


Revista de Imprensa

23-03-2012 

1. (PT) - Bola, 23/03/2012, Andebol 1

2. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 23/03/2012, ´Levada´ em alvoroço 2

3. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 23/03/2012, Madeirenses no torneio das 4 Nações 3

4. (PT) - Diário de Viseu, 23/03/2012, Juvenis do Académico perderam 4

5. (PT) - Gazeta das Caldas - Desporto, 23/03/2012, XXV  Nazaré Cup  junta 1200 andebolistas 5

6. (PT) - Grande Porto, 23/03/2012, Dragões bem encaminhados na fase final 6

7. (PT) - Jogo, 23/03/2012, "Sporting está mais maduro" 7

8. (PT) - Jogo, 23/03/2012, Agenda 8

9. (PT) - Jogo, 23/03/2012, Jorge Rito acredita que jogo inteligente é a chave 9

10. (PT) - Jornal de Estarreja, 23/03/2012, Atividades Estarreja Andebol Clube e Cultural de Salreu 10

11. (PT) - Jornal de Estarreja, 23/03/2012, Bambis e Minis  enfrentam  adversários 11

12. (PT) - Jornal de Estarreja, 23/03/2012, Perseguindo um sonho 12

13. (PT) - Jornal de Notícias, 23/03/2012, Agenda 13

14. (PT) - Metro Portugal, 23/03/2012, Meias  na mira 14

15. (PT) - Record, 23/03/2012, ABC testa liderança do FC Porto 15

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15


A1

  Tiragem: 120000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 4,56 x 3,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40901864 23-03-2012

Página 1



A2

  Tiragem: 12704

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 17,08 x 27,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40903026 23-03-2012

Página 2



A3

  Tiragem: 12704

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 10,82 x 3,33 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40904064 23-03-2012

Página 3



A4

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,25 x 8,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40906271 23-03-2012

Silvino Cardoso

� As fases complementares dos
nacionais de juvenis e infantis
mas culinos tiveram resultados
in teressantes para as equipas
filiadas na Associação de An de -
bol de Vise, inseridas no grupo
onde estão também os represen -
tantes dos distritos de Vila Real
e Guarda. Em juvenis, a Asso -
ciação Desportiva de Godim
(Vila Real) soma e segue, contan -
to por vitórias os jogos já dis pu -
tados. No fim-de-semana rece -
beu e venceu o Académico de
Vi seu por 37-32, enquanto em

in fantis ganhou ao Anreade
Resende por 39-14. 

Ainda em juvenis, a Casa do
Po vo de Vila Nova de Paiva re ce -
beu o Sport de Vila Real do Ben -
fica e ganhou por 27-21. O Ginásio
Clube de Tarouca, em infantis,
deslocou-se a Vila Real e ganhou
ao Vila Real e Benfica 29-11.

Na fase complementar de
iniciados masculinos, o Santiago
de Besteiros derrotou por 31-25,
em casa, o SVR Benfica como o
ADG perderam fora de portas.
Ainda no mesmo escalão, o
Gou veia venceu o Reguense
(Régua) por 27-25. l

ANDEBOL

Juvenis do Académico perderam
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Cerca de 1.200 atletas, em represen-
tação de 70 equipas de Portugal, Es-
panha e Polónia, vão participar na 25ª
edição do “Nazaré Cup” – Torneio In-
ternacional de Andebol Jovem Dr. Fer-
nando Soares, que se realiza de 1 a 5
de abril, nos pavilhões desportivos do
concelho.

Cumprindo a sua missão, o “Nazaré
Cup 2012” integra um programa de 200
jogos de andebol, nos escalões infan-
tis, iniciados e juvenis, nas categorias
de masculinos e femininos, com o ob-
jetivo de promover a prática da moda-
lidade e o espírito de competição e
camaradagem entre os jovens.

O programa inclui ainda, como ha-
bitualmente, a disputa da “Taça Ami-
zade”, um jogo amigável entre equi-
pas seniores profissionais, que visa

ANDEBOL |

XXV “Nazaré Cup” junta 1200

andebolistas
proporcionar aos jovens praticantes
um contacto mais próximo com atle-
tas experientes. O jogo terá lugar no
dia 3 de Abril. A entrada para assistir
à partida é aberta a toda a comunida-
de.

O torneio realiza-se, ininterrupta-
mente, há duas décadas, nas férias
escolares da Páscoa, tendo-se torna-
do numa das mais conceituadas pro-
vas de desporto escolar.

O “Nazaré Cup 2012” é uma organi-
zação da Associação Externato Dom
Fuas Roupinho, que tem como parcei-
ros institucionais a Câmara Municipal
da Nazaré; Nazaré Qualifica E.E.M;
Serviços Municipalizados da Nazaré;
Junta de Freguesia da Nazaré; Exter-
nato Dom Fuas Roupinho e Agrupamen-
to de Escolas da Nazaré.
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Campeonato Regional
Infantis Masculinos
Estarreja AC 28 x SP Oleiros36

   Em jogo a contar para a quarta
jornada, o Estarreja AC recebeu e
perdeu perante a equipa de Oleiros.
Com um início de jogo bem
conseguido, os atletas estarrejenses
realizaram uma primeira parte com
muita qualidade, comandando o
marcador nos primeiros quinze
minutos. Alguma desconcentração na
finalização nos minutos finais da
primeira parte, permitiu ao Oleiros
ganhar uma vantagem de seis golos,
resultado que se verificava ao
intervalo (13 x 19).
   Na segunda parte, a tendência do
jogo manteve-se, com a equipa do
Oleiros a gerir bem a vantagem
conseguida na primeira parte.

Campeonato Nacional 1ªDivisão
de Iniciados Masculinos

SC Espinho 27 x Estarreja AC
33

   Os iniciados do EAC venceram
este sábado o Sporting de Espinho.
O comando do marcador
pertenceu desde cedo ao Estarreja,
fruto do seu bom desempenho
defensivo. No entanto alguma
desconcentração nos últimos
minutos da primeira parte, permitiu
a recuperação do Espinho, que
chegou ao intervalo a vencer por 15
a 13.
   Na segunda parte, entrada forte,
com a passagem para a frente do
marcador que foi sendo consolidada
até aos seis golos de vantagem com
que se chegou ao fim da partida.

EAC: Sergiy Khomyn, Diogo
Almeida, Hugo Geada, Hugo
Rodrigues, Gonçalo Bezerra, Edgar
Figueira, Rui Leite, Pedro Silva,
Gabriel Gomes, Rafael Rebimbas,

Dinis Abranches, Marcelo Costa,
Patrício Ferreira, Jorge Silva.

Campeonato Nacional 2ªDivisão
Juvenis Masculinos
Estarreja AC 40 x Penafiel 25
Estarreja vence Penafiel e
comanda a zona 2

   O EAC recebeu e venceu sem
dificuldades o Penafiel, na quarta
jornada do campeonato. Os atletas
do EAC entraram muito
concentrados e com vontade de
decidir o jogo cedo. Assim o fizeram,
com uma defesa compacta e
agressiva, contra ataques decisivos, e
ataques quase sempre eficazes. Ao
intervalo ganhavam por 23 a 11.
   Na segunda parte bastou controlar
o jogo e dilatar a vantagem

EAC: Daniel Castro, Diogo Bastos
16, José Azevedo, Rafael Marques 1,
João Bessa 1, Tiago Arrojado 6, José

Claro 5 , Ricardo Nobre 1, Luís
Cruz, Luís Tavares 1, Rafael Almeida,
André Lima 5, Tomás Almeida 3,
Tiago Marreiros.

AC Salreu 7 x ADA Canelas 26
(Minis Femininos)
S. Paio Oleiros 33 x AC Salreu 7
(Minis Masculinos)

   No domingo, foi a vez dos minis
masculinos e femininos entrarem em
campo. Na receção ao Canelas, a
equipa de minis femininos entrou
com vontade de realizar um resultado
melhor que o da primeira volta.
Mesmo com algumas falhas ao nível
do passe, a primeira parte terminou
com a diferença de apenas seis golos
para as visitantes. A segunda metade
do jogo, devido à maior
desconcentração e aos sucessivos
erros da equipa do Salreu, o Canelas
aproveitou para ampliar a vantagem.
AC Salreu: Mariana (GR), Inês
Gomes, Vânia, Sara, Inês Teixeira,
Andreia, Joana, Énia, Ana, Carolina
e Gabriela.

   Mais tarde, em S. Paio de Oleiros,
os minis masculinos entraram em
campo para defrontar a equipa local.
Desde o início do jogo se percebeu
que a equipa do Salreu ia ter bastantes
problemas para enfrentar a defesa,
homem-a-homem a todo o campo,
praticada pelos locais. A equipa do
Salreu não mostrou argumentos para
equilibrar o jogo, o que permitiu à
equipa do Oleiros um resultado
bastante expressivo.
AC Salreu: Afonso e Ruben (GR),
Tomás, Pedro, Simão, João Dias,
Rodrigo, Joel, Frank, João Pires,
Tiago, Vítor e Bruno.

Campeonato Nacional Infantis
Femininas
AC Salreu 29 X Maiastars 9

   Realizou-se, no pavilhão da
Associação Cultural de Salreu, o jogo
entre a equipa local e o Maiastars, a
contar para a segunda jornada do

campeonato. O jogo teve um início
prometedor de ambas as equipas,
com o resultado equilibrado até aos
4 a 4. A meio da primeira parte a
equipa local destacou-se, muito por
força da união defensiva, colmatada
com um ataque feroz. Neste
momento encontra-se no segundo
lugar da tabela classificativa e o
próximo jogo contra o Cale é um
encontro decisivo para a Associação
Cultural de Salreu.

AC Salreu: Rafaela Grego, Ana
Miranda, Cassandra Conceição,
Beatriz Marques, Ana Lopes, Cheila
Conceição, Catarina Arrojado, Bruna
Carinha, Inês Ramos. Treinador:
Diogo Miranda. Dirigente:
Felisberto Sá

Juvenis Femininas
Pateira 26 X AC Salreu16

   No passado domingo, 18 de
março, as Juvenis estiveram na Pateira
de Fermentelos para jogar a segunda
jornada desta fase. A equipa entrou
motivada e surpreendeu a equipa da
casa com um ritmo de jogo
competitivo, mantendo o jogo
equilibrado até ao final da primeira
parte. Na segunda metade a AC
Salreu continuou a impor-se com
uma defesa consistente e de entre
ajuda, que lhes permitiu inúmeras
saídas em contra-ataque, no entanto,
na concretização já não estiveram tão
eficientes. Situação que permitiu às
adversárias uma decisiva vantagem
no marcador. Apesar do marcador
e da possibilidade da vitória se diluir,
as salreenses nunca baixaram os
braços. O resultado não espelha a
excelente exibição destas atletas, que
comprovaram que o andebol resulta
num trabalho de equipa. Se
continuarem a trabalhar a este ritmo,
as vitórias hão-de surgir. Parabéns.

Atividades Estarreja Andebol Clube e Cultural de Salreu
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Bambis e Minis
“enfrentam” adversários
 Disputou-se, no sábado
passado, o II Torneio de Bambis
e Minis, da Associação de
Andebol de Aveiro, desta feita
em Salreu, no pavilhão da
Associação Cultural, onde os
mais pequenos começam a dar
os primeiros passos no mundo do
andebol. Sílvia Silva, atual dirigente
dos Minis e Bambis e ex-treinadora
da modalidade no Cultural,
explicou que “assim, os miúdos
acabam por jogar mais e por haver
mais convívio entre eles”,
referindo-se a estes torneios e qual
a sua importância para os
praticantes. Como nestes escalões
não um campeonato igual ao dos
outros, as diferentes equipas
juntam-se para competir nestes
encontros, “em vez de termos um
jogo entre duas equipas, num sítio,

os clubes juntam-se todos e fazem
todos os jogos” numa só tarde,
explicou a ex-treinadora. “Estes
torneios, é mesmo para o convívio,
para eles se divertirem e gostarem,
porque se isso acontecer,

//Cultural de Salreu //

continuam” afirmou Sílvia Silva,
acrescentando que “daqui,
podem surgir escalões
superiores”.
   As equipas dos Bambis e Minis
são mistas, onde femininos e

masculinos jogam todos em
conjunto e pelo mesmo objectivo.
A actual dirigente, no entanto, não
tem dúvida e esclarece que é
muito mais fácil treinar os rapazes
do que as meninas, numa fase

inicial, “quando agarram uma bola,
parece que têm medo de se
aleijar”, ressalvando sempre
“também há excepções, e há
meninas que gostam mesmo de
jogar”, afirmou.
   “Aqui há um bocado de
bairrismo e Salreu tem mais
tradição de andebol, e há pais que
querem que os filhos andem no
andebol”, garantiu Sílvia,
elucidando como é fácil captar os
mais novos e desviá-los, por
exemplo, do futebol. Há também
uma ajuda que advém do Acordo
de Cooperação assinado entre o
Cultural de Salreu e o Estarreja
Andebol Clube, que visa
precisamente uma ajuda mutua no
que diz à captação de atletas. “O
que acontece, no acordo de
cooperação, é que nós aqui temos
também masculinos, mas só até à
idade dos 10 anos, a partir daí, vão
para Estarreja. Temos também a
cooperação a nível de treinadores,
em que, por exemplo, dão aulas
nas escolas, e sempre que arranjam
meninas, indicam-nas para aqui”,
concluiu Sílvia Silva.
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  Toda a gente sabe que estamos
numa altura em que a crise aperta
cada vez mais com a população
Portuguesa, que a palavra austeridade
nunca foi tão utilizada como nos dias
de hoje, mas não é por essa razão
que devemos baixar os braços e
desistir aliás é nesta altura em que
mostramos a nossa capacidade para
inverter a situação.
   É o que neste momento acontece
com a Associação Artística de
Avanca, que está a viver um sonho
que se pode tornar real dentro de
pouco tempo. A equipa sénior que
milita na 2ª divisão nacional,
conseguindo no ano passado o
acesso à fase de subida que foi uma
surpresa e por pouco a mesma não
foi conseguida, este ano o acesso a
essa fase nunca esteve em causa e a
equipa já é vista com o respeito de
um candidato à subida.
   A partir de 31 de Março e até 9 de
Junho, seis equipas irão lutar num
campeonato a duas voltas e em que
as duas primeiras terão acesso à
primeira divisão nacional. A vontade
de vencer, já provaram que existe e
se isso não bastasse, a possibilidade
de defrontar num campeonato
equipas como o Porto, Benfica,
Sporting, ABC ou Madeira SAD dão
um estímulo extra não só para os
jogadores mas também para que
exista um apoio ainda mais forte à
equipa por parte dos Avancanenses
e das pessoas da região. Sendo que

Perseguindo um sonho
uma hipotética subida de divisão seria
um marco importante para o
desporto da região e teria impacto
na própria economia local.
   A fase final terá a presença de 3
primeiras classificadas do
campeonato da segunda divisão,
zona norte e sul. O Avanca
classificou-se em segundo lugar da
zona norte, lugar que já tinha
garantido à algum tempo. As outras
duas equipas são Académico de São
Mamede e Académico do Porto. Da
zona sul juntam-se o CS Marítimo
Madeira, CDE Camões e o CD
Marienses (Açores).

O calendário para esta fase decisiva
é o seguinte:
31-03 Académico do Porto –
Artistica de Avanca
14-04 CS Marítimo Madeira -
Artistica de Avanca

21-04 Artistica de Avanca - CDE
Camões
28-04 CD Marienses - Artistica de
Avanca
05-05 Artistica de Avanca –
Académico São Mamede
12-05 Artistica de Avanca -
Académico do Porto
19-05 Artistica de Avanca - CS
Maritimo Madeira
26-05 CDE Camões - Artistica de
Avanca
02-06 Artistica de Avanca - CD
Marienses
09-05 Académico São Mamede -
Artistica de Avanca

São 10 finais para ser jogadas com o
pavilhão cheio de público e de
emoção. Vem apoiar a nossa equipa
em busca de um sonho!

Nuno Santos
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PUB

“Meias”
na mira
As equipas de andebol do
Sporting e Benfica dispu-
tam amanhã o apuramento
para as meias-finais da Taça
Challenge e da Taça das
Taças, respetivamente. Os
leões jogam no Pav. Casal
Vistoso (17h) depois de te-
rem vencido, na Roménia,
o Suceava (33-24). O Benfi-
ca, que joga na Luz (18h30),
perdeu na Eslovénia com
Celje Pivovarna (29-23). Na
liga portuguesa de andebol
destaque para o ABC-FC
Porto, em Braga (17h).
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