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FC Porto vence ISMAI e segue líder
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=439509

/

 
O FC Porto foi a Maia vencer o ISMAI, por 30-23, jogo em atraso da 7.ª jornada da Liga portuguesa de
andebol.
Ao intervalo, os dragões já venciam por 16-8, destacando-se João Ferraz (7 golos) como melhor
marcador dos azuis e brancos, que seguem com dois pontos de vantagem sobre o segundo
classificado, o Benfica.
 Classificação:
1. FC Porto 25 pontos/ 9 jogos
 2. Benfica 23/ 9
 3. Sporting 23/ 9
 4. ABC 23/ 9
 5. Águas Santas 21/ 9
 6. Sp. Horta 16/ 8
 7. Madeira SAD 15/ 8
 8. Belenenses 15/ 9
 9. Fafe 14/ 9
10. P.Manuel 12/ 8
11. ISMAI 11/ 9
12. Avanca 10/ 8
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CÂMARA
| Redacção | 

Ricardo Rio leva segunda-feira a

reunião de câmara uma proposta

que visa a redução de impostos

municipais, nomeadamente do

IRS e da derrama.

No que à participação da autar-

quia no IRS diz respeito, o exe-

cutivo irá apreciar a proposta de

redução de 3% da sua participa-

ção no IRS dos munícipes.

Para tal, o presidente da câma-

ra propõe a participação do Mu-

nicípio de Braga em 4,85%, no

IRS dos rendimentos dos contri-

buintes, a cobrar no ano de

2014, revertendo a diferença en-

tre esta participação e a taxa má-

xima (5%) a favor dos contri-

buintes bracarenses.

Já no caso do lançamento da

derrama para o próximo ano,

propõe-se que o Município de

Braga aprove a manutenção das

taxas de derrama para três dife-

rentes escalões. Será no entanto

proposto o alargamento dos va-

lores do primeiro escalão (esca-

lão em que existe isenção de

derrama), dos actuais 50 mil eu-

ros para 75 mil euros de volume

de negócios.

Ou seja, se em anos anteriores,

empresas bracarenses com volu-

me de negócios de 50 mil euros

estavam sujeitas ao pagamento

de derrama à taxa de 1%, esta

medida permitirá a total isenção

do pagamento deste imposto a

estes novos casos (até aos 75 mil

Euros).

Nos termos da proposta sub-

metida ao executivo, empresas

cujo volume de negócios seja in-

ferior aos 75 mil euros estarão

isentas do pagamento de derra-

ma, empresas cujo volume de

negócios se compreenda entre

75 mil euros e 150 mil euros es-

tarão sujeitas ao pagamento de

1% e empresas cujo volume de

negócios seja superior a 150 mil

euros estarão sujeitas à taxa de

1,5%.

Na próxima reunião de Execu-

tivo serão ainda apreciados ou-

tros assuntos como os contrato-

programa com o ABC de Braga

– Andebol SAD; a APD — As-

sociação Portuguesa de Defi-

cientes; a AGERE – Empresa de

águas, Efluentes e Resíduos de

Braga,EM, e a TUB – Empresa

Transportes Urbanos de Braga,

EM.

A delegação de competências

de pessoal não docente dos agru-

pamentos escolares; a designa-

ção do representante do Municí-

pio nas Assembleias Gerais nas

entidades empresariais munici-

pais; e a proposta de revogação

da deliberação de 23 de Maio de

2013 para anulação de cedência

de espaço público para a coloca-

ção de uma estátua em homena-

gem ao Cónego Eduardo de Me-

lo Peixoto são outros assuntos

que constam da agenda da reu-

nião de câmara desta segunda-

-feira.

Rio propõe baixar 
impostos municipais
PRESIDENTE DA CÂMARA leva à próxima reunião do executivo uma
proposta para baixar impostos municipais, concretamente IRS e derrama.

DR

Paula Cunha e Ricardo Rio  reuniram ontem na Câmara de Braga

+ mais
Ricardo Rio, Presidente 
da Câmara Municipal de
Braga, e Paulo Cunha,
presidente da câmara 
de Famalicão, estiveram
juntos num encontro que
teve como principais
objectivos fortalecer as
relações institucionais
entre os dois municípios 
e identificar áreas de
parceria que permitam o
crescimento integrado da
região. Dessa reunião saiu
ainda um compromisso de
colaboração mais intensa
e contínua entre as duas
cidades, que permita
alcançar objectivos de
desenvolvimento comuns.

Ricardo Rio propõe a
participação do Município
de Braga em 4,85%, 
no IRS dos rendimentos dos
contribuintes, a cobrar 
no ano de 2014, revertendo
a diferença entre esta
participação e a taxa
máxima (5%) a favor dos
contribuintes bracarenses.
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BRAGA

Rio propõe redução 
de impostos municipais
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50 ANOS «Um encontro de
gerações». Foi assim que Rui
Costa chamou ao Dia do Vete-
rano que, no próximo dia 7 de
Dezembro, irá encher de ale-
gria, de gente e de desporto o
Estádio Universitário, numa
iniciativa que encerra as come-
morações dos 50 anos daquele
espaço.

A um mês do evento, o pro-
grama está ainda a ser definido,

mas é certo, como garantiu Ca-
bral Fernandes, um dos orga-
nizadores, que desporto não
faltará, entre as 10 e nas 19h00.

Haverá torneios de andebol,
provas de atletismo, jogos de
basquetebol, um “derby” local
entre os veteranos da Acadé-
mica e do União de Coimbra.,
um jogo de rugby com atletas
sub-14 e um torneio de vetera-
nos da modalidade, e ainda

uma partida de voleibol, várias
demonstrações de ginástica e
jogos treino de badminton.

Um dia preenchido no está-
dio que faz parte da vida de to-
dos quantos organizam estas
iniciativas e que culminará
com um jantar, no Pavilhão 1,
para todos quantos queiram
participar, estando abertas as
inscrições através do email:
eu50@uc.pt, do telefone 239

441 406 e nos serviços admi-
nistrativos do Estádio Univer-
sitário de Coimbra. Está ainda
previsto o lançamento de um
livro de Jorge Carvalho, antigo
atleta e dirigente da secção de
Atletismo da AAC , sobre “Os
50 anos do atletismo da AAC”.

«Queremos que este dia en-
volva os atletas, mas também
o maior número de pessoas
possível para partilharem con-
nosco as comemorações», afir-
mou Rui Costa, apontando este
Dia do Veterano como «mais
uma forma de chamar a aten-
ção para o Estádio Universitá-
rio de Coimbra”. A.M.

Universitário recebe “Dia do
Veterano” a 7 de Dezembro
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LUÍS FILIPE SILVA

O Arsenal da Devesa (III 
Divisão nacional) chamou 
a si as atenções na segun-
da eliminatória da Taça 
de Portugal em andebol, 
ao afastar da competição 
o Marítimo, da II Divisão 
no passado sábado.

Os arsenalistas empata-
ram (28-28) nos 60 minu-
tos e depois, no prolon-
gamento, venceram os in-
sulares, um dos favoritos 
para a subida à I Divisão,  
por 36-33.

O técnico Rui Ferreira 
destacou a exibição com-
petente dos seus atletas 
que excederam as expec-
tativas.

«Estiveram muito bem e 
surpreenderam-me. Houve 
uma grande união de gru-
po e isso foi determinante 
para vencermos esta eli-
minatória.

O Marítimo tinha uma 
equipa que nos era supe-
rior mas a motivação dos 
meus atletas superou tudo 
e pudemos fazer assim 
a festa junto dos nossos 

adeptos», 
sublinhou.

Na opinião do treinador, 
o Marítimo «foi apanhado 
de surpresa» e não deve-
ria contar com uma equi-
pa do Arsenal da Devesa 
tão forte. «Aqui em Braga 
há sempre bons pratican-
tes, mas o Marítimo de-
veria estar a contar ven-
cer de modo tranquilo e 
isso acabou por não acon-
tecer».

Rui Ferreira destacou 
também o bom estado 
anímico dos atletas que 

«Jogadores do Arsenal 
estiveram muito bem»

Arsenal da Devesa surpreendeu na Taça de Portugal

DM

O brilharete conseguuido na Taça de Portugal vai trazer mais 
responsabilidades ao grupo de trabalho do Arsenal da Devesa, 
bem como tornar o campeonato da III Divisão um pouco mais 
difícil, segundo o técnico Rui Ferreira.

«Benefícios não vai trazer. Toda a gente sabe que em Braga 
há sempre boas equipas e bons jogadores de andebol e os 
nossos adversários já se mostravam atentos ao que poderia 
ser a nossa equipa. Agora, com este resultado, todos se vão 
preparar bem para os nossos jogos e vamos estar mais sob 
o olhar atento dos nossos adversários», sublinhou.

Mas Rui Ferreira destaca «a qualidade existente no seio do 
plantel» e acredita que poderão alcançar aquilo que se propu-
seram quando deram corpo a este projeto, ou seja, alcançar 
a II Divisão nacional.

«Adversários vão estar 
atentos no campeonato» 

RUI FERREIRA E O TRIUNFO NA TAÇA DE PORTUGAL EM ANDEBOL

Rui Ferreira, técnico do Arsenal da Devesa

suportaram a pressão 
de disputar um prolon-
gamento diante de um 
adversário que era su-
perior.

Venha o FC Porto, 
Benfica ou Sporting

Como na próxima ron-
da da Taça de Portugal já 
entram no sorteio as equi-
pas da I Divisão, a pergun-
ta ao técnico Rui Ferrei-

ra era inevitável: Quem 
deseja para a tercei-
ra eliminatória?. «FC 
Porto, Sporting ou 
Benfica, porque mui-

tos dos nossos atletas 
eram juniores, outros 

ainda o são e nunca ti-
veram a ocasião de de-
frontar uma equipa des-
se calibre», disse.

Rui Ferreira gostaria de 
evitar um desafio frente 
ao ABC. «Todos já fomos 
atletas do ABC e temos 
lá amigos. Seria diferen-
te, por isso preferia uma 
das três equipas que dis-
se atrás», explicou.

Agora, Rui Ferreira já 
prepara a deslocação 
ao pavilhão do Salguei-
ros 08.

Arsenal 
já regista 

uma vitória 
no campeonato 
e duas na Taça
 de Portugal

DM
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA

Seleção tem jogo-treino
com homóloga do Porto

A seleção da Associação de Andebol de Braga tem, 
no dia 11 do corrente, pelas 19h00, no Pavilhão Mu-
nicipal de Crestins, na Maia, um jogo-treino com a sua 
congénere do Porto.

Para este compromisso estão convocados os se-
guintes atletas:

Xico: Ricardo Ferreira e Francisco Magalhães; AC Fafe: 
João Torgal; ABC: Oleksandr Nekrushets, André Gomes, 
Lucas Ferrão, Rui Ferreira e Alexandre Pinheiro.

Os atletas de Fafe e Guimarães concentram-se às 
17h00, junto ao pavilhão do Xico, e os restantes, às 
17h00, no pavilhão do ABC, em Braga.
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7 VOLEIBOL - 2.º TORNEIO “GASTÃO JARDIM” EM DOIS PAVILHÕES

A Associação de Voleibol da Ma-
deira (AVM), em parceria com a Di-
recção de Serviços do Desporto Es-
colar, organizou a 2.ª edição do
Torneio “Dr. Gastão Jardim”. A com-
petição decorreu em dois pavilhões
em simultâneo, nomeadamente no
Pavilhão da “Levada” e no Polides-
portivo da Escola Dr. Horácio Bento
de Gouveia, ambos no Funchal. Tra-
tou-se de um torneio aberto que con-
tou com a participação de cerca de
200 participantes, de todos os esca-
lões, dos clubes da Associação e de
várias equipas do Desporto Escolar.
AVM que pretende que o evento seja
uma referência na pré-época do Vo-
leibol madeirense, em homenagem
ao seu antigo presidente.
A Associação, recorde-se, conce-

deu, no ano passado, o título de Só-
cio Honorário a Gastão Jardim como
reconhecimento pela determinação e
empenho colocados no engrandeci-

mento da modalidade, num percurso
de 20 anos dedicados ao associati-
vismo desportivo. Eis as classificações
finais do 2.º Torneio “Dr. Gastão Jar-
dim”:
Infantis (femininos/masculinos) -

Grupo dos 1.ºs: 1.º HBG B; 2.º HBG A;
3.º Carmo. Grupo dos 2.ºs: 1.º Carmo
MB; 2.º Santa Cruz B; 3.º Carmo MA.
Grupo dos 3.ºs: 1.º Santa Cruz A; 2.º
Santa Cruz C; 3.º Santa Cruz D. Grupo
dos 4.ºs: 1.º São Roque A; 2.º São Ro-
que B); 3.º São Roque C. Iniciados fe-
mininos - 1.º Carmo; 2.º Madeira B;
3.º Madeira A; 4.º Madeira C. Juve-
nis/Juniores/Seniores femininos - 1.º
CS Madeira Sen. fem A; 2.º CS Ma-
deira Jun. fem; 3.º CS Madeira – Sen.
fem B; 4.º CS Madeira Juv. fem; 5.º
Carmo; 6.º Jaime Moniz. Juvenis/Ju-
niores/Seniores Masculinos - 1.º ACD
São João Ribeira Brava Sen. masc; 2.º
Jaime Moniz; 3.º Carmo. 1

vascosousa@jornaldamadeira.pt

Este ano, aos clubes asociados, juntaram-se os atletas do Desporto Escolar de vários pontos.

Cerca de 200
homenagearam
antigo presidente
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FC Porto vence ISMAI e é líder isolado - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/fc-porto-vence-ismai-e-%c3%a9-l%c3%adder-isolado

/

 
Actualizado: Thu, 07 Nov 2013 23:24:29 GMT
 
 FC Porto vence ISMAI e é líder isolado
Sportinveste Multimédia
FC Porto vence ISMAI e é líder isolado
 
O FC Porto venceu em casa do ISMAI num jogo em atraso da sétima jornada do campeonato de
andebol. Os dragões triunfaram por 30-23 e tiveram em João Ferraz, com sete golos, o melhor
marcador da equipa e também do jogo.
Com a vitória, o FC Porto lidera de forma isolada o campeonato.
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SORTEIO DOS 1/16 FINAL DA TAÇA PORTUGAL - ANDEBOL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2013

Meio: Rádio Voz Desportiva Online

URL: http://vozdesportiva.blogspot.pt/2013/11/sorteio-dos-116-final-da-taca-portugal.html

/

 
O sorteio dos jogos referentes aos 1/16 final da Taça de Portugal Seniores Masculinos - época 2013/14
realiza-se no dia 14.11.2013, pelas 17.00 horas na sede da Federação de Andebol de Portugal, sito no
Bairro Alto da Ajuda, Rua nº 2, Vivenda 246, em Lisboa. Aos vencedores dos jogos da 2ª eliminatória
vão juntar-se os clubes do Andebol da 1ª Divisão, para disputar os 1/16 final da Taça de Portugal,
cujos jogos serão a 7 de Dezembro próximo. Neste sorteio vão participar os seguintes clubes do
Distrito de Setúbal que passaram a 2ª eliminatória:Vitória FC, IFC Torrense, Almada AC e Ginásio C.
Sul FOTO: ALMADA AC
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FC Porto vence ISMAI e continuam na liderança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2013/11/08/fc_porto_vence_ismai_e_continuam.html

/

 
08 de novembro de 2013 07:44h
 
 João Ferraz esteve em destaque no regresso dos dragões à liderança.
 
 A equipa de andebol do FC Porto venceu o jogo em atraso da 7.ª jornada ao triunfar sobre o ISMAI
por 30-23.
 
 Os dragões já venciam ao intervalo por 16-8, com João Ferraz em grande plano (7 golos), e no tempo
regulamentar geriram o domínio sobre a formação da Maia até ao resultado final.
 
 Com este resultado, o FC Porto segue na liderança com mais dois pontos que o segundo classificado
Benfica.
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GUIMARÃES CED’2013
| Redacção | 

A ACES Europe (European Ca-
pitals and Cities of Sport Fede-
ration) premiou, ontem, em Bru-
xelas, a Câmara Municipal de
Guimarães com a Bandeira de
Ouro de Melhor Cidade Euro-
peia do Desporto - CED'2013. 

A cerimónia decorreu no Parla-
mento Europeu, onde marcaram
presença o presidente da Comis-
são Executiva da Cidade Euro-
peia do Desporto Guimarães
2013 e vereador do Desporto,
Amadeu Portilha, e o adjunto do
presidente da câmara municipal
Vítor Oliveira.

A distinção, instituída pela pri-
meira vez este ano, foi presidida
pelo principal responsável da
ACES Europe, Gian Francesco
Lupattelli, que congratulou Gui-
marães pelo “entusiasmo e em-
penho” evidenciados na missão
inclusiva de promover o “des-
porto para todos”.

Na hora de receber o prémio,
Amadeu Portilha lembrou o
“ano fantástico vivido em Gui-
marães”, com a realização de
mais de 100 eventos desportivos
em 36 diferentes modalidades,
“envolvendo mais de 70 mil
atletas, 400 voluntários, 100 clu-
bes e instituições e 250 dias de

actividade desportiva”.
O responsável pela Comissão

Executiva da Cidade Europeia
do Desporto Guimarães 2013
destacou o “investimento na
promoção do desporto para to-
dos” e a aposta da organização
vimaranense no “trabalho de
formação de agentes desporti-
vos”, que agregou temáticas co-
mo “investigação e conhecimen-

to, desporto e cultura”.
Num “ano inesquecível”, Ama-

deu Portilha agradeceu a partici-
pação e o envolvimento dos vi-
maranenses e todos os que con-
tribuíram para que a Federação
das Capitais e Cidades Euro-
peias do Desporto reconhecesse,
a nível europeu, o trabalhado
realizado por Guimarães durante
este ano civil.

“A partir de hoje, com este pré-
mio, ganhamos ânimo redobra-
do para continuar o investimento
na promoção do desporto e da
atividade física”, realçou ainda,
desejando às futuras Cidades
Europeias do Desporto o “maior
sucesso”, especialmente à cida-
de de Maia, que continuará este
projecto em Portugal no próxi-
mo ano. Do futsal, voleibol e an-

debol até ao rugby, boccia e gi-
nástica, foram já 35 as modali-
dades abrangidas pela progra-
mação de Guimarães CED 2013,
um número que, até ao final do
ano, deve atingir a meia centena.
A divulgação de novas práticas
desportivas - como o corfebol, o
speedminton e rope skiping - é
outra das imagens de marca do
evento desportivo.

“Guimarães viveu um ano
fantástico de Desporto”
A ACES EUROPE distinguiu, ontem, Guimarães com a Bandeira de Ouro de Melhor Cidade Europeia do
Desporto. Cerimónia decorreu no Parlamento Europeu. Para Amadeu Portilha foi “ano inesquecível”.

DR

Bandeira de Ouro de Melhor Cidade Europeia do Desporto 2013 já foi entregue a Guimarães

A Associação Europeia de
Capitais de Desporto e a
União Europeia atribuem
anualmente o estatuto de
Capital Europeia do
Desporto a cidades com
mais de 500 mil
habitantes e o de Cidade
Europeia do Desporto a
localidades de 25 a 500
mil habitantes, como é o
caso de Guimarães.

Esta foi a primeira vez que
a ACES Europe instituiu o
título de melhor Cidade
Europeia do Desporto,
com Guimarães a vencer o
prémio no ano de estreia
para a atribuição do
galardão. A candidatura
vimaranense superou
os projectos desportivos
apresentados pelas
cidades de Cremona,
Modena, Alba, Reggio
Calábria, Lorca,
Castelldefels, Estepona e
Lisburn.

+ CED’2013

Página 18



  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,34 x 3,20 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 50667983 07-11-2013

MELHOR CIDADE DESPORTIVA

Guimarães recebeu
ouro europeu  
Pág. 30
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ANDEBOL
| Redacção | 

“O passado sábado foi memorá-
vel” para o Associação Cultural
de Vermoim Andebol Clube com
todas as equipas a conseguirem
vitórias expressivas, refere a co-
lectividade, em nota aos órgãos
de comunicação

A equipa júnior feminina e a
equipa infantil feminina come-
çaram o dia bem cedo numa des-
locação conjunta à cidade de
Chaves. De manhã as juniores
ACV levaram de vencida as fla-
vienses por 20-24 com destaque
para as atletas Mélanie Oliveira
e Maria Oliveira que com dez e
onze golos respectivamente se
colocam em primeiro e terceiro
lugar na lista de melhores mar-
cadoras do campeonato nacional
de juniores femininos.

As infantis femininas  levaram
também de vencida as oposito-

ras flavienses por 11-26 num jo-
go à hora de almoço consolidan-
do o segundo lugar que ocupam
no Torneio de Abertura. 

Com quase toda a equipa a fi-
nalizar com sucesso, destaque

para a atleta Lara Gonçalves cu-
jos sete golos marcados lhe per-
mitem lugar de destaque na lista
de melhores marcadores da
competição.

Igualmente sucedida foi a equi-

pa de infantis masculinos que
em  Guimarães venceram a equi-
pa local de Fermentões B por
uns expressivos 3-30. Diogo Sil-
va, João Pacheco e João Oliveira
a marcarem 10 golos cada.

Vermoim vence em todas as idades 

DR

Equipas femininas do Vermoim em bom rendimento desportivo
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FC Porto vence ISMAI e é líder isolado - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3521235

/

 
Dragão triunfaram por 30-23, com João Ferraz em destaque
 
 O FC Porto venceu em casa do ISMAI num jogo em atraso da sétima jornada do campeonato de
andebol. Os dragões triunfaram por 30-23 e tiveram em João Ferraz, com sete golos, o melhor
marcador da equipa e também do jogo.
 
 Com a vitória, o FC Porto lidera de forma isolada o campeonato.
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Andebol

Taça de Portugal – 2.ª eliminatória
Resultados 
Almada AC-AC Sismaria 28-21
Oriental-Juventude Lis 20-25
NDA Pombal-CD Mafra 28-29

1.ª Divisão feminina
Resultados 
CA Leça-Juventude Lis 30-27
JAC Alcanena-Vela Tavira 44-26
Juventude Mar-Col. João Barros 15-25
Madeira SAD-Colégio Gaia 30-26
Maiastars-Assomada 28-24
Sports Madeira-Alavarium 21-31
Assomada-JAC Alcanena 29-43
Madeira SAD-Alavarium 20-18
Sports Madeira-Colégio Gaia 26-26

Classificação
P J V E D G

JAC Alcanena 19 7 6 0 1 253-169
Madeira SAD 19 7 6 0 1 206-150
Alavarium 16 6 5 0 1 187-134
Maiastars 14 6 4 0 2 148-148
Colégio Gaia 13 6 3 1 2 159-155
Col. João Barros 12 4 4 0 0 120-84
CA Leça 12 6 3 0 3 146-161
Sports Madeira 11 7 1 2 4 164-185
Juventude Lis 9 6 1 1 4 154-180
Assomada 9 7 1 0 6 173-224
Vela Tavira 8 6 0 2 4 131-175
Juventude Mar 6 6 0 0 6 113-189

Próxima jornada 9 de Novembro
Col. João Barros-CA Leça, Juventude Lis-Juven-
tude Mar
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Rui Faria com Pedro Portela, jogador de andebol do Sporting

Fisioterapeuta Rui Faria largou o Sporting para arrancar com o projecto

Clínica especializada em desporto
e alto rendimento abre em Leiria
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Aos 24 anos, a mentalidade em-
preendedora de Rui Faria obri-
gou-o a deixar para trás a modali-
dade de sonho, o clube do coração
e os amigos do peito. Fisiotera-
peuta da equipa sénior profissio-
nal de andebol do Sporting, quis
fazer algo por si e pela cidade
onde vive. Com o mestrado ter-
minado em Fisioterapia no Des-
porto e Recuperação na Activida-
de Física, frequentado em Barce-
lona, resolveu pôr os conheci-
mentos adquiridos à disposição de
Leiria. Sábado é o primeiro dia
do resto da sua vida. 

Filho de peixe sabe nadar e Rui
Faria é filho de outro Rui Faria, já
falecido, fisiatra e médico das se-
lecções nacionais de andebol.
“Desde sempre me habituei a ter
atletas como Carlos Resende a se-
rem vistos em minha casa”, reve-
la. “Tinha 12 anos quando o meu
pai faleceu e com essa idade nin-
guém quer ser fisioterapeuta, mas
desde cedo me apercebi que o meu
futuro passaria pela saúde, pelo
desporto e pelo alto rendimento.”

No final de Setembro despediu-
se de vez da equipa de andebol do
Sporting e começou a preparar a
Clínica Rui Faria, precisamente no
mesmo local em que o progenitor
tinha a sua, especializada em me-
dicina desportiva. Rui ganhou ex-
periência, currículo e cumpriu o
objectivo de voltar para a sua ci-
dade, onde também irá dar aulas,
na Escola Superior de Saúde. “Cus-
tou-me muito deixar o Sporting, fo-
ram dois anos muito bons, ainda
para mais serviu para aplicar ime-
diatamente os conceitos que esta-
va a aprender em Barcelona. Foi
um crescimento brutal.”

Em Portugal, formação pós-gra-

RICARDO GRA;A&ARQUIVO

várias áreas, como Nutrição, Po-
dologia, Psicologia e Ortopedia,
onde contará com os préstimos de
Manuel Resende de Sousa, orto-
pedista que trabalha com os atle-
tas do Sporting e recentemente
operou, entre outros, Naide Go-
mes e Stijn Schaars. Contará tam-
bém com tratamentos inovado-
res, como a terapia por onda de
choque e o sistema de avaliação do
movimento humano, que permite
elaborar programas de prevenção
de lesões. “Fazemos a avaliação
funcional, de campo, delineamos
objectivos e podemos prescrever
um plano de exercícios. No Spor-
ting foi feito e praticamente dei-
xou de haver lesões por sobrecar-
ga.”

duada específica em Desporto “é
muito limitada, e não preenche os
requisitos para se trabalhar em
alto rendimento”. Assim sendo,
Rui Faria acredita que poderá ter
um papel importante na resolução
dos problemas físicos dos atletas de
Leiria. Atletas e não só, salienta.
“Quem consegue pôr os atletas de
atletas de alta competição a com-
petir depois de uma lesão, também
consegue aplicar os mesmos con-
ceitos num cidadão normal e assim
recolocá-lo na vida activa”, subli-
nha.

“A ideia para a clínica é a se-
guinte: o paciente entra e não pre-
cisa de ir a mais espaço nenhum
para se tratar”, diz Rui Faria. Para
isso, conta com especialistas em

2
é o número de épocas em que
Rui Faria, de 24 anos, assumiu a
coordenação do departamento
de fisioterapia da secção de
andebol do Sporting Clube de
Portugal, já depois de ter
passado 3 anos entre a equipa
júnior de andebol e a de futebol
de praia

O número
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Andebol Só a Juve Lis
segue em frente 
na Taça de Portugal

Das três equipas do distrito de
Leiria que participaram na 2.ª
eliminatória da Taça de Portugal em
andebol, apenas a Juventude do Lis
garantiu o apuramento para a ronda
seguinte. A equipa de André Afra
foi a Lisboa vencer o Oriental, por
20-25. Quem acabou por desiludir
foi o Atlético Clube da Sismaria,
equipa do segundo escalão, que foi
eliminado pelo Almada AC, da 3.ª
Divisão, por claros 28-21. Já o NDA
Pombal foi infeliz e perdeu por uma
bola com o CD Mafra (28-29). Para
os 16-avos-de final já entrarão
equipas do primeiro escalão.
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Sporting joga EHF a 24 e 30 de Novembro - MSN Desporto - Artigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2013

Meio: MSN Online

URL: http://desporto.pt.msn.com/sporting-joga-ehf-a-24-e-30-de-novembro

/

 
Actualizado: Thu, 07 Nov 2013 21:02:52 GMT
 
 Sporting joga EHF a 24 e 30 de Novembro
Sportinveste Multimédia
Sporting joga EHF a 24 e 30 de Novembro
 
Os jogos da 3.ª ronda de qualificação para a Taça EHF de andebol, entre o Sporting e o Rukometni, já
estão definidos.
A primeira mão terá lugar em Porec, na Croácia, a 24 de Novembro, no Pavilhão Veli Joze, sendo
arbitrada pela dupla bielorussa, Dzmitry Nabokau e Siarhei Kulik.
Já a segunda mão será disputada na casa dos leões, no dia 30 de Novembro, no Pavilhão Municipal da
Torre da Marinha, no Seixal, com a dupla húngara, Miklos Andorka e Robert Hucker, a arbitrar.
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:.: FC Porto vence na Maia e garante liderança - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=852825

/

 
O FC Porto alcançou esta quinta-feira um triunfo por 30-23 na deslocação ao terreno do Maia ISMAI,
num jogo em atraso da 7.ª jornada do campeonato nacional. Os dragões tiveram em João Ferraz a
unidade mais eficaz, ao apontar 7 golos. Do lado dos visitantes, destacou-se Vasco Costa com 6
tentos. Com este triunfo o FC Porto assumiu a liderança da prova, somando agora 25 pontos, mais 2
do que Benfica, Sporting e ABC. Já a formação maiata continua no 12.º e último posto, com apenas 11
pontos. Siga-nos no Facebook e no Twitter.
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