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Campeonatos nacionais universitários

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c5fa40d3-a12d-40c7-879f-

d040fe1e2dad&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
Começam hoje as fases finais dos campeonatos nacionais universitários. A competição realiza-se em
Aveiro e decorre até 27 de Abril. Dois mil e trezentos atletas vão tentar conquistar 12 títulos em 8
modalidades coletivas.
Entrevista a Daniel Monteiro, presidente da Federação Académica do Desporto Universitário.
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AGENDA 

HOJE 
FUTEBOL, LIGA 
Rio Ave-Tondela 
Estádio do Rio Ave, 20h00. 

AMANHA 
ANDEBOL, CAMPEONATO 
Avanca-Madeira SAD 
Avanca,19h00, 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cinjomal.pt  
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A3 Andebol: Ildeu Correia renova mandato na Associação de Castelo Branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/04/2018

Meio: Diário Digital Castelo Branco Online

URL: https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=5&id=45846

 
Tomaram posse no sábado, os novos órgãos da Associação de Andebol de Castelo Branco. Ildeu
Correia renova o mandato como presidente da coletividade.
 
Na sua intervenção, Ildeu Correia, agradeceu a todos os clubes o apoio demostrado e considerou que
"a Associação de Andebol de Castelo Branco, vai continuar a ter um papel preponderante no panorama
Nacional do Andebol, podendo levar a bom termo todos os projectos e desafios a nível Regional,
mesmo com as limitações económicas e financeiras que a sociedade portuguesa atravessa."
 
Durante este mandato, o dirigente pretende criar um "projecto de desenvolvimento Regional" da
modalidade, para "levar o Andebol a todos os concelhos do nosso Distrito, com o intuito de fomentar
aparecimento de novos clubes e equipas."
 
Os escalões de formação continuam a ser a prioridade da direção, como de resto tem acontecido nos
últimos 4 anos, e que começa já a dar frutos, "a prova que esta direcção esta muito empenhada nos
escalões de formação, foi o aparecimento de dois novos clubes no distrito de Castelo Branco, A.D. de
Belmonte e G.D de Valverde.
 
Na tomada de posse este presente o autarca Albicastrense Luís Correia, e ainda o Presidente da
Federação Portuguesa de Andebol, Miguel Laranjeira, que desejaram um bom trabalho aos novos
órgãos na promoção da modalidade na região e na relação com os clubes já existentes.
 
Diario Digital Castelo Branco | 2018-04-16 05:16:00
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/04/2018

Meio: Diário Digital Castelo Branco Online

URL: https://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=45846

 
Tomaram posse no sábado, os novos órgãos da Associação de Andebol de Castelo Branco. Ildeu
Correia renova o mandato como presidente da coletividade.
 
Na sua intervenção, Ildeu Correia, agradeceu a todos os clubes o apoio demostrado e considerou que
"a Associação de Andebol de Castelo Branco, vai continuar a ter um papel preponderante no panorama
Nacional do Andebol, podendo levar a bom termo todos os projectos e desafios a nível Regional,
mesmo com as limitações económicas e financeiras que a sociedade portuguesa atravessa."
 
Durante este mandato, o dirigente pretende criar um "projecto de desenvolvimento Regional" da
modalidade, para "levar o Andebol a todos os concelhos do nosso Distrito, com o intuito de fomentar
aparecimento de novos clubes e equipas."
 
Os escalões de formação continuam a ser a prioridade da direção, como de resto tem acontecido nos
últimos 4 anos, e que começa já a dar frutos, "a prova que esta direcção esta muito empenhada nos
escalões de formação, foi o aparecimento de dois novos clubes no distrito de Castelo Branco, A.D. de
Belmonte e G.D de Valverde.
 
Na tomada de posse este presente o autarca Albicastrense Luís Correia, e ainda o Presidente da
Federação Portuguesa de Andebol, Miguel Laranjeira, que desejaram um bom trabalho aos novos
órgãos na promoção da modalidade na região e na relação com os clubes já existentes.
 
Diario Digital Castelo Branco | 2018-04-16 05:16:00
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JORGE SILVA 
ESPECIAL GANHAR A BARÇA 

o 

OC
u-11 
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O andebolista 
Jorge Silva foi um dos heróis do 
Granollers, entrando para a histó-
ria da Liga Asobal. O internacional 
luso, de 28 anos, marcou dois go-
los, sendo decisivo na vitória (29-
28) da sua equipa em Barcelona, 
na 26,.  ronda. "Uma vitória com 
grande significado. Não foi só ga-
nhar ao Barcelona. Foi ganhar o 
dérbi catalão no Palau Blaugrana, 
onde o Granollers não vencia há 
25 anos. E a última equipa a ga-
nhar lá foi o Atlético Madrid, há 
seis", considerou Jorge Silva. 

Com efeito, a equipado interna-
cional luso quebrou a invencibili- 

dade do Barça, que durava há cin - 
co anos, com175 vitórias e u rn em 
pate em Espanha. "Jogámos mui 
to coesos. Provámos que o todo-
poderoso Barça pode ter dias me-
nos bons", disse o lateral-direito, 
de 28 anos, a realizargrandeépoca. 

O Granollers (3" na liga) ainda 
aspira ao 2" posto, que dá acesso à 
Champions, está nos quartos-de-
final da Taça EHF e na final 8 da 
Taça do Rei: "Tem sido muito 
bom, mas devo sair, pois tenho 
propostas de Portugal, Espanha, 
França e Alemanha", revelou. 

Sobre o playoff de Portugalcom a 
Sérvia de acesso ao Mundial, Jorge  

Silva só pensa na qualificação: "O 
treinador do adversário, Ljubomir 
Obradovic, treinou no FC Porto 
nove dos jogadoresda Seleção, mas 
o selecionador Paulo Pereira tam-
bém o ccnhece bem. Estou convic-
to que vamos ao Mundial." 

Quanto ao Europeu, Jorge Silva 
viu o sorteio em direto com o seu 
companheiro, o lituano Rolandas 
Bernatonis , que marcou o golo da 
vitória frente ao Barça: "Foi giro 
calharmos no mesmo grupo, mas 
Portugal vai passar. A França é 
muito forte, mas temos de ser 
melhores do que a Lituânia e a 
Roménia."O ALEXANDRE REIS 
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Alexandre Pais 
Ex-Diretor Record OUTRAVE Z SEGUNDA-FEIRA 

02 OPINIÃO 

E tudo 
o Benfica 

desperdiçou 
OS DA LUZ PODEM LAMENTAR-SE DO ÁRBITRO, DA 

FALTA DE JONAS E DO 'AZAR' DO REGRESSO DE 
MAREGA, MAS CERTO É QUE JOGARAM POUCO 

E FALHARAM NAS SUBSTITUIÇÕES 
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Foram precisas décadas 
para que os iluminados que 
mandam no futebol europeu 
entendessem o prejuízo que é, 
para os adeptos e para o negócio. 
a transmissão de grandes jogos 
no mesmo horário, situação que 
será revista na próxima época. É 
pena que outra inteligência não 
resolva o'drama' do telespecta-
dor português, que teve ontem, 
mal Artur Soares Dias fechou a 
loja na Luz, de começara ver o 
Real Madrid, passar 15 minutos 
após pelo PSG-Monaco, e deixar 
os dois para seguir o dérbi lisboe-
ta. E jantar? Isso só lá para asco e 
meia da noite, findo o sofrimen-
to de maratonista. 

Pior, certamente, foi adesilu-
são benfiquista no final de um 
confronto que pode ter sido de-
cisivo... para a perda do título. 
Primeiro porque os encarnados 

i RAN DO OS 
CANGALHEIROS, ONDE 
ANDAM OS CANDIDATOS 
A LÍDER DO SPORTING? 

jogaram pouco, em boa verdade 
há já semanas que disfarçam al-
guma subprodução, nunca mais 
apresentaram, por exemplo, o 
impressionante caudal ofensivo 
que os conduziu ao tetra. A se-
guir porque também lhes faltou 
sorte e jeito. Sorte porque Jonas, 
o homem que faz a diferença, 
não recuperou, ao contrário de 
Marega, que chegou a tempo do 
clássico para devolver ao FC 
Porto-agora que baixou o ren-
dimento de Abóubakar-a pode-
rosa dinâmica atacante que aba-
na qualquer defesa. E jeito por- 

que Rui Vitória apostou dema-
siado na contenção e no confor-
to do empate, e falhou nas subs-
tituições, o oposto do que suce-
deu a Sérgio Conceição. Com  as 
mudanças, os dragões melhora-
ram e o Benfica não só piorou-
aquela saída de Rafa...-como 
terminou até o desafio no caos: 
meio-campo em pantanas e bo- 

las despejadas para a frente. 
Mas a equipa da Luz pode ainda 
queixar-se da arbitragem, me-
nos pelo penálti não assinalado, 
que não é claro, e mais pelos di-
versos erros de Artur Soares 
Dias no capítulo disciplinar-o 
mais evidente,o 'perdão' dose-
gundo amarelo e a consequente 
expulsão de Sérgio Oliveira. 

Dito isto, a realidade é que o 
Benfica passa da luta direta 
pelo título-e terá de recuperar 
agora três pontos para o alcan-
çar- a ter de disputar igualmen-
te o segundo lugar com o Spor-
ting, pelo que uma derrota em 
Alvaiade poderá afastar os en-
carnados da Champions. Quem 
o diria há urna semana? 

Também poucos previram o 
excelente jogo que tivemos no 
Restelo, com o Belenenses de 
novo a surpreender, pelo fute-
bol que apresentou e pela re-
petição do atraso na entrada 
em campo-que macacada 
será aquela? - e o Sporting a so-
frer muito para ganhar e se 
manter à tona, com a presti-
mosa colaboração da enco-
menda habitual, que ontem 
fez de VAR e não viu que o lan-
ce do terceiro golo dos leões foi 
precedido de falta. 

O último parágrafo de hoje 
fica-se, aliás, por Alvaiade, 
para sublinhar que o presiden-
te 'acabado' esteve no sábado a 
vero andebol leonino mas não 
foi ao Restelo porque "não 
quis". Ou seja, continua amua-
do com os "meninos mimados", 
pelo que a tragicomédia irá 
prosseguir.O probleminha é 
que se tem esbatido de forma 
drástica, nos derradeiros dias, o 
entusiasmo daqueles que da-
vam o lider como morto e enter-
rado. Terá algo a ver com a ne-
cessidade de dar o corpo ao ma-
nifesto na próxima assembleia 
geral e a euforia pós-Madrid se 
esfumar a cada dia? Tirando os 
cangalheiros do costume, onde 
param os bravos? 
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