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Três jogadoras,
um treinador
e dois árbitros
nomeados

O Andebol aveirense volta a es-
tar em plano de destaque nas
nomeações para os melhores
da época de 2014/2015, que vão
ser conhecidos na 5.ª Gala do
Andebol, após uma votação
que está a decorrer até final des -
te mês e para a qual estão indi-
cados cinco nomes para cada
categoria.

O nome do Alavarium apa-
rece na lista de nomeações, atra-
vés de Mariana Lopes e Mónica
Soares, para Melhor Jogadora;
Isabel Góis, para Melhor Guar -
da-redes Feminina; Carlos Nei -
va, para Melhor Treinador - pro-
vas nacionais femininas; e Ra-
miro Silva/Mário Coutinho, pa -
ra Melhor Dupla de Árbitros.

Das cinco nomeações apre-
sentadas em cada categoria,
após o fecho da votação, serão
identificados o vencedor da ca-
tegoria, o segundo e o terceiro
classificados. Os vencedores se-
rão depois conhecidos durante
a gala, a realizar em Castelo
Branco, a 29 de Agosto. |

Andebol
Gala Anual
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Alavarium vence em Águeda

DOMÍNIO A equipa masculina
de Minis do Alavarium Andebol
Clube de Aveiro venceu, no pas-
sado, o torneio organizado pelo
Águeda Andebol e que se dis-
putou no renovado pavilhão do
GICA. Na primeira fase da com-
petição, a equipa aveirense de-
frontou e ganhou a todas as res-
tantes equipas participantes de
forma expressiva, mostrando
que, apesar do fim de época, está
em grande forma.

O jogo de abertura do torneio
foi contra a formação agueden -
se, que o Alavarium venceu por

3-14, seguindo uma vitória (12-
21) frente à LAAC, clube com
atletas bastante lutadores, mas
que não conseguiram superar
a técnica e a concentração dos
aveirenses. A fechar a fase de
grupos, o Alavarium defrontou
e venceu o Ílhavo Andebol Clu -
be, por 12-6.

Na final, a formação de César
Ferreira voltou a encontrar a
equipa da casa, sagrando-se a
grande vencedora deste torneio,
derrotando o Águeda Andebol
Clube, por 6-14. Para apurar o
terceiro lugar no pódio defron-
taram-se as equipas da LAAC e
do Ílhavo AC, com vantagem
para a formação de Aguada de

Cima (16-11). André Vaia, do Ala-
varium, des tacou-se na baliza,
mostran do uma vez mais por
que é considerado um dos me-
lhores jovens guarda-redes do
distrito. Jo sé Miguel Vale, tam-
bém do Alavarium, foi o arti-
lheiro de serviço da equipa avei-
rense e o melhor marcador do
torneio, com 26 golos.

Pela equipa de Minis do Ala-
varium jogaram André Vaia e
Daniel Correia (guar da-redes),
Vicente Ribau, Bernardo Matos,
Guilherme Nascimento, Gon-
çalo Pereira, Hugo Malcato, Ale-
xandre Gomes, Jo sé Miguel
Vale, Dinis Ribau, Bru no Leitão
e Afonso Ferreira. |

Andebol
Torneio de Minis

Jovens do Alavarium que venceram o torneio em Águeda

D.R.
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Avelino Conceição

A IV Edição do Torneio Inter-
nacional Garci Cup arranca
hoje e, até ao próximo dia 28,
uma maratona de jogos vai fa-
zer da cidade de Estarreja a ca-
pital do Andebol nacional. Ao
longo de cinco dias cerca de
200 equipas e um total de
3.500 atletas dos escalões de
Minis, Infantis, Iniciados, Juve-
nis, Juniores e Seniores, mas-
culinos e femininos e Masters
Femininos vão estar em acção
em vários pavilhões do con-
celho e de outros concelhos vi-
zinhos.

O evento arranca hoje, às 21
horas, com a habitual cerimó-
nia de abertura no Pavilhão
Mu nicipal de Estarreja, onde
muito público se deverá juntar

para assistir a um espectáculo
em que estão envolvidas a Es-
cola Profissional de Aveiro e a
Escola Secundário de Estarreja,
mas que também terá agradá-
veis surpresas.

A competição propriamente
dita começa meia hora depois,
com o confronto entre a Selec-

ção Feminina de Juniores A e
o Maiastars. Uma oportuni-
dade única para ver a equipa
lusa liderada pelo técnico Car-
los Pires, que vai participar no
Europeu de Sub/19, a realizar
de 23 de Julho a 2 de Agosto,
em Valência (Espanha). Rita
Neves e Ana Ursu, jogadoras

do Alavarium fazem parte das
16 “eleitas” pelo seleccionador
nacional.

As equipas de Masters do FC
Porto e do Estarreja AC, com
destaque para figuras como
Carlos Resende, Eduardo Fi-
lipe e Carlos Andorinho, en-
cerram o primeiro dia do
even to, que ao todo terá 550
partidas de andebol e terá o
seu epílogo no próximo do-
mingo, com a cerimónia de
encerramento da edição 2015
do torneio, que conta também
a presença de vários atletas da
actualidade como padrinhos
do Garci Cup.

Mas para, além do Andebol
Indoor, a organização dá des-
taque especial para ao Andebol
de Praia, de forma a promover
a inclusão de toda a comuni-
dade nesta modalidade. A par
da competição, serão criados
momentos únicos de anima-

ção, diversão e convívio, de for -
ma a divulgar não só o torneio,
como a própria cidade de Es-
tarreja. |

Estarreja transforma-se
na capital da modalidade
Arranque Começa hoje mais uma edição do Torneio Internacional, que vai juntar
na cidade cerca de duas centenas de equipas num total de 3.500 atletas
Andebol
Garci Cup 2015

Números

5
Dias de competição
do Garci Cup.

11
Pavilhões onde se vão
disputar os jogos.

200
Equipa que vão competir
em Estarreja.

550
Partidas de sete
escalões etários.

3.500
Atletas envolvidos
no torneio.

Equipa lusa de Juniores A feminina actua já esta noite

D.R.
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Daan Garcia
regressa ao
S. Bernardo

Daan Garcia (na foto) vai fazer
parte da equipa sénior do Cen-
tro Desportivo de São Bernardo,
que na próxima época volta a
disputar o Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão, anunciou o
clube esta semana através do
“Facebook”. O jogador, que na
temporada que terminou re-
presentou o Madeira SAD,
“volta assim na perspectiva de
ser mais um a acrescentar valor
ao plantel sénior. Naquela que
será a sua quinta época ao ser-
viço do S. Bernardo”. pode ler-
se na rede social.

O São Bernardo mantém pra-
ticamente a “espinha dorsal” da
equipa que continuará a ser
orientada por Ulisses Pereira,
uma vez que o clube já garantiu
a renovação da maioria dos jo-
gadores do plantel sénior. De
saída estão Tiago Azenha e Al-
bano Lopes. No caso de Tiago
Azenha termina um ciclo de
três anos de ligação ao clube
como jogador sénior e elemen -
to de equipas técnicas. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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A disputar na Coreia do Sul

UMinho com 14 atletas
nas Universíadas

A 
Universidade do 
Minho, com 14 atle-
tas convocadas, é a 
academia portu-

guesa que mais atletas 
fornece à comitiva por-
tuguesa que vai estar pre-
sente nas Universíadas, a 
disputar em Gwanju, na 
Coreia do Sul.

Rui Bragança (Medi-
cina), medalha de ouro 
nos I Jogos Europeus na 

modalidade de taekwon-
do, vai ser o porta-es-
tandarte português nas 
Universíadas.

A FISU, Federação In-
ternacional do Desporto 
Universitário, organiza de 
dois em dois anos as Uni-
versÍadas, que basicamen-
te são os Jogos Olímpicos 
Universitários.

Passados 16 anos sobre 
a primeira participação 

de um aluno da UMinho 
numas Universíadas, vol-
ta a fazer-se história para 
os minhotos, que ao ve-
rem 14 atletas convoca-
dos, tornam-se na univer-
sidade mais representada 
nos eleitos da Federação 
Académica do Despor-
to Universitário (FADU) 
para envergar as cores de 
Portugal neste importan-
te evento desportivo. Os 

minhotos têm sete atletas 
no taekwondo (todos eles 
medalhados em europeus 
universitários), seis no an-
debol (campeões mundiais 
universitários e europeus 
em 2014) e um na natação.

A delegação portugue-
sa vai ser composta por 
70 elementos, dos quais 
45 são estudantes-atle-
tas, em representação de 
10 modalidades.
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CARNEIRO NO SPORTING
Carlos Carneiro, depois de oito épo-
cas ao serviço do Benfica, assinou
pelo Sporting para as próximas três
épocas. Carlos Carneiro, de 33
anos, esteve na Luz entre 2007 e
2015, onde chegou a ser capitão.
Antes do Benfica, o central, que foi
o jogador mais valioso da Liga em
2010/11 e 2012/13, representou o
Madeira SAD, o Boavista e o ABC.
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Carlos Carneiro troca

Benfica pelo Sporting

O internacional português Carlos
Carneiro, depois de oito épocas
ao serviço do Benfica, assinou
pelo Sporting para as próximas três
épocas. Carlos Carneiro, de 33 anos,
central que também pode jogar a
lateral esquerdo, esteve na Luz entre
2007 e 2015, no qual chegou a ser
capitão. Antes do Benfica, Carneiro,
jogador mais valioso da Liga em
2010/11 e 2012/13, representou
o Madeira SAD, o Boavista e o ABC.

Andebol
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A14Felisberto Landim é reforço do FC Porto
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24-06-2015 10:27
 
 Pivô de 22 anos foi contratado para as próximas duas épocas.
 
 Felisberto Landim assinou por duas temporadas com o FC Porto.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Felisberto Landim é o mais recente reforço da equipa de andebol do FC Porto. O pivô de 22 anos
formado no Belenenses assinou um contrato válido por dois anos, com mais dois de opção, revelou o
FC Porto na sua página oficial.
 
 Formado no Paço de Arcos e no Belenenses, o internacional cabo-verdiano vai encontrar o FC Porto o
irmão mais novo Edgar Landim, lateral esquerdo dos dragões.
 
 Em declarações ao Porto Canal, Felisberto Landim assumiu que ficou surpreendido com o convite dos
azuis e brancos e que era 'impossível recusá-lo'.
 
 "Estou aqui para trabalhar imenso, quero vitórias e quero ganhar em todas as frentes. Venho dar
tudo o que tenho e ajudar a equipa. Nunca joguei na Liga dos Campeões e vai ser um prazer enorme
participar nessa competição. Ter a oportunidade de jogar a mais importante prova de clubes é um
objectivo de vida", começou por dizer Felisberto Landim.
 
 "O meu irmão diz que aqui tratam muito bem os atletas e que os mais velhos ajudam em tudo. O
convite do FC Porto apanhou-me de surpresa e, claro, é impossível de recusar. O Dragão Caixa tem
um público fantástico, é muito bom jogar aqui. Vim assistir à final do Andebol 1, com o meu irmão, e
foi muito bom. Venho dar tudo, quero trabalhar todos os dias para dar o meu contributo", acrescentou
Felisberto Landim.
 
 "O Alexis Borges e o Daymaro Salina são excelentes jogadores, mas venho para trabalhar e ganhar
um espaço nesta equipa", disse sobre a 'concorrência' para a sua posição.
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Portugal vai disputar com Israel, Estónia e Geórgia o acesso ao Mundial de 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-06-2015
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para-o-play-off-de-acesso-ao-mundial-de-2017

 
24-06-2015 10:05
 
 Seleção nacional de andebol com Israel, Estónia e Geórgia na qualificação para o play-off de acesso
ao Mundial de 2017
 
 Só o primeiro classificado de cada grupo garante a presença no play-off, a disputar em Junho de
2016.
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 Portugal vai disputar com Israel, Estónia - num reencontro, depois da qualificação de 2015 - e
Geórgia a única vaga do Grupo 4 de acesso ao Campeonato do Mundo Seniores Masculinos França
2017. O sorteio dos grupos de qualificação realizou-se na passada terça-feira, na sede da EHF, em
Viena.
 
 A qualificação disputa-se no sistema casa-fora, em três datas: 4-8 Novembro 2015, 6-10 e 13-17 de
Janeiro de 2016. O primeiro classificado de cada grupo apura-se para o play-off, que se joga de 10 a
12 e 14 a 16 de Junho de 2016.
 
 A França, enquanto organizadora e campeã do Mundo, é a única selecção europeia já apurada para o
Mundial 2017. Em Janeiro de 2016, os três primeiros classificados do Europeu vão juntar-se à selecção
gaulesa, o que significa que serão 13 os representantes europeus no Mundial de Janeiro de 2017.
 
 O sorteio determinou os seguintes grupos de qualificação:
 
 Grupo 1: Bósnia Herzegovina, Lituânia, Eslováquia, Kosovo
 
 Grupo 2: Áustria, Finlândia, Roménia e Itália
 
 Grupo 3: Letónia, Ucrânia, Grécia e Chipre
 
 Grupo 4: Portugal, Israel, Estónia e Geórgia
 
 Grupo 5: Rep. Checa, Turquia e Bélgica
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Andebol Clube de Fafe vai en-
cerrar a época desportiva
2014/2015 no próximo domin-
go, com uma festa em Arões, em
que celebra o regresso da equipa
principal à I Divisão Nacional
de andebol e o título de campeão
nacional da II Divisão, conquis-
tado no domingo no Pavilhão da
Luz — onde a equipa fafense
triunfou sobre o Benfica B, por
23-27. 

A colectividade fafense, que já
projecta a próxima temporada
no escalão maior, define como
prioridade a manutenção, sem
entrar em desequilíbrios orça-
mentais, disse ao Correio do
Minho o presidente da direcção,
Artur Magalhães.

Quando na época anterior o
clube desceu ao escalão secun-
dário, foi concebido um projecto
“assente em jovens de Fafe e das
redondezas, para programarmos
uma subida sustentada. A pro-
moção não era uma obsessão",
disse o dirigente.

Artur Magalhães reconhece, no
entanto que, com o correr dos jo-
gos do campeonato nacional da

II Divisão, e ao ver a equipa
ganhar nove dos dez encontros
disputados, começou a dese-
nhar-se com mais nitidez o pro-
pósito do regresso ao escalão
principal.

Confirmado com antecedência,
o regresso à I Divisão não vai al-
terar radicalmente a orientação

dada ao clube. 
“Vamos procurar mais três ou

quatro jogadores que nos garan-
tam mais qualidade competitiva,
estamos já para isso em negocia-
ções. O professor José António
tem vindo a fazer um excelente
rabanho e vai dar-lhe continui-
dade”, acrescentou.

O presidente da direcção do
AC Fafe assume que na época
2015/2016 “vamos tentar criar
condições para uma época con-
digna na I Divisão”. 

Sem querer entrar já directa-
mente em números concretos,
reforça que o orçamento não irá
sofrer desvios significativos.

AC Fafe campeão nacional
da II Divisão festeja título
TRIUNFO NO PAVILHÃO DA LUZ sobre o Benfica B selou para o Andebol Clube de Fafe época com a
conquista do título de campeão nacional da II Divisão de andebol. Domingo há festa em Arões.
Próxima época projecta-se com cautelas orçamentais, para a manutenção no escalão maior.

DR

Jogadores festejaram conquista do título com vitória no Pavilhão da Luz

DR

Adeptos de Fafe foram a Lisboa acompanhar equipa no último jogo da época

DR

Treinador José António continua

“Apesar das dificuldades,
ultrapassamos os objectivos
a que nos propusemos
inicialmente, tendo sido
dados passos seguros para
que o clube possa continuar
a evoluir”, escreveu o
treinador José António
Silva, na sua página do
Facebook.

Quinta das Vinhas 
Tributo aos campeões
domingo em Arões
Domingo, 28 de Junho, a partir
das 19.30, vai ter lugar na Quin-
ta das Vinhas, em Arões, uma
“festa de tributo aos campeões”.
O AC Fafe vai encerrar a época
em convívio entre dirigentes,
atletas e  demais agentes envol-
vidos na conquista do título na-
cional de andebol da II Divisão,
incluindo apoiantes e patrocina-
dores.

§festa
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O 
Andebol Clube de 
Fafe sagrou-se cam-
peão nacional da se-
gunda divisão da 

modalidade, ao vencer o 
Benfica B por 27-23, em 
encontro da última jor-
nada da fase final, dispu-
tado no Pavilhão da Luz, 
em Lisboa.

Orientada pelo técnico 
José António Silva, o AC 
Fafe está assim de regres-
so ao campeonato nacio-
nal da primeira divisão.

Na fase final, venceu 
nove dos dez jogos e por 
isso mesmo garantiu não 
só a subida, mas também 

o título de campeão nacio-
nal. A taça e as medalhas 
serão atribuídas à equipa 
fafense no próximo fim 
de semana.

O Arsenal da Devesa, 
que na última jornada per-
deu, no Flávio Sá Leite 
com o Avanca (34-27), ter-
minou na terceira posição.

Femininos:
Juventude de Mar
em 3.º lugar
no encontro nacional
A equipa de andebol fe-
minino do Juventude de 
Mar terminou na terceira 
posição no encontro na-

Andebol: 2.ª Divisão

AC Fafe campeão nacional

AC Fafe 
está de 

regresso à 
primeira divisão 

nacional de 
andebol

cional da categoria 
disputado no passado 
fim de semana, em Leiria.

A competição registou 
a participação de cerca de 
1.200 atletas. Em mas-
culinos o vencedor foi o 
Sporting Clube de Por-
tugal, que bateu na final 
o Águas Santas. A parti-
da foi dirigida pela dupla 
bracarense Diogo Teixei-
ra e Rui Oliveira.

No que diz respeito 
a equipas da Associação 
de Andebol de Braga, e 

em masculinos, a 
melhor classificada 

foi o CCR Fermentões, 
com um sexto lugar. O 
ABC terminou na nona 
posição e o CA Barrosas 
em 13.º

Em femininos, o ven-
cedor foi o Lagoa (Algar-
ve), que bateu na final a 
equipa do JAC Alcanena.

Da Associação braca-
rense, para além da Ju-
ventude do Mar, que foi 
quarta, a Didáxis A2D fi-
cou em 9.º lugar.

A
C

 F
af

e
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Andebol: ACR7

Final do nacional
na Figueira da Foz
A APD Braga é uma das equipas que, no dia 27 
de junho, estará na Figueira da Foz, para dispu-
tar a fase final do campeonato nacional de ande-
bol em cadeira de rodas (ACR7).

A final da competição realiza-se no Pavilhão 
Municipal de Paião, na Figueira da Foz e, pa-
ra além do conjunto bracarense, contará com a 
participação das equipas do CP SB Messines/Al-
garve, APD Leiria e A.A. Rovisco Pais, cabendo-
-lhes disputar as  meias-finais. As restantes equi-
pas vão disputar os jogos de classificação final. O 
prograna começa às 9h30 com o jogo de atribui-
ção do oitavo lugar. A APD Braga joga às 11h30, 
com a APD Leiria, e às 12h30 com CP SB Messi-
nes/Algarve. A final inicia-se às 17h00.
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Andebol: Carlos Carneiro troca Benfica pelo Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL:: http://www.futebol365.pt/artigo/135529-andebol-carlos-carneiro-troca-benfica-pelo-sporting/

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 23-06-2015 às 16:36
 
 O internacional português Carlos Carneiro, depois de oito épocas ao serviço do Benfica, assinou pelo
Sporting para as próximas três épocas, anunciou esta terça-feira o clube 'leonino' na sua página oficial
na internet.
 
 Carlos Carneiro, de 33 anos, central e que também pode jogar a lateral esquerdo, esteve no clube da
Luz entre 2007 e 2015, no qual chegou a ser capitão.
 
 Antes do Benfica, o central, que foi o jogador mais valioso da Liga em 2010/11 e 2012/13,
representou o Madeira SAD, o Boavista e o ABC.
 
 Na Luz, Carlos Carneiro conquistou o único campeonato das 'águias', em 2007/08, nos últimos 25
anos. E foi também campeão pelo Madeira SAD, em 2005.
 
 No seu currículo constam ainda uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças, ainda
pelo Benfica.
 
 "Precisava de um estímulo e havendo uma proposta do Sporting era impossível recusar. O Sporting é
um grande clube, com uma história tremenda. Quero ser campeão aqui, é esse o nosso grande
objetivo", salientou o jogador em declarações ao jornal do Sporting.
 
 Siga-nos no, noe no.
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Andebolista Carlos Carneiro assina pelo Sporting após oito anos no Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2015

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=4640611

 
O internacional português Carlos Carneiro, depois de oito épocas ao serviço do Benfica, assinou pelo
Sporting para as próximas três épocas, anunciou, esta terça-feira, o clube "leonino" na sua página
oficial na internet.
 
 Carlos Carneiro, de 33 anos, central e que também pode jogar a lateral esquerdo, esteve no clube da
Luz entre 2007 e 2015, no qual chegou a ser capitão.
 
 Antes do Benfica, o central, que foi o jogador mais valioso da Liga em 2010/11 e 2012/13,
representou o Madeira SAD, o Boavista e o ABC.
 
 Na Luz, Carlos Carneiro conquistou o único campeonato das "águias", em 2007/08, nos últimos 25
anos. E foi também campeão pelo Madeira SAD, em 2005.
 
 No seu currículo constam ainda uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças, ainda
pelo Benfica.
 
 "Precisava de um estímulo e havendo uma proposta do Sporting era impossível recusar. O Sporting é
um grande clube, com uma história tremenda. Quero ser campeão aqui, é esse o nosso grande
objetivo", salientou o jogador em declarações ao jornal do Sporting.
 
 publicado a 2015-06-23 às 19:30
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Andebol: Carlos Carneiro deixa Benfica e assina pelo Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2015

Meio: Mais Futebol.pt

URL:: http://www.maisfutebol.iol.pt/modalidades/reforco/andebol-carlos-carneiro-troca-benfica-pelo-sporting

 
Internacional português é reforço dos leões ao fim de oito épocas ao serviço das águias
 
 há 22 minutos
 
 Carlos Carneiro assinou pelo Sporting para as próximas três épocas. O acordo foi anunciado esta
terça-feira pelos leões. Após oito épocas ao serviço do Benfica, o internacional português decidiu ir
jogar para o rival lisboeta.
 
  Precisava de um estímulo e havendo uma proposta do Sporting era impossível recusar. O Sporting é
um grande clube, com uma história tremenda. Quero ser campeão aqui, é esse o nosso grande
objetivo , excplicou o jogador, em declarações ao jornal do Sporting.
 
 Carlos Carneiro, de 33 anos, central e também lateral esquerdo, esteve na Luz entre 2007 e 2015,
onde venceu uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças. Conquistou ainda o único
campeonato do Benfica nos últimos 25 anos, na época de 2007/2008.
 
 Antes de chegar ao Benfica representou o Madeira SAD, onde foi campeão em 2005, o Boavista e o
ABC.
 
Redação
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Sporting "rouba" Carlos Carneiro ao Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2015

Meio: Renascença Online

URL:: http://rr.sapo.pt/bolabranca_detalhe.aspx?fid=44&did=191373

 
23-06-2015 16:49
 
 Central de 33 anos passou os últimos oito anos na Luz. Agora, assina por três épocas pelo eterno rival
da capital.
 
 O Sporting anunciou, esta terça-feira, a contratação de Carlos Carneiro, central que representou o
Benfica nas últimas oito temporadas.
 
 Através do site oficial, os leões dão conta da chegada do internacional português de 33 anos a
Alvalade, que assina um vínculo válido por três temporadas.
 
 "Precisava de um estímulo e havendo uma proposta do Sporting era impossível recusar. O Sporting é
um grande clube, com uma história tremenda. Quero ser campeão aqui, é esse o nosso grande
objectivo", afirmou, em declarações ao jornal do clube.
 
 Carlos Carneiro foi considerado o melhor jogador do Nacional de andebol em 2011 e 2013, tendo
ainda representado Madeira SAD, Boavista e ABC.
 
 Ao serviço dos eternos rivais dos encarnados, Carneiro foi campeão, em 2008, conquistando
igualmente uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças, também pelas águias.
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Lousada: Encontro Regional de Andebol com mais de 300 atletas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2015

Meio: Vale do Sousa Online

URL:: http://valedosousa.blogs.sapo.pt/lousada-encontro-regional-de-andebol-2554413

 
Entre sexta-feira e domingo o Complexo Desportivo de Lousada foi palco do Encontro Regional de
Andebol. O evento, promovido pela Associação de Andebol do Porto e com a colaboração da Câmara
Municipal de Lousada, contou com a participação de mais de 300 atletas, num ambiente de festa. Em
competição estiveram cinco equipas femininas, entre elas Macieira AC, Colégio de Gaia, CS Nun'
Alvares, CAAE Baltar e AC Os Lusitanos, e masculinas, entre elas E. Vigorosa Sport A, AA S. Mamede,
AD Amarante, CD Rio Tinto, AMD Lagarteiro, AD Modicus Sandim, Macieira AC, CAAE Baltar, CALE,
CDC Santana, CPN, E. Vigorosa Sport B e Escola Nevogilde Andebol. Nesta iniciativa organizada pela
Associação de Andebol do Porto com a colaboração do Município de Lousada, foram realizados cerca
de 60 jogos durante os três dias. Para o Vereador do Desporto, Dr. António Augusto Silva, o balanço
desta iniciativa é seguramente positivo, na medida em que "entre atletas, técnicos, dirigentes e
familiares, o andebol trouxe a Lousada, durante os três dias em que decorreu o Encontro, mais de mil
pessoas, o que vem demostrar o sucesso da iniciativa". O Vereador do Desporto destacou ainda o
facto da formação "ENA - Escola Nevogilde Andebol ter participado ativamente neste Encontro, onde a
sua equipa de infantis competiu e obteve um bom resultado desportivo e os atletas dos restantes
escalões colaborado na organização. Foi, sem dúvida, uma experiência muito interessante para todos
eles, que vai, por certo, concorrer para a afirmação da modalidade no concelho em geral e em
Nevogilde em particular". A opinião do Presidente da Associação de Voleibol do Porto, Paulo Martins,
foi no mesmo sentido ao destacar que "este Encontro foi um sucesso, na medida em que tem
infraestruturas ideais para este tipo de modalidade. A juntar a este fator o apoio da autarquia de
Lousada, de modo a retomar um Encontro que não era realizado há muito tempo no distrito do Porto".
Este Encontro é considerado como uma festa de final de ano, "onde o convívio é o mais importante,
não estando em causa a competição. Em Lousada existe uma equipa de andebol que está a começar e
por isso, é nosso intuito reforçar o papel da formação" - destaca o Presidente da Direção da
Associação de Voleibol do Porto. CM Lousada
 
 23.06.15
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Desporto uniu crianças
de todas as freguesias de Gaia

JOGOS JUVENIS DE GAIA TERMINOU NO PASSADO SÁBADO COM A ENTREGA DE PRÉMIOS

Depois de vários anos de pa-
ragem, o regresso dos Jogos
Juvenis de Gaia, que levou
mais de mil jovens de todo o
concelho à competição, che-
gou ao fim, no passado sá-
bado, com a entrega de
medalhas aos vencedores de
cada modalidade, bem como
ao jogador com maior fair
play. A cerimónia de encer-
ramento decorreu no Pa-
vilhão Municipal da Lavan-
deira, num ambiente de

grande animação e alegria.
Os Jogos Juvenis realizaram-
-se em sete modalidades:
andebol de 5 e de 7, futebol
de 5 e de 7, atletismo, ginás-
tica e ténis de mesa. E já se
pensa na edição de 2016,
cuja fase de freguesias co-
meçará a realizar-se ainda
este ano.
Certo é que o evento renas-
ceu este ano e veio para ficar,
até porque a vontade da câ-
mara de Gaia passa por fo-
mentar o desporto para
todos.

MÁRCIO FAUSTINO

Jogos Juvenis de Gaia continuam no próximo ano
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ANDEBOL q Triunfo por 41-24

Feirense com 
vitória robusta 
sobre a 
sanjoanense

O Feirense alcançou sem surpre-
sa uma vitória robusta de 41-24 so-
bre uma ADS que equipa de preto, 
mas que se apresentou ainda muito 
verde no jogo.

Jogo pouco competitivo, tal a 
superioridade da formação azul 
sobre os vizinhos da ADS, mas 
curiosamente até começou equili-
brado, no entanto com o aproximar 
do intervalo o Feirense foi desco-
lando no marcador.

Depois do descanso os fogacei-
ros impuseram ainda mais o seu 

estilo de jogo muito rápido e inten-
so, foram rodando toda a equipa 
como está patente na distribuição 
dos golos e não deram quaisquer 
hipóteses ao opositor de hoje. 

Com mais esta vitória o Feirense 
consolida a sua liderança nesta 
Taça de Encerramento de Aveiro, 
e em caso de vitória na próxima 
jornada sobre a formação do SC 
Espinho, que nesta jornada perdeu 
em casa com o Alavarium por dois 
golos, praticamente asseguram o 
título nesta competição.
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Q
ue futuro vai ter o 
desporto no nos-
so país? nas últimas 
duas décadas, tem 
vindo a degradar-se! 

unicamente o futebol tem me-
recido alguma proteção, como 
desporto com dinheiro, que gere massas associativas e profissio-
nais, concretamente, devido ao 
suporte dado pelas “sad’s”!...

ora, a génese do desporto 
está nas escolas, através do pro-
grama desporto escolar!... É daí que provêm os talentos…, mas 
esse programa está prestes a ser 
eliminado, em virtude das condi-ções estarem a degradar-se, ano 
após ano! não existe um plano, 
nem uma estratégia!...

aos principais técnicos, que 
são os professores de educação física, para a iniciação e desen-
volvimento, não lhes são propor-cionadas as mínimas condições, 
para que possam pôr à prova as 
potencialidades e conhecimen-
tos nesse domínio… e, para além 

do plano e estratégia, os referi-
dos agentes escolares, em rela-
ção aos demais professores, pre-cisam de horários flexíveis ou de outras diretrizes da tutela do mi-
nistério, para que possam estar livres ao fim de semana, a fim de acompanharem as competições 
desportivas, que irão dar os seus 
frutos, com o desenvolvimento 
do talento dos seus atletas e es-
tes serem dignos representan-
tes do País nos principais cam-
peonatos da europa, do mundo e 
nos Jogos olímpicos!... Caso con-
trário, não teremos espelhada a 
imagem de marca nessas compe-tições. E lá se vai a nossa repre-
sentação desportiva e cultural. 
o desporto é cultura e, sem uma 
representação condigna nesses 
principais eventos, arriscamos a ser considerados outra vez do 
terceiro mundo…

a nossa massa crítica está 
nas escolas e é para lá que nos te-
mos de virar e preocupar! As coletividades, associações e clubes que têm sido os men-
tores da formação e desenvolvi-
mento do desporto em Portugal e que o têm levado a patamares 
mais altos, sobretudo as modali-
dades amadoras, consideram-se, 

neste momento, devido à conjun-
tura atual económica e social, im-
potentes para continuar a carre-
gar com essa responsabilidade!... 
e para ajudar à festa, os princi-
pais clubes deste país em nada têm ajudado o desporto ama-
dor, apenas privilegiando o fute-
bol! desvirtuando os seus pró-
prios estatutos e sendo os seus 
patrocinadores também engana-
dos, porque algumas verbas, que 
eram para as modalidades ama-
doras, vão para o futebol. assim 
foi criada uma imagem à sua vol-

ta, em que a cultura desportiva 
dos portugueses é só o futebol, 
imagem essa também sustenta-
da, embora indiretamente, pela 
comunicação social, que dedi-
ca 90% da atenção ao futebol... Um flagelo resultante de uma in-
cultura, que noutros países não 
existe?! todos os recintos des-
portivos se enchem de adeptos, 
com privilégio para todas as mo-
dalidades!...

agora, mais que nunca, para 
salvarmos o desporto em Portu-
gal, o estado, através da sua tu-

tela, tem de dedicar uma maior 
parcela do seu orçamento para o 
desporto escolar. É na tenra ida-
de, na idade escolar, que se de-
senvolvem os talentos, para que 
o nosso país seja dotado de in-
fraestruturas humanas desporti-vas e culturais, a fim de ombre-
ar, pelo menos, com os países da 
nossa dimensão. 

neste momento, em termos 
de desporto, somos o parente po-
bre da ue!... temos algumas mo-
dalidades em franco crescimento, 
nomeadamente, canoagem, remo 
e ginástica, mas também correm 
o risco de irem por água abaixo, 
se não forem bem ancoradas…

o desporto escolar deve, por-
tanto, ser uma aposta imedia-
ta, pelo seu baixo custo, mas de 
grandes recursos, ao alcance de 
todos. Constitui uma mão-de-
obra disponível e a única forma 
de salvar o desporto em Portu-
gal. esta situação anómala, que 
já vem de governos anteriores, 
agravou-se ainda mais com o 
exercício do atual, pois, devido 
aos cortes desmedidos, gasta-se 
mais do que se poupa!...[jaimefernandes30@gmail.com]

Jaime fernandes

Qual o futuro do desporto
em portugal?…
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 Ò andebol

aPd Leiria conquista 
taça de PortuGaL

A equipa de Andebol em Cadeira de 
Rodas da Associação Portuguesa de 
Deficientes (APD) de Leiria conquistou no 
último sábado, 6 de junho, em Loulé, a 
Taça de Portugal de Andebol em ACR 4

No encontro da meia-final, frente à APD-Porto, a equipa 
de Leiria venceu os dois sets, classificando-se para a final 
onde teve como adversária a formação da APD-Braga, de-
tentora do troféu.

A vitória acabaria por sorrir à APD-Leiria, após três sets 
muito renhidos, tendo a partida sido resolvida com um 
golo de ouro de Luís Ramos que fez um remate certeiro a 
14 metros de distância da baliza.

Está assim de parabéns a equipa leiriense, constituída 
por Nuno Pedrosa, Manuel Sousa, Luís Ramos, Iderlindo 
Gomes, Patrícia Traquina, Marco Francisco, Cândido Del-
gado, João Pedro, Rafael Andino, João Queiroz e João 
Jerónimo.

Recorde-se que este ano a APD-Leiria já conquistou o 
bi Campeonato Nacional de Basquetebol em Cadeira de 
Rodas e foi vencedora da Taça de Portugal de Andebol em 
Cadeira de Rodas de ACR 7. ß
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A SIR 1º de Maio organiza 
este fim de semana a Fase 
Final do Campeonato 
Nacional de Juniores 
Femininos em andebol, 
onde as quatro melhores 
equipas do país vão lutar 
pelo título nacional deste 
escalão

Depois de vencer a 3ª fase, tam-
bém ela disputada na Marinha Gran-
de, a equipa de Picassinos recebe 
agora a organização da Fase Final 
e decisiva, com vista à obtenção do 
título nacional, onde irá medir forças 
com as equipas vencedores das zo-
nas norte e sul da 2ª fase (Alpendora-
da e Porto Salvo) e o 2º classificado 
da 3ª fase, o Sports Madeira.

Os jogos disputam-se no Pavilhão 
Gimnodesportivo da Marinha Gran-
de, junto à Escola Nery Capucho, de 
sexta-feira a domingo. 

Para a SIR 1º de Maio trata-se de 
mais um passo no já longo caminho 
(23 anos) de dedicação à modalida-
de, quer no aspeto desportivo, onde 
poderá obter um título nacional, como 

no aspeto organizativo, pois volta a 
merecer a confiança da Federação 
de Andebol de Portugal para mais 
uma fase concentrada de decisões. 

Os responsáveis da SIR 1º Maio 
apelam à presença do máximo de 
adeptos para fazer do fim de semana 
“um momento de festa do desporto 
da nossa região, assim como melhor 
divulgação possível deste evento que, 
mais uma vez, coloca a região de Lei-
ria e a Marinha Grande no mais alto 

patamar do andebol nacional”.

 Ò caLenDário De JoGos:

Sexta-feira (12/06/2015)
19h00: Porto Salvo - Alpendorada
21h00: CS Madeira - SIR 1º Maio
Sábado (13/06/2015)
16h00: Alpendorada - SIR 1º Maio
18h00: Porto Salvo - CS Madeira 
Domingo (14/06/2015)
10h00: CS Madeira - Alpendorada
12h00: SIR 1º Maio - Porto Salvo. ß

 Ò andebol

sir 1.º de maio disputa título 
nacional de juniores

António Santos, técnico da equipa de juniores femininos da SIR 1º Maio
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 Ò andebol

sir 1º de maio disputa 
título nacional 
A equipa de juniores pode sagrar-se 
campeã este fim de semana » pág. 14
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andebol
taça de encerraMento de Juvenis

o início de uma caminhada
CD FEirENSE, 41

SANJOANENSE, 24

Nesta competição de final 
de época, a Sanjoanense voltou 
a reativar uma equipa de juvenis 
masculinos.

A ideia base é começar a 
construir um grupo que na pró-
xima temporada dispute o cam-
peonato de juvenis masculinos, 
visto que este ano esse escalão 
não existiu.

Composta maioritariamente 
por atletas iniciados, a Sanjoa-
nense aguentou 30 minutos. Com 
bons momentos de andebol de 
parte a parte, a primeira metade 
foi mesmo o que de melhor se 
tirou deste jogo.

Contudo, no segundo tem-
po os alvinegros vacilaram por 
completo. Faltou discernimento, 
capacidade física e, acima de 
tudo, um bocado mais de ma-
turidade.

O Feirense, com uma maior 
rotina de equipa, que vem já da 
boa época que fez nesse escalão, 
não facilitou e começou a cons-
truir uma vitória bastante segura.

agenda
Iniciadas femininas
Sanjoanense-Alavarium
Dia 12, às 19h00, Pavilhão Travessas

Seniores femininas
Sanjoanense-S. Bernardo
Dia 13, às 21h00, Pavilhão Travessas

Iniciadas femininas
Sanjoanense-CALE
Dia 13, às 18h00, Pavilhão Travessas

Juvenis masculinos
Sanjoanense-Estarreja
Dia 13, às 11h00, Pavilhão Travessas

Infantis masculinos
S. Bernardo-Sanjoanense
Dia 13, às 15h00, Gimno S. Bernardo

Minis masculinos
Oleiros B-Sanjoanense B
Dia 13, às 11h00, S. Paio Oleiros

Iniciadas femininas
Sanjoanense-Juvelis
Dia 14, às 12h00, Pavilhão Travessas

Iniciados masculinos
Sanjoanense-Estarreja
Dia 14, às 15h00, Pavilhão Travessas

Minis masculinos
Águeda-Sanjoanense
Dia 14, às 15h30, Gica. Águeda
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O Campo de Jogos da Gandarada recebeu no passado
dia 23 de maio, o Torneio Interconcelhio de Andebol –
“Andebol 4 Kids” (Andebol para Crianças).
A iniciativa foi promovida pelo município de Mortágua,
com o apoio da Associação de Andebol e do
Agrupamento de Escolas de Mortágua, e contou com a
participação de oito equipas, duas de cada agrupamento
de escolas, em representação dos municípios de
Mortágua, Nelas, Santa Comba Dão e Tondela, num total
de oitenta atletas e que teve, como campeã, a equipa do
agrupamento de escolas de Nelas.
Durante a manhã disputaram-se os jogos de grupo e à
tarde os jogos da fase final com os apurados de cada
grupo. Após o almoço, que teve lugar no Agrupamento
de Escolas de Mortágua, os participantes fizeram uma
visita cultural a várias atividades que estavam a decorrer
na Vila, nomeadamente à Feira do Livro.
No final, Júlio Norte, presidente da Câmara Municipal de
Mortágua, e Paulo Oliveira, vereador do município,
entregaram diplomas de participação e medalhas a todos
os jovens atletas, bem como troféus de classificação às
equipas.
Falando diretamente para os jovens, Júlio Norte referiu
que “o estudo e a prática do desporto podem ser
conciliáveis e que a atividade desportiva é uma forma
saudável de ocuparem os seus tempos livres”. Destacou

“Andebol 4 Kids” realizou-se no Campo
da Gandarada

também o incutimento de valores
e regras que serão “importantes
na sua formação geral enquanto
cidadãos, como o respeito mútuo,
o fair-play, o espírito de
entreajuda”, incentivando ainda à
continuidade destas iniciativas,
tendo em conta os benefícios
multilaterais (físicos,
psicológicos, sociais) que o
desporto proporciona, “sendo o
andebol, nesse caso particular, um
dos desportos mais completos”.
De referir que o município de
Mortágua, em parceria com o
Agrupamento de Escolas,
celebrou no ano passado um
protocolo de cooperação com a
Associação de Andebol de Viseu, tendo em vista o
incremento da modalidade no contexto escolar.
O “Andebol 4 Kids” é um projeto inserido no Plano de
Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol de
Portugal e Associação de Andebol de Viseu, com vista à
promoção e desenvolvimento da modalidade no 1.º Ciclo
do Ensino Básico.
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Meio milhar de alunos envolvidos 
na 2.ª fase inter escolas

Jogos Desportivos 
Escolares
A 26.ª edição dos Jogos Desportivos Escolares
continua a decorrer. Entre os dias 8 e 11 de Junho,
a Câmara de Palmela promove a 2.ª fase inter es-
colas, em coorganização com as Escolas Básicas
Hermenegildo Capelo (Palmela), José Maria dos
Santos (Pinhal Novo) e José Saramago (Poceirão),
bem como com as Escolas Secundárias de Palmela
e de Pinhal Novo. Esta fase privilegia as modali-
dades colectivas, andebol, basquetebol, bola ao
cesto (jogo pré-desportivo), futsal e voleibol, e
conta com a realização de cinco eventos desporti-
vos, envolvendo 504 alunos e 40 professores.
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A Pesca desportiva também tem
vindo a ser praticada nos distritos
de Braga e Porto, desta forma
reforçando uma modalidade com
grande tradição.

No distrito do Porto temos a
referir as seguintes atividades:
Ténis de Mesa (30 atletas); Andebol
(70 atletas, 5 equipas), Basquetebol
(200 atletas, 13 equipas); Futsal (200
atletas, 11 equipas) e Voleibol (125
atletas, 9 equipas).

Perspetiva-se para a próxima
época, um incremento das ativida-
des agora desenvolvidas, a abertu-
ra de classes de Ginástica no Porto,
e de Pilates e Zumba no Porto e em
Viana do Castelo.

As inscrições para a época de
2015/16 decorrerão no início de
setembro. Qualquer informação
referente ao desporto da região
Norte deverá ser dirigida para o
endereço eletrónico desporto.
porto@inatel.pt ou Lojas INA-
TEL. �

Juvenal Brandão

Balanço Desportivo
na região Norte 

No final da época em curso, é
tempo de realizar um
balanço, de forma a apre-

sentarmos dados concretos em
relação ao que foi feito e partilhar o
número de atletas que o desporto
INATEL no Norte – distritos de
Viana do Castelo, Braga e Porto –
envolveu e constatar a sua enorme
dinâmica na sociedade.

O Futebol distrital envolveu 36
equipas, num total de 1005 atletas,
distribuídos pelos distritos de
Viana do Castelo (180 atletas, 6
equipas), Braga (500 atletas, 17
equipas) e Porto (325 atletas, 13
equipas). Os campeões das fases
distritais terão acesso à Fase
Nacional.

A Ginástica e o Judo, no distrito
de Braga, somam 500 atletas, que
preenchem cerca de vinte turmas.
Os preços praticados são bastante
convidativos, a um custo de 9,50
euros/mês para os associados da
Fundação Inatel e a próxima época
promete algumas novidades.
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BandeirBandeirBandeirBandeirBandeira oficial do Gara oficial do Gara oficial do Gara oficial do Gara oficial do Garcicupcicupcicupcicupcicup
volta às janelas da Cidadevolta às janelas da Cidadevolta às janelas da Cidadevolta às janelas da Cidadevolta às janelas da Cidade

Já arrancou a campanha “Garcicup vai colorir
Estarreja” que tem como objectivo colocar o
maior número possível de bandeiras oficiais do
torneio internacional de andebol nas casas
comerciais e de habitação de Estarreja.
   Numa ação porta-a-porta
que será realizada por atletas
do Estarreja Andebol Clube,
devidamente identificados e
acompanhados por um adulto
(treinador/dirigente ou da
organização do evento), serão
oferecidos pendões alusivos
ao maior torneio de andebol
realizado em Portugal, para
que os estarrejenses os
pendurem orgulhosamente
nas suas janelas.
   Inicialmente esta ação vai
decorrer no centro da Cidade
de Estarreja, tentando
mobilizar a população de
Estarreja para este evento de
cariz internacional. Em
simultâneo decorrerá uma
recolha de donativos, que
reverterão a favor da
organização do evento
desportivo.
   O Maior torneio Andebol
realizado em Portugal, com

200 equipas e 3500 atletas já
confirmados é uma
organização conjunta do
Estarreja Andebol Clube e da
Câmara Municipal de
Estarreja.
   O GarciCup’15 – VI Torneio
Internacional Cidade de
Estarreja decorrerá de 24 a 28
de junho de 2015, com os jogos
a serem realizados em 11
pavilhões do concelho de
Estarreja, Murtosa e
Albergaria. Este torneio
destina-se a equipas
federadas, escolas e seleções,
perfazendo um total de 3500
atletas, distribuídos entre 200
equipas. As inscrições ainda
continuam até 15 de junho.
   Em simultâneo decorrerão
várias atividades desportivas
e culturais ao longo dos cinco
dias do torneio.
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