã Suécia, vencendo por 22-19, após 14-9 ao intervalo, e mantendo
intactas as possibilidades de atingir a fase seguinte.
Mónica Soares, com sete golos, foi a jogadora mais concretizadora na seleção lusa, que liderou o
marcador desde o início do jogo e permitiu apenas, por duas vezes, o empate às suecas (4-4 e 5-5).
Portugal prossegue a sua participação no Mundial2014 na terça-feira frente à Hungria - seleção
terceira classificada no último mundial -, defrontando depois Japão (03 de julho) e Congo (05 de
julho).
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TSF
ID: 54612741

29/06/2014

Meio: TSF - Notícias
Duração: 00:00:35
Hora de emissão: 23:02:00

Mundial de Andebol Feminino Sub-20
http://www.pt.cision.com/s/?l=511f397
/

Mundial de Andebol Feminino Sub-20: Portugal venceu a Suécia.
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RTP Madeira
ID: 54614518
1

29/06/2014
1

Meio: RTP Madeira - Telejornal Madeira
Duração: 00:00:10
Hora de emissão: 21:38:00
1

Andebol: CS Madeira infantis venceu Leça
http://www.pt.cision.com/s/?l=49077582
/

Andebol: CS Madeira infantis venceu Leça.
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ID: 54598760

29-06-2014

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,10 x 2,26 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1
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Seleção feminina de andebol vence campeã Suécia no Mundial sub-20

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=6ab9d92d

Data Publicação:

29/06/2014

/

Hoje, 22h09
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Desporto
Seleção feminina de andebol vence campeã Suécia no Mundial sub-20
Portugal prossegue a sua participação no Mundial2014 na terça-feira frente à Hungria - seleção
terceira classificada no último mundial -, defrontando depois Japão (03 de julho) e Congo (05 de
julho).
Hoje, 22h09 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu este domingo a campeã em título Suécia,
por 22-19, na segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica, na
Croácia.
Depois de no jogo de estreia ter perdido com a França, vice-campeã mundial em título na categoria,
Portugal impôs-se hoje à campeã Suécia, vencendo por 22-19, após 14-9 ao intervalo, e mantendo
intactas as possibilidades de atingir a fase seguinte.
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ID: 54609234

29-06-2014

Tiragem: 8000

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 12,01 x 4,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Desporto adaptado

APD Braga vence torneio de andebol de 4
A equipa da Associação Portuguesa de Deficientes de Braga conquistou, ontem, a vitória no Torneio Garci Cup, prova de andebol de 4 de cadeira de rodas que se disputou em Estarreja. A equipa
bracarense conquistou três vitórias nos três jogos disputados e na final, contra a sua congénere do
Porto, venceu os dois períodos com os parciais de 6-5 e 5-3, garantindo a vitória final na prova.
O troféu ontem conquistado é mais um que se vem juntar aos cinco já assegurados e que demonstram a excelente temporada que a equipa tem vindo a realizar. Segundo os responsáveis da formação bracarense, estes troféus e conquistas reflectem também o bom trabalho que tem vindo a
ser realizado no âmbito do protocolo assinado com a Câmara Municipal de Braga.
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ID: 54609227

29-06-2014

Tiragem: 8000

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,92 x 5,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Selecção nacional entra a perder no Mundial sub-20
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 estreou-se ontem com uma derrota, por
claros 29-16 frente à França, no Mundial da categoria, que decorre na Croácia.
Aos 11 minutos, Portugal, que evidenciava algumas dificuldades na finalização, perdia por 5-1,
mas acabou por fazer uma boa recuperação e levar o resultado para a diferença mínima - 7-6, aos
22 minutos. A França voltou a colocar mais pressão no jogo e Portugal não resistiu, ficando novamente para trás no marcador (10-6), a cinco minutos do intervalo. Até ao fim da primeira parte,
Portugal já não conseguiu voltar a anular a diferença e saiu para o descanso a perder por 12-7.
No segundo tempo, a França não desperdiçou as oportunidades que teve de aumentar a vantagem no marcador e, apesar da boa réplica das portuguesas, fixou o resultado final em 29-16.
Hoje, a selecção portuguesa defronta a Suécia, no segundo jogo do Grupo C.
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ID: 54609614

29-06-2014

Tiragem: 11212

Pág: 31

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,06 x 16,93 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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Seleção feminina de andebol vence campeã Suécia no Mundial sub-20

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Expresso Online

URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=dbce443d

Data Publicação:

29/06/2014

/

Koprivnica, Croácia, 29 jun (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu hoje
a campeã em título Suécia, por 22-19, na segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a
decorrer em Koprivnica, na Croácia.
Depois de no jogo de estreia ter perdido com a França, vice-campeã mundial em título na categoria,
Portugal impôs-se hoje à campeã Suécia, vencendo por 22-19, após 14-9 ao intervalo, e mantendo
intactas as possibilidades de atingir a fase seguinte.
Mónica Soares, com sete golos, foi a jogadora mais concretizadora na seleção lusa, que liderou o
marcador desde o início do jogo e permitiu apenas, por duas vezes, o empate às suecas (4-4 e 5-5).
|21:35 Domingo, 29 de junho de 2014
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Depois de no jogo de estreia ter perdido com a França, vice-campeã mundial em título na categoria,
Portugal impôs-se hoje à campeã Suécia, vencendo por 22-19, após 14-9 ao intervalo, e mantendo
intactas as possibilidades de atingir a fase seguinte.
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu este domingo a campeã em título
Suécia, por 22-19, na segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria, a decorrer em Koprivnica,
na Croácia.
Mónica Soares, com sete golos, foi a jogadora mais concretizadora na seleção lusa, que liderou o
marcador desde o início do jogo e permitiu apenas, por duas vezes, o empate às suecas (4-4 e 5-5).
Portugal prossegue a sua participação no Mundial2014 na terça-feira frente à Hungria -- seleção
terceira classificada no último mundial -, defrontando depois Japão (3 de julho) e Congo (5 de julho).
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Marítimo termina
temporada a vencer
Encerrou-se ontem, a época
2013/2014 do andebol sénior
do Marítimo e terminou da melhor maneira com os verde-rubros a vencerm o Fermentões
(38-30), em Santo António, garantindo o 1.º lugar no Grupo B
da Zona Norte da II Divisão e
um dos seus principais símbolos, Márcio Abreu, teve uma
(justa) homenagem surpresa
pelos seus 25 anos de jogador,
quase todos de verde-rubro
vestido.
Foi um verdadeira festa no Pavilhão do Marítimo. O andebol
maritimista precisava de ganhar
para confirmar o 1.º lugar no
Grupo B do campeonato nacional da II Divisão, Zona Norte,
e conseguiu-o de modo indiscutível, terminando a prova na
liderança com 56 pontos, contra 52 do 2.º classificado, FC
Porto B.
Para a história ficam, também,
os números deste último jogo
do campeonato, pelo qual no
Marítimo jogaram e marcaram:

JM

ID: 54610771

Tiragem: 14900

Márcio Abreu foi homenageado pelos 25 anos dedicados ao andebol.

O DIA FOI TAMBÉM DE MÁRCIO
ABREU, POR INICIATIVA DA SUA ESPOSA À QUAL SE ASSOCIARAM,
DESDE LOGO, O CLUBE E A SECÇÃO
DE ANDEBOL, A SER ALVO DE UMA
HOMENAGEM PELOS 25 ANOS DEDICADOS À MODALIDADE, QUASE
TODOS AO SERVIÇO DO MARÍTIMO.

João Fernandes, João Gomes,
Miguel Moreira (1), José Castro,
Bruno Nunes (6), Marco Gil (5),
Tiago Rodrigues, Márcio Abreu
(5), António Franco (5), diogo
(1), Pedro Rodrigues (5), Paulo
Moura (6), João Gonçalves, José
Jesus, José Azevedo (4), José
Santos.
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Dragões procuram regressar à competição mais importante de andebol depois da estreia na época
passada.
Hexacampeões defrontam o tricampeão austríaco na meia-final de acesso.
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
O HC Hard, da Aústria, irá disputar com o FC Porto o acesso à fase de grupos da EHF Champions
League, a principal competição europeia de clubes de andebol. O FC Porto vai defrontar o HC na
primeira meia-final do grupo dois do torneio de qualificação, e em caso de vitória tem encontro
marcado com o vencedor da outra meia-final disputada entre o Zaporozhye, da Ucrânia, e o Junior
Fasano, de Itália.
As meias-finais estão agendadas para 6 de Setembro, enquanto a final e encontro de atribuição de
terceiro e quarto lugar se disputam no dia seguinte. O adversário dos hexacampeões nacionais são
tricampeões austríacos e jogam em casa o acesso à EHF Champions League.
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Domingo, 29 de Junho de 2014 |
Koprivnica, Croácia, 29 jun (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 venceu
hoje a campeã em título Suécia, por 22-19, na segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria,
a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
Depois de no jogo de estreia ter perdido com a França, vice-campeã mundial em título na categoria,
Portugal impôs-se hoje à campeã Suécia, vencendo por 22-19, após 14-9 ao intervalo, e mantendo
intactas as possibilidades de atingir a fase seguinte.
Mónica Soares, com sete golos, foi a jogadora mais concretizadora na seleção lusa, que liderou o
marcador desde o início do jogo e permitiu apenas, por duas vezes, o empate às suecas (4-4 e 5-5).
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Hoje, 21h54
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Desporto
Seleção feminina de andebol estreia-se com derrota no Mundial sub-20
Domingo, a seleção portuguesa defronta a Suécia, no segundo jogo do Grupo C.
Hoje, 21h54 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 estreou-se este sábado com uma derrota, por
29-16 frente à França, no Mundial da categoria, que decorre na Croácia. Aos 11 minutos, Portugal,
que evidenciava algumas dificuldades na finalização, perdia por 5-1, mas acabou por fazer uma boa
recuperação e levar o resultado para a diferença mínima - 7-6, aos 22 minutos.
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Sócios do ABC vão eleger
nova direcção a 10 de Julho
JÁ ESTÁ MARCADA a assembleia geral eleitoral do ABC, para 10 de Julho, às
18.30h, no pavilhão Flávio Sá Leite. Há 10 anos na liderança do clube, presidente Luís Teles vê com bons olhos uma alternativa com maior dinâmica.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

O ABC de Braga Andebol/SAD
vai a votos no próximo dia 10 de
Julho e, segundo apurou o Correio do Minho, para eleger uma
nova direcção. Tudo indica que
Luís Teles, presidente do ABC
há 10 anos, deixe a presidência
do clube bracarense, e não será
de surpreender que apareça no
seu lugar uma nova personalidade também com grande carisma
e muito ligada à modalidade.
Sem confirmar o que possa
acontecer até ao acto eleitoral —
embora já tenha sido público da
parte do presidente em fim de
mandato a sua disponibilidade
para passar a pasta da direcção
do ABC — o próprio Luís Teles
confessa que vê com bons olhos
“que possa existir uma alternativa, que possa criar um novo élan
no clube, ainda com maior dinâmica e influência na modalidade” para bem do futuro do ABC.
“Já são 10 anos de liderança.
Apenas o que posso dizer nesta
altura é que vamos ter eleições e
que são para eleger os corpos sociais do ABC para um novo
mandato. É um processo normal
que tem de correr, e a lista ou listas candidatas têm depois de ser
validadas pelos accionistas. Pen-

DR

Luís Teles deve passar a pasta da direcção do ABC ao fim de dez anos de liderança

so que já tenho demonstrado a
minha disponibilidade para continuar a ajudar o ABC. Mas era
importante que possa surgir uma
nova liderança, com outra dinâmica, outro élan, com novas
ideias, que mantenham o ABC
com dinâmica de vitórias, a nível de seniores e formação, e um
crescimento sustentado do clube”, afirmou, ontem, Luís Teles
em declarações ao ‘CM’.
Entre os pontos da ordem de
trabalhos da assembleia geral do
ABC de Braga, já divulgada pe-

lo presidente da mesa da assembleia-geral, Maximino Mota, para além da eleição dos novos
corpos sociais da colectividade,
há a destacar a proposta aos sócios para voltar a alargar os
mandatos da direcção do clube
novamente para quatro anos.
Com novidades na forja, sobretudo a eleição de um novo presidente, a assembleia geral está
marcada para o dia 10 de Julho,
a partir das 18.30 horas, na sede
social do ABC, que é no pavilhão Flávio Sá Leite.
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Zagreb, 28 jun (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 estreou-se hoje com
uma derrota, por 29-16 frente à França, no Mundial da categoria, que decorre na Croácia.
Aos 11 minutos, Portugal, que evidenciava algumas dificuldades na finalização, perdia por 5-1, mas
acabou por fazer uma boa recuperação e levar o resultado para a diferença mínima - 7-6, aos 22
minutos.
A França voltou a colocar mais pressão no jogo e Portugal não resistiu, ficando novamente para trás
no marcador (10-6), a cinco minutos do intervalo.
|20:40 Sábado, 28 de Junho de 2014
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28 Jun, 2014, 21:54
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 estreou-se este sábado com uma derrota, por
29-16 frente à França, no Mundial da categoria, que decorre na Croácia.
Aos 11 minutos, Portugal, que evidenciava algumas dificuldades na finalização, perdia por 5-1, mas
acabou por fazer uma boa recuperação e levar o resultado para a diferença mínima - 7-6, aos 22
minutos.
A França voltou a colocar mais pressão no jogo e Portugal não resistiu, ficando novamente para trás
no marcador (10-6), a cinco minutos do intervalo.
Até ao fim da primeira parte, Portugal já não conseguiu voltar a anular a diferença e saiu para o
descanso a perder por 12-7.
No segundo tempo, a França não desperdiçou as oportunidades que teve de aumentar a vantagem no
marcador e, apesar da boa réplica das portuguesas, fixou o resultado final em 29-16.
Domingo, a seleção portuguesa defronta a Suécia, no segundo jogo do Grupo C.
TAGS:Andebol,sub-20,
Lusa
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A equipa das quinas foi derrotada inequivocamente pela França, com 13 golos de diferença (29-16).
Portugal volta a jogar este domingo, desta feita com a Suécia
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 estreou-se hoje com uma derrota, por 29-16
frente à França, no Mundial da categoria, que decorre na Croácia.
Aos 11 minutos, Portugal, que evidenciava algumas dificuldades na finalização, perdia por 5-1, mas
acabou por fazer uma boa recuperação e levar o resultado para a diferença mínima - 7-6, aos 22
minutos.
A França voltou a colocar mais pressão no jogo e Portugal não resistiu, ficando novamente para trás
no marcador (10-6), a cinco minutos do intervalo.
Até ao fim da primeira parte, Portugal já não conseguiu voltar a anular a diferença e saiu para o
descanso a perder por 12-7.
No segundo tempo, a França não desperdiçou as oportunidades que teve de aumentar a vantagem no
marcador e, apesar da boa réplica das portuguesas, fixou o resultado final em 29-16.
Domingo, a seleção portuguesa defronta a Suécia, no segundo jogo do Grupo C.
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Sábado, 28 de Junho de 2014 |
Zagreb, 28 jun (Lusa) -- A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 estreou-se hoje com
uma derrota, por 29-16 frente à França, no Mundial da categoria, que decorre na Croácia.
Aos 11 minutos, Portugal, que evidenciava algumas dificuldades na finalização, perdia por 5-1, mas
acabou por fazer uma boa recuperação e levar o resultado para a diferença mínima - 7-6, aos 22
minutos.
A França voltou a colocar mais pressão no jogo e Portugal não resistiu, ficando novamente para trás
no marcador (10-6), a cinco minutos do intervalo.
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Madeira SAD Femininos: Duarte Sousa deverá ser o novo treinador
http://www.pt.cision.com/s/?l=549b5d39
/

O ex-treinador adjunto de Sandra Fernandes, na SAD Masculina do Madeira Andebol, Duarte Sousa,
deverá ser o novo treinador da SAD Feminina. Declarações de Alfredo Mendonça, presidente Madeira
Andebol SAD e de Duarte Sousa, treinador.
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Debate sobre Ética no Desporto
cativou alunos da EsproMinho
NA VIDA COMO NO DESPORTO. Alunos da EsproMinho debateram ontem a importância dos valores
da ética desportiva como ensinamentos essenciais para a cidadania, numa acção organizada pelo IPDJ.

‘Educar para a Ética no
Desporto’ é o tema da acção
de sensibilização do programa ‘Move-te por valores’
que anda a ser promovido
pelo PNED - Plano Nacional
de Ética no Desporto - do
Instituto Português da Juventude em várias escolas
e instituições da região.

ROSA SANTOS

ROSA SANTOS

Inácio Anjos lançou a temática, numa acção que contou também com as presenças de Raul Maia, Pli, Joaquim Peixoto e Aurora Cunha

Jovens alunos da Escola Profissional do Minho (EsproMinho) lotaram o auditório

EDUCAÇÃO E DESPORTO

uma escola de virtudes e valores,
que devem ser passados aos jovens já desde estas idades.
Simultaneamente, esta acção
do IPDJ que começou há dois
anos a percorrer as escolas e diversas instituições do país, visou
alertar também os jovens da Escola Profissional do Minho para
o combate contra a corrupção
desportiva, doping, racismo, xenofobia e violência, entre outros
maus exemplos, que devem ser
irradicados desde a juventude.
António Teixeira, director pedagógico da EsproMinho, destacou a importância desta actividade para os jovens alunos

| Miguel Machado |
“Chamamos de ética ao conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos
estão a olhar. O conjunto de coisas que
as pessoas fazem quando ninguém está a
olhar é carácter” - Óscar Wild.

Perante um auditório repleto de
jovens alunos da Escola Profissional do Minho, Inácio Anjos,
técnico superior do Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e responsável pelo
programa do PNED, deu ontem
de manhã uma aula prática de
sensibilização sobre a Ética no

Desporto, ressalvando a importância, no contexto educativo,
dos valores como o respeito, responsabilidade e fair-play, junto
dos jovens, como fundamentais
para uma sociedade mais justa,
com ética, e solidária no futuro.
Acção na EsproMinho contou
ainda com as presenças de Aurora Cunha, antiga atleta olímpica,
Pli, guarda-redes de futsal do
Sp. Braga/AAUM, Joaquim Peixoto, seleccionador nacional e
do Sp. Braga de taekwondo, e
ainda Raul Maia, técnico dos juniores do ABC (andebol).
Embaixadora do PNED, Aurora Cunha encantou a plateia com

os seus conselhos e testemunhos. “É um tema importante
para a juventude. O mais importante para estes jovens é aprenderam a respeitar as regras e como embaixadora da Juventude e
Desporto, pela experiência que
tive como atleta de alta-competição, é sempre para mim um
prazer participar nestas acções
do IPDJ”, referiu.
Sob o lema ‘pais/filhos e atletas/treinadores todos jogam’, o
conjunto de reflexões e testemunhos dos convidados cativou a
atenção dos alunos da EsproMinho, para um debate interactivo
que ressalvou o desporto como

bracarenses da instituição.
“A temática ética no desporto
está inserida no nosso programa
de formação para a cidadania, e
é um tema muito importante para nós porque estamos a falar de
jovens, alguns deles desportistas, e que se ajusta na perfeição
ao nosso programa de formação
de cidadãos. Acolhemos com toda a satisfação esta actividade
do IPDJ, e além do mais é um
orgulho receber na EsproMinho
desportistas portugueses notáveis como a Aurora Cunha, que
é um exemplo de credibilidade e
conhecimento para esta juventude”, frisou António Teixeira.
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“Garci Cup” abre com
pompa e circunstância
Andebol

D.R.

Torneio Internacional

Avelino Conceição
FESTA O Pavilhão Municipal
de Estarreja foi pequeno para
o muito público que presenciou a cerimónia que marcou
o arranque de mais uma edição do Torneio Internacional
de Andebol “Garci Cup”.
Um espectáculo que teve a
animação de alguns alunos da
Escola Profissional de Aveiro e
de uma escola de dança de Estarreja, a que se seguiu o desfile
de todas as equipas participantes na competição.
O desejo para haja “bom jogos, muita competição e fairplay” foi comum aos oradores
que fizeram as honras de abertura do torneio, que teve o momento alto quando se cantou
o hino de Portugal durante a
apresentação das Selecções
Femininas do Garci Cup, cons-

Cerimónia de abertura atraiu
muitas pessoas

tituída por algumas das melhores jogadoras nacionais (a
maioria do Alavarium, bicampeão nacional) e a de Juniores
B portuguesa
O jogo, que ficou marcado
pelo equilíbrio e que terminou
com a vitória (23-22, com 1212 ao intervalo) da formação
júnior nacional liderada por
Sandra Fernandes, fechou, assim, o primeiro dia do torneio,
que vai decorrer até domingo,
englobando mais de três centenas de encontros dos mais
variados escalões. |
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Andebol

CCRAM Campeão Nacional em Juvenis

A Fase Final do Campeonato
Nacional de Andebol da 2.ª Divisão
no escalão de juvenis terminou.
O último jogo realizado no
domingo, 15 de Junho, no
CCRAM, entre a equipa do Clube
Cultural e Recreativo Alto do
Moinho e o Benfica B decidia quem
seria o campeão. Ambas as equipas
contavam por vitórias os jogos
até então realizados. Adivinhavase um jogo muito competitivo e
equilibrado.
Com uma magnífica moldura humana
nas bancadas, a equipa da casa niciou o
jogo com muita determinação e cedo
se colocou na dianteira do marcador.

A pouco e pouco foi dilatando
a diferença e ao intervalo já
ganhava por 11-5.
O resultado final acabou por
ser mais desnivelado do que
se previa, mas que apenas
surpreende quem não viu
o jogo. 27-12 traduz bem
a superioridade em todo o
campo, tanto na defesa como
no ataque.
A equipa funcionou como
um todo. Nenhum jogador
sobressaiu
ao
coletivo.
E a prova é que os 27 golos
marcados foram distribuídos por
10 jogadores, tendo Daniel Rego
marcado 6 golos, que beneficiou
por ser o marcador de serviço dos
livres de 7 metros, função em que
se revelou exímio já que marcou
nas três oportunidades de que
dispôs.
No final todos estavam rendidos.
Até a massa associativa do Benfica,
que acorreu em grande número,
reconheceu a superioridade da
equipa do CCRAM.
Fonte: CCRAM
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20-06-2014

Tiragem: 4600

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 6,34 x 8,47 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A46

ID: 54521932

20-06-2014

Tiragem: 6000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 20,73 x 35,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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