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200 atletas
no “Andebol
de Relva”
AAssociação de Andebol de Viseu vai realizar, domingo, entre
as 14h30 e 17h30, mais uma
festa do andebol jovem - ‘Andebol de Relva -, para os escalões de bambis e minis. O
evento, que terá lugar no Camno Alves Madeira, no Fontelo,
participarão cerca de três dezenas de equipas, num total de
200 atletas que realizarão cerca
de 80 jogos.|
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tome nota
HOJE
Escola Activa no Fontelo
O Parque Desportivo do Fontelo vai receber
o programa de actividades desportivas interescolar “Escola Activa”. Os alunos irão participar nas seguintes modalidades: atletismo,
andebol, basquetebol, futsal, boccia, orientação e dança.

AMANHÃ
Filme na Fnac
“A minha semana com Marilyn”, um filme de
Simon Curtis, é exibido pelas 21h00, na Fnac.

Posse no núcleo
de arquitectos
O novo secretariado do Núcleo de Arquitectos
da Região de Viseu toma posse, pelas 18h00,
na Incubadora de Empresas situada na Rua do
Comércio. O evento será marcado pela conferência ‘(Re)significar o Centro Histórico’, pelo
arquitecto Miguel Figueira.

Reiki para crianças
A Confraria de Santa Eulália dá continuidade
ao primeiro ciclo de sessões/workshops dirigido a toda a comunidade. Os "Dias Criativos
na Confraria de Santa Eulália" prosseguem
com “Reiki para Crianças”, pelo mestre Alfredo
Nunes. A sessão tem início às 21h00 e decorrerão nas instalações da Confraria de Santa Eulália, em Repeses.

a apresentação do livro “Raúl Rêgo - o Jornalista e o Político”, da autoria de Natália Neves
dos Santos. O evento está marcado para as
20h30.

PRÓXIMOS DIAS
Grutera na Fnac
Grutera regressa no sábado, pelas 15h00, à
Fnac, um ano depois de apresentar o seu trabalho de estreia. Agora vai revelar temas do
seu segundo disco de originais ‘O Passado
Volta Sempre’.

Marchas Populares
na Avenida 25 de Abril
O desfile das Marchas Populares em Viseu
volta ao centro da cidade, 14 anos depois. A iniciativa realiza-se na noite do sábado, na Avenida 25 de Abril. As Cavalhadas de Teivas e de
Vildemoinhos protagonizam o início do desfile.

Beach Handball Cup
O campo de areia do Fontelo recebe sábado, a
partir das 10h00, o Beach Handball Cup, um
torneio de andebol de praia.

Caminhada solidária
da APPDA
AAssociação Portuguesa para as Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo, em colaboração com a Casa de Saúde, organiza uma caminhada solidária, no sábado, para angariação de
fundos. A caminhada tem início marcado para
as 17h30, junto à Casa de Saúde.

Orfeão realiza tertúlia
O Orfeão de Viseu promove a 3.ª tertúlia de
Guitarra Portuguesa e Canto, às 21h00. Vão
participar alunos de guitarra portuguesa da
classe e artistas convidados. A entrada é livre.

Apresentação de livro
O Museu Grão Vasco foi o local escolhido para

Mercado de Viriato
para os mais pequenos
O “Mercado de Viriato” é uma iniciativa pensada para crianças entre os 6 e os 12 anos e
chega ao Mercado 2 de Maio no sábado. Será
um espaço de aventura e de descoberta para
os mais novos, dedicado a Viriato, o herói mítico de Viseu.
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REVELAÇÃO FEITA NO JANTAR DOS CAMPEÕES

Arsenal da Devesa prepara
criação de equipa feminina
PEDRO VIEIRA DA SILVA

Depois de
criar uma equi
pa de andebo
l, com
bons resultado
s, Arsenal vai aposta
r no
futebol femin
ino
Campeões fizeram a festa no jantar de encerramento do Arsenal da Devesa

PEDRO VIEIRA

DA

SILVA

O Arsenal da Devesa, que
atualmente compete com
oito conjuntos no futebol
e um no andebol (masculinos), vai criar, provavelmente na próxima temporada, uma equipa feminina.
A revelação foi feita, na
passada sexta-feira, no jantar de encerramento da época, por... Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga. O anúncio
emocionou os presentes e
roubou um enorme sorriso

a Henrique Ferreira, presidente da coletividade bracarense há 32 anos.
«Parabéns ao Arsenal da
Devesa, que tem um presidente e uma direção ambiciosa. Sei que anda no ar
outra ideia, um projeto, que
nós gostaríamos de ajudar
a tornar realidade e tudo faremos para que isso aconteça. O projeto passa por
vocês (dirigindo-se aos jogadores presentes no local onde se realizou a festa) terem umas raparigas
a jogar melhor que vocês

com a camisola do Arsenal
da Devesa. Mas só daqui a
um ano, quando estiverem
aqui a festejar mais títulos,
é que veremos se será real
ou não», confirmou o edil
bracarense.

Henrique Ferreira fala
em época «fantástica»
Henrique Ferreira, presidente do Arsenal da Devesa, considera que a época
foi «fantástica», mas espera, ainda, a cereja no topo
do bolo: ver a equipa de
andebol, que já confirmou

a subida, sagrar-se campeã
nacional da III Divisão.
«Este é um ano em cheio.
Foram êxitos que não estávamos à espera. É mais um
feito histórico para o clube.
Nunca tivemos uma equipa
nos nacionais e, este ano,
até vamos ter duas. Espero, agora, acabar o ano em
beleza: que o andebol seja
campeão nacional», vincou o presidente do Arsenal da Devesa que, a partir da próxima época, se
vai dedicar, apenas, ao dirigismo, depois de ter acumulado a presidência com
o cargo de treinador durante 32 anos (João Figueira,
seu adjunto, passará a técnico principal).
A equipa de iniciados A
subiu aos nacionais, enquanto os iniciados B foram
campeões e ascenderam à
I Divisão da AF Braga).
«Foram bons resultados.
Todos trabalharam para
isso. Uns conseguiram e outros não, mas estão todos
de parabéns. Somos uma
família», vincou o responsável máximo do emblema
bracarense.

«Este clube está com muito peso
...mas não ao nível financeiro»
«Este clube está com muito peso, mas
não a nível financeiro. Aí, ficamos a perder.
Aqui somos todos amadores e ninguém
ganha dinheiro. Por isso, o êxito é deles
todos: direção, massagistas, jogadores,
treinadores e colaboradores. O Arsenal
da Devesa é isto: somos um clube pobre,
mas no que diz respeito à capacidade de
trabalho, entrega e dedicação... somos
todos ricos. Não falta nada. Mas este
clube pode e ainda vai crescer mais»,
destacou, em conversa com o Diário do
Minho, o presidente do clube bracarense,
Henrique Ferreira.
Depois da criação da equipa de andebol,
segue-se o futebol feminino.

«Quem trabalha com juniores
não tem hipótese nenhuma»
Um dos amargos de boca da época que
agora finda foi, sem dúvida, a descida da
equipa principal de futebol à I Divisão da
AF Braga. Uma descida... prevista.
«A equipa sénior desceu, mas já se
estava à espera. Quem trabalha só com
juniores não tem hipótese nenhuma. A
nossa equipa estava feita e os jogadores
fugiram quase todos. São riscos que
corremos e, na próxima época, com uma
equipa jovem, vamos lutar pela subida»,
vincou Henrique Ferreira, que apostou no
jovem João Figueiras, de 25 anos, para
levar a equipa «de volta à Honra».

PEDRO VIEIRA DA SILVA

João Figueiras, novo técnico
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CD Infante D. Henrique
promove “Andebol Kids”
No próximo sábado, o CD Infante D. Henrique, primeiro clube-escola da Madeira, fundado a 24 de
junho de 1981, terá um dia dedicado ao andebol,
destinado aos atletas do escalão mais jovem,
bambis (dos sete aos nove anos) na parte da
manhã, e ao longo da tarde, um torneio para todos
os atletas, pais, ex-atletas, colaboradores e amigos em geral, tudo a se realizar nas instalações do
Colégio, no Monte. De manhã, o “Andebol Kids”,
contará com a participação de 24 equipas, entre
elas, 12 do C.D. Infante, e ainda do Santanense,
Bartolomeu, Madeira SAD, Lisbonense e Marítimo.
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Artística fez a festa com os adeptos
Campeã A equipa de Avanca conquistou, ontem, o título da 2.ª Divisão Nacional, repetindo a vitória do primeiro jogo
ARTÍSTICA DE AVANCA

33

ALAVARIUM

24

Treinador: Tiago Cunha.
Diogo Andrade, Ricardo Ramos (4),
Duarte Carregueiro, José Silva (5),
Miguel Batista (2), Vasco Santos (1) e Ricardo Mourão (7) - sete inicial - Fábio
Magalhães, João Silva, Fábio Novo, Nélson Almeida (3), Renato Gonçalves (3),
André Rego (3), José Oliveira, Marcelo
Ferreira (4) e João Valente (1).

Treinador: João Alves.
André Cruz, Gonçalo Miranda (1), João
Antunes (2), Rodrigo Cunha (3), Rúben
Alves (4), Pedro Freitas (3) e José Silvares (4) - sete inicial - David Sá, João
Teixeira, Giovanni Arienzo, João Cabral,
Diogo Vaia (6), Gonçalo Martins, Tiago
Sousa, Gonçalo Oliveira (1) e João
Costa.

Pavilhão Comendador Adelino Dias
Costa em Avanca. Assistência: cerca
de 300 espectadores. Arbitras: Vânia

Sá e Marta Sá (A.A. Aveiro).
Cronometrista: Mário Pangaio
(Aveiro). Ao intervalo: 14-10

Andebol

sobre o seu adversário, a Artística de Avanca estava a 60 minutos de fazer história no Nacional de Juniores da 2.ª Divisão, o que de resto viria a acontecer, e sem grande surpresa,
após o apito final, face a uma

Juniores Masculinos

Avelino Conceição
Entrando para o segundo jogo
com uma vantagem de 12 golos

D.R.

nova vitória, agora por nove
golos de diferença.
Mas mais uma vez, o confronto mostrou duas equipas
com grande dignidade em
campo, apesar da diferença de
valores, com o Alavarium a dar
excelente réplica na primeira
parte. A formação da Artística
ainda evidenciou alguma intranquilidade inicial, talvez pela
presença na bancada de grandes nomes do andebol nacional, soube recompor-se e foi
para o intervalo com quatro
golos de vantagem.
Sempre muito lutadora, a
equipa de Aveiro saiu dignifiJuniores da Artística de Avanca com a taça de campeões nacionais da 2.ª Divisão

cada nos dois jogos de apuramento do campeão, com uma
grande entrega de todos os
seus jogadores. É que pela
frente tiveram um valoroso adversário que apresentou mais
argumentos, com o sete inicial
da equipa de Tiago Cunha a ser
fortíssimo.
Ricardo Mourão, na ponta
esquerda do ataque avancanense, voltou a criar desequilíbrios, com uma grande eficácia
na hora do remate, como atestam os sete golos marcados
apesar de não ter o tempo inteiro. Do lado da equipa aveirense, Diogo Vaia, com seis golos, foi o mais certeiro do Ala-

varium, evidenciando grande
facilidade de remate.
Após o apito final da jovem
dupla de árbitras internacionais
aveirenses, que, diga-se, fizeram um bom trabalho, foi a
festa com garrafas de espumante a rebentar perante uma
plateia que praticamente encheu o pavilhão em Avanca.
Ulisses Pereira, presidente da
Federação de Andebol de Portugal fez a entrega da taça ao
capitão André Rego, enquanto
o presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino
Sabina, ficou encarrega de entregar as medalhas aos novos
campeões nacionais. |

REACÇÃO
“Estes são sempre jogos difíceis, mas penso que em ambos
fomos claramente mais fortes
que o nosso adversário. O título assenta-nos bem e agora é
saborear com os jogadores, direcção e massa associativa.
Quanto ao futuro, partimos
com ambição de ganhar jogo a
jogo, sabendo que vai ser mais
difícil. Queremos atingir a manutenção o mais rápido possível e, depois, ver se podemos
ser ainda mais ambiciosos”.
Tiago Cunha
Treinador da Artística
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Feirense em terceiro lugar
na fase final nacional
Andebol
Iniciados Masculinos

PÓDIO A equipa de Iniciados
Masculinos do Feirense terminou o Campeonato Nacional da categoria na terceira
posição, ao vencer o Sporting
ontem de manhã, por 35-34,
no jogo de atribuição do 3.º e
4.º lugares da fase final da
competição disputada desde
o passado sábado, no Pavi-

lhão do Alto do Moinho (Corroios), concelho do Seixal.
Durante a “final 6”, dividida
em duas zonas, a formação de
Santa Maria da Feira perdeu
(23-24) com o Benfica e venceu (21-20) o Académico, somando os mesmos pontos
(quatro) que os dois adversários - os portunenses venceram os lisboetas -, mas classificando-se na segunda posição devido ao “goal-average”.

Apurados para as meias-finais, os jovens “fogaceiros” tiveram que defrontar o Águas
Santas, equipa que tinha ganho a outra zona e que viria
ser finalista, perdendo o jogo
por 29-22, com 13-13 ao intervalo. O Feirense acabou depois por conquistar um lugar
no pódio frente ao “leões” no
último dia da prova, que consagrou o Académico como
campeão nacional. |
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HOJE

PRÓXIMOS DIAS

Jogo da selecção
de andebol em
S. Pedro do Sul

Fim dos jogos
desportivos em
Lamego

O Pavilhão Municipal de S.
Pedro do Sul é palco de um
jogo de andebol a contar
para o apuramento para o
Campeonato da Europa.
Trata-se do embate entre
Portugal e a República
Checa e a partida tem o seu
início marcado para as
20h00.

O parque Isidoro Guedes,
em Lamego, é palco esta
sexta-feira, pelas 21h00, da
cerimónia de encerramento
da 9.ª edição dos Jogos
Desportivos de Lamego.

AMANHÃ
Gestora
do Proder
em Vouzela
A gestora do
Proder
(Programa de
Desenvolvimento Rural), Gabriela Ventura, vai
estar em Vouzela, para participar na cerimónia de lançamento da primeira pedra
do Açude da Malhada de
Cambarinho (11h10), em
Cambra, e na inauguração
das obras de recuperação
do Moinho de Igarei e área
envolvente (15h00).

Contratos
assinados
em Vouzela
AADDLAP procede à entrega de 25 novos contratos
referentes a projectos de investimento aprovados no
âmbito do Proder/Abordagem Leader, no Município
de Vouzela, pelas 17h15.

Teatro em Canas
de Senhorim
A Viagem do Elefante, espectáculo da ACERT baseado na obra de José Saramago, sobe ao palco do
terreiro da Igreja de Canas
de Senhorim, sábado, às
21h30.

Urban Race
em Mangualde
A prova de Urban Race está
de volta a Mangualde no sábado. A decorrer no centro
da cidade, entre as 17h00 e
as 20h00, a prova contempla três horas de resistência
urbana num percurso de
cerca de seis quilómetros. A
iniciativa é organizada pela
Azuribike Mangualde Team
com o apoio do Município
de Mangualde.

Caminhada
em Sátão
No sábado, Sátão dá continuidade à iniciativa ‘Sátão
com Desporto’, com uma
caminhada gratuita na freguesia de Ferreira de Aves.
O encontro está marcado
para as 18h30, no largo da
feira de Lamas-

Envie-nos informação para agenda@diariodeviseu.pt
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Portugal perde com a Rep. Checa no apuramento para o Euro´2014
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/

lusas já sem hipóteses de ir à fase final (33-23)
, 11 junho de 201422:46
Portugal perdeu com a República Checa, por 33-23, em jogo da fase de apuramento para o Europeu
de Andebol feminino de 2014, na Hungria e Croácia, disputado no Pavilhão Municipal de São Pedro do
Sul. Já sem hipóteses de apuramento, a equipa portuguesa, com muitas jovens jogadoras, apenas nos
10 minutos iniciais conseguiu contrariar o favoritismo das adversárias, chegando a estar várias vezes
na frente do marcador. Mas, as checas, muito poderosas fisicamente, passaram a comandar as
operações a partir dessa altura e nunca mais perderam a liderança do marcador. Até final da primeira
parte, a República Checa dominou o encontro, beneficiando de alguma quebra física das portuguesas,
terminando o primeiro tempo com cinco golos de vantagem (14-9).
O segundo tempo foi uma cópia fiel dos minutos finais da primeira parte, com as checas muito
agressivas a defender e poderosas de primeira linha, frente a uma equipa nacional muito perdulária na
finalização. O marcador foi-se dilatando até aos números finais. Vitória das checas por 33-23, um
resultado que deixa a República Checa perto do apuramento para a fase final, devendo acompanhar
Montenegro.
Jogo no Pavilhão Municipal, em São Pedro do Sul.
Portugal - República Checa, 23-33.
Ao intervalo: 9-14.
Sob a arbitragem de Aleksandar Pandzic e Ivan Mosoninski, as equipas alinharam e marcaram:
Portugal: Isabel Góis, Ana Gante, Clúdia Aguiar (7), Bebiana Sabino, Ascensão Corte (1), Sandra
Santiago (2) e Ana Seabra. Jogaram ainda Patrícia Lima (1), Patrícia Rodrigues (3), Renata Tavares
(4), Mónica Soares (4) e Maria Inês Pereira (1).
Treinador: João Florêncio.
República Checa: Ranikova, Knedlikova, Keclokova (3), Severova, Chrenkova (1), Salcakova (2) e
Ruckova (1). Jogaram ainda Kutlvasrova (5), Vitkova (1), Hrbkova (5), Luzumova (6), Sterbova (1),
Chrhova (5) e Adamkova (3).
Treinador: Jan Basny.
Assistência: Cerca de 900 espetadores.
LUSA Bruno Pires
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Seleção portuguesa perde com República Checa
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11-06-2014 23:10
Já sem hipóteses de apuramento ao Europeu, a equipa portuguesa, com muitas jovens jogadoras,
apenas nos 10 minutos iniciais conseguiu contrariar o favoritismo das adversárias.
Bola de Andebol
Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
Portugal perdeu com a República Checa, por 33-23, em jogo da fase de apuramento para o Europeu
de Andebol feminino de 2014, na Hungria e Croácia, disputado no Pavilhão Municipal de São Pedro do
Sul.
Já sem hipóteses de apuramento, a equipa portuguesa, com muitas jovens jogadoras, apenas nos 10
minutos iniciais conseguiu contrariar o favoritismo das adversárias, chegando a estar várias vezes na
frente do marcador.
Mas, as checas, muito poderosas fisicamente, passaram a comandar as operações a partir dessa
altura e nunca mais perderam a liderança do marcador.
Até final da primeira parte, a República Checa dominou o encontro, beneficiando de alguma quebra
física das portuguesas, terminando o primeiro tempo com cinco golos de vantagem (14-9).
O segundo tempo foi uma cópia fiel dos minutos finais da primeira parte, com as checas muito
agressivas a defender e poderosas de primeira linha, frente a uma equipa nacional muito perdulária na
finalização.
O marcador foi-se dilatando até aos números finais. Vitória das checas por 33-23, um resultado que
deixa a República Checa perto do apuramento para a fase final, devendo acompanhar Montenegro.
Jogo no Pavilhão Municipal, em São Pedro do Sul.
Portugal - República Checa, 23-33.
Ao intervalo: 9-14.
Sob a arbitragem de Aleksandar Pandzic e Ivan Mosoninski, as equipas alinharam e marcaram:
Isabel Góis, Ana Gante, Clúdia Aguiar (7), Bebiana Sabino, Ascensão Corte (1), Sandra Santiago (2) e
Ana Seabra. Jogaram ainda Patrícia Lima (1), Patrícia Rodrigues (3), Renata Tavares (4), Mónica
Soares (4) e Maria Inês Pereira (1).
João Florêncio.
: Ranikova, Knedlikova, Keclokova (3), Severova, Chrenkova (1), Salcakova (2) e Ruckova (1).
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Jogaram ainda Kutlvasrova (5), Vitkova (1), Hrbkova (5), Luzumova (6), Sterbova (1), Chrhova (5) e
Adamkova (3).
Jan Basny.
Cerca de 900 espetadores.
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Seleção feminina de andebol de Portugal derrotada pela República Checa
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Quarta feira, 11 de Junho de 2014 |
São Pedro do Sul, 11 jun (Lusa) - Portugal perdeu com a República Checa, por 33-23, em jogo da
fase de apuramento para o Europeu de Andebol feminino de 2014, na Hungria e Croácia, disputado no
Pavilhão Municipal de São Pedro do Sul.
Já sem hipóteses de apuramento, a equipa portuguesa, com muitas jovens jogadoras, apenas nos 10
minutos iniciais conseguiu contrariar o favoritismo das adversárias, chegando a estar várias vezes na
frente do marcador.
Mas, as checas, muito poderosas fisicamente, passaram a comandar as operações a partir dessa
altura e nunca mais perderam a liderança do marcador.
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A19

ID: 54287909

29-05-2014

Tiragem: 3600

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 10,63 x 12,06 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A20

ID: 54306856

29-05-2014

Tiragem: 3700

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 13,69 x 10,24 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A21

ID: 54306834

29-05-2014

Tiragem: 3700

Pág: 17

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 22,67 x 15,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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