


Revista de Imprensa
09-04-2014 

1. (PT) - Correio do Minho, 09/04/2014, ABC/UMinho apela à presença dos adeptos 1

2. (PT) - Correio do Minho, 09/04/2014, Fase de apuramento do nacional de juvenis realiza-se em Braga 2

3. (PT) - Correio do Minho, 09/04/2014, UMinho com arranque positivo nos CNU s 3

4. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 09/04/2014, Andebol 4

5. (PT) - Diário do Minho, 09/04/2014, ABC  leva  adeptos à Maia 5

6. (PT) - Jogo, 09/04/2014, Minho busca hexa de andebol 6

7. (PT) - Jogo, 09/04/2014, Onda Amarela na MAia 7

8. (PT) - Record, 09/04/2014, A eterna sobrevivência por amor à camisola 8

9. (PT) - Record, 09/04/2014, Treinadores 9

10. (PT) - Sem Mais Jornal, 05/04/2014, Russos estagiaram em Setúbal 10

11. (PT) - Interior, 03/04/2014, Congresso de Andebol juntou portugueses e espanhóis 11

12. (PT) - Labor.pt, 03/04/2014, Andebolmania arranca a 16 de abril 12

13. (PT) - Notícias de Vouzela, 03/04/2014, Andebol regressa à sede do concelho 15

14. (PT) - Região de Cister, 03/04/2014, Andebol: Cister SA perde em juvenis masculinos 16

15. (PT) - Região de Cister, 03/04/2014, Andebol: Frederico Santos nos  quartos  da EHF 17

16. (PT) - Comércio de Guimarães, 02/04/2014, Xico isolou-se na liderança 18

17. (PT) - Região da Nazaré, 26/03/2014, Andebol: Juvenis masculinos do Dom Fuas voltam aos triunfos 19

18. (PT) - Região de Águeda, 26/03/2014, Juvenis da CPVV voltaram a perder com Alavarium 20

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20


A1

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,94 x 25,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 53364375 09-04-2014

ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Uma presença massiva de só-
cios, adeptos e simpatizantes.
Este é o apelo lançado pelo
ABC/UMinho para os jogos da
‘final-four’ da Taça de Portugal
de Andebol, que se disputam no
fim-de-semana.

Para tal, a direcção do clube
academista vai colocar à dispo-
cição dos interessados meios de
transporte para o Pavilhão da
AA Águas Santas, na Maia, num
fim-de-semana que se espera de
grandes emoções e animação.

Assim, até à próxima sexta-fei-
ra, estão abertas as inscrições
para os interessados em acompa-
nharem a equipa na deslocação à
Maia. Para tal, os interessados
devem realizar a compra de um
cachecol, com o valor de três eu-

ros, assegurando desde logo a
viagem até ao recinto do jogo da
meia-final da competição.

No entanto, os sócios, adeptos
e simpatizantes que pretendam
deslocar-se à Maia pelos seus
próprios meios também podem
apresentar-se equipados a rigor
para o apoio à equipa, podendo
comprar o seu cachecol e um
‘aplaudidor’ por um total de ape-
nas 2,5 euros.

O presidente do ABC/UMinho
lançou um apelo a todos os bra-
carenses para que “acompanhem
a equipa nesta participação na
fase final de mais uma competi-
ção” mostrando, desde logo, a
“grande vontade que a equipa do
ABC/UMinho tem em conquis-
tar a vitória na Taça de Portugal.
São jogos muito importantes pa-
ra o clube e precisamos do apoio
de todos”.

‘Final-four’ da Taça de Portugal

ABC/UMinho apela à
presença dos adeptos

DR

ABC/UMinho apelou à presença massiva de adeptos na Maia
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Andebol
Fase de apuramento
do nacional de juvenis
realiza-se em Braga
A fase de apuramento do Cam-
peonato Nacional Juvenis mas-
culinos da I Divisão realiza-se em
Braga, no Pavilhão Flávio Sá Lei-
te, de 25 a 27 de Abril de 2014. 
A prova é organizada pela FAP e
Associação de Andebol de Braga.
Os dois primeiros classificados
vão juntar-se a SL Benfica e
Águas Santas na fase final. 
Nesta fase participam ABC, CCF
Madeira, Sporting da Horta e
Sporting Clube de Portugal. 
A recepção aos clubes é feita a
partir das 15 horas do dia 25, 
no Pavilhão Flávio Sá Leite.
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

A UMinho teve no primeiro dia
de competição das fases finais
dos Campeonatos Nacionais
Universitários um saldo positivo
com o andebol masculino e o
basquetebol feminino em parti-
cular destaque. A surpresa pela
negativa foi o futebol de 11 que
sofreu (injustamente) uma ines-
perada derrota, começando da
pior forma a defesa do título na-
cional.

A cidade da Maia, que em 2014
é a Cidade Europeia do Despor-
to, é durante esta semana a capi-
tal do desporto nacional univer-
sitário. Cerca de 2000 atletas

oriundos das mais diversas aca-
demias ao longo do país, vão
discutir os títulos colectivos nas
modalidades de andebol, bas-
quetebol, corfebol, futsal, fute-
bol, hóquei em patins, rugby 7’s
e voleibol.

Pela UMinho, o hóquei foi a
primeira equipa a entrar em
campo. Os minhotos apesar de
uma derrota por 7-3 frente à
UAv, redimiram-se no segundo
jogo do dia e venceram o IPLei-
ria por 5-3, deixando em aberto
a passagem às meias-finais.

Quem já garantiu o seu lugar
nas meias-finais foi o basquete-
bol feminino, que venceu a
FEUP por 37-33 e a FMH por
31-29. As minhotas estão a uma

vitória de vencer o grupo. 
O futebol de 11, campeão em

título, sofreu uma surpreendente
derrota com a FMH. Após diver-
sas oportunidades de golo des-
perdiçadas, os minhotos viram
os lisboetas marcar o 1-0 no fi-
nal da primeira parte. O massa-
cre continuou na segunda parte,
mas a sorte não quis nada com
os campeões minhotos. A UM
defronta agora a equipa do ISEP
e só a vitória interessa para pas-
sar aos quartos-de-final.

Quanto ao andebol masculino
não teve dificuldades em cilin-
drar a ISEG por 28-10, conti-
nuando desta forma a sua mar-
cha triunfal rumo à conquista do
inédito hexacampeonato.

UMinho com arranque
positivo nos CNU’s
FASE FINAIS DOS CNU’S arrancaram na Maia e a UMinho teve, no primeiro
dia de provas, um saldo positivo com o andebol e basquetebol em destaque.

NUNO GONÇALVES

Hóquei em patins da Associação Académica da Universidade do Minho procura ainda um lugar entre os semifinalistas dos CNU’s
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“FINAL FOUR” DA TAÇA DE PORTUGAL

ABC “leva” adeptos à Maia
O ABC é um dos participantes na “final four” da Taça 

de Portugal em andebol que, sábado e domingo, se 
disputa no Pavilhão de Águas Santas, na Maia.

No sentido de proporcionar um maior apoio à equipa, 
o ABC coloca ao serviço dos seus adeptos transporte 
para quem quiser acompanhar a equipa. A inscrição é 
de três euros por adepto, valor que engloba transporte 
entre Braga e Maia, cachecol e aplaudidor.

Para os adeptos que pretendem deslocar-se por 
meios próprios, podem garantir a sua presença ao 
comprar o cachecol e aplaudidor por 2,5 euros. O jogo 
da meia-final entre o ABC e o Xico disputa-se sábado 
(19h00). A final joga-se domingo, pelas 16h30, e opõe 
o vencedor deste encontro ao Sporting ou Benfica.
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Russos estagiaram em Setúbal

A selecção russa de andebol 
escolheu Setúbal para o estágio 
de preparação para a qualifi-
cação para o Campeonato da 
Europa de Sub-20, que decorre 
na Áustria  em Julho. Os atletas 
estagiaram entre 27 de Março 

e 3 de Abril treinando regular-
mente no Pavilhão das Mantei-
gadas onde realizaram dois 
jogos de preparação, frente à 
equipa B do Sport Lisboa e 
Benfica e a selecção nacional 
de andebol de juniores A.
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8 Especial Ensino

No Instituto Politécnico da Guarda 
(IPG) decorreu, nos dias 31 de Março e 
1 de Abril, o I Congresso Ibérico Técni-
co e Científico de Andebol.

“Tratou-se de um evento impor-
tante e que corresponde aquilo que 
vimos fazendo nos últimos anos, ou 
seja aproximar o Politécnico daquilo 
que é a sociedade envolvente”, afirmou-
nos o Presidente do IPG.

Segundo Constantino Rei, este 
foi “um desafio que nos foi colocado 
e ao qual aderimos com todo o entu-
siasmo. Este I Congresso Ibérico teve 
a particularidade não só de promover 
a modalidade de andebol – que nós já 
fizemos através de outras iniciativas – 
mas também, neste caso, de envolver os 
colegas de Espanha e de outras regiões.”

O Presidente do IPG destacou a 
importância de se juntar “o mundo 
académico com o mundo desportivo, os 
treinadores, os dirigentes, os atletas”, 
pois, assim, “os nossos jovens podem 
ter uma melhor formação, através do 
contacto com especialistas, instituições 

Congresso de Andebol juntou portugueses e espanhóis

e igualmente, neste caso, com os atores 
da modalidade”.

Constantino Rei considerou que 
o IPG está a materializar aquilo que é 
a missão deste estabelecimento de en-
sino superior”, comentando ter ficado 
“muito satisfeito com a realização deste 
congresso na Guarda.”

Para o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal da Guarda, Carlos Monteiro, 
a “discussão de temas como este tem a 

maior relevância, pois um dos pilares 
fundamentais para se desenvolver a 
sociedade é exatamente o desporto.

Nesse sentido temos que di-
namizar mais a prática desportiva, 
conhecer mais as modalidades que 
envolvem todo o desporto, direcioná-
las para aquilo que é o nosso meio 
ambiente. Neste caso, o conhecimento 
aprofundado da modalidade, a troca 
de experiências dos conhecimentos 

técnico-científicos pode ajudar a que 
no futuro a prática do andebol possa 
melhorar e trazer mais gente para de-
senvolver e praticar esta modalidade.”

Este Congresso pretendeu ser um 
momento de encontro de todos quan-
tos se interessam pela modalidade: 
investigadores, técnicos, professores, 
estudantes e público geral.

No decorrer das várias sessões 
foi feita uma abordagem multidiscipli-

nar, tendo sido discutida e debatida a 
investigação que está a ser produzida 
neste domínio.

Neste congresso, que segundo a 
organização “correspondeu às expec-
tativas, superando-as até”, foi ainda 
analisado todo um conjunto de aspetos 
técnicos inerentes à formação, ao ensino 
e treino da modalidade, com o objetivo 
de deixar contributos para melhorar o 
ensino e a prática da modalidade.
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CoMpETição foi AprEsEnTAdA ofiCiAlMEnTE

Andebolmania arranca a 16 de abril
Foi apresentado oficialmen-

te, no passado dia 1, o torneio 
Andebolmania 2014.

A competição, promovida 
pela Associação Desportiva San-
joanense e que, de acordo com a 
organização, será um dos maio-
res eventos desportivos do ano 
em S. João da Madeira, realiza-se 
de 16 a 19 de abril. 

Segundo Luís Vargas, trata-
se de uma competição com várias 
componentes. “Além de cons-
tituir, por si só, uma atividade 
desportiva, o evento procura pro-
mover uma convivência sã, har-
moniosa e criar laços de amizade 
e estreitar relações entre Portugal 
e Espanha. Daí que grande parte 
das equipas presentes no torneio 
sejam espanholas”, salientou 
o responsável alvinegro. “Para 
além da componente desportiva 
e social, outros setores irão 
beneficiar com o evento, nome-
adamente a hotelaria, a cultura, 

comércio e restauração. Estamos 
a prestar um serviço à cidade e 
à comunidade”, acrescentou Luís 
Vargas, enaltecendo o trabalho 
de toda a secção na organização 
e promoção da competição.

Com um total de 68 equipas 
em prova, o responsável reconhe-
ce que poderão existir “alguns 
embaraços” devido á elevada 
logística necessária para o fun-
cionamento do evento, contudo, 
mostra-se confiante no sucesso 
da competição. “Temos experi-
ências positivas em termos or-
ganizativos, quer na organização 
de torneios, quer na realização 
de jogos de seleções nacionais”, 
sublinhou, apontando como 
exemplo o jogo de andebol entre 
Portugal e a Estónia, realizado no 
Pavilhão das Travessas no início 
de janeiro.

Já José Pedro, responsável 
pela secção de andebol da Asso-
ciação Desportiva Sanjoanense, 
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deixou bem claro que o torneio 
“não é uma brincadeira”. “Não 
o fazemos porque nos apete-
ceu, mas porque se insere num 
projeto da secção que tem a 
ver com o seu fortalecimento 
e com a formação de atletas 
de qualidade para integrarem 
as nossas equipas seniores. 
Está também ligado aos nos-
sos objetivos de reforçar as 
fontes de receita da secção. 
Queremos ainda que a cidade 
tenha visibilidade em Portugal 
e além fronteiras”, esclareceu 
o diretor, que tem uma meta 
definida para a competição a 
médio/longo prazo. “O nosso 
objetivo é que, nos próximo 
anos, tenhamos equipas de 
outros países, de preferência 
do Norte da Europa”, sublinha 
José Pedro.

Depois de alguns anos 
de interrupção, o torneio An-
debolmania regressou no ano 
passado e o sucesso registado 
levou a que Sanjoanense pro-
curasse elevar ainda mais a 
qualidade na edição de 2014. 
Para além de contar com o 

apoio de Ana Seabra e Hugo 
Figueira, capitães das seleções 
nacionais de andebol, o evento 
conta, pela primeira vez, com o 
patrocínio oficial de uma marca 
desportiva, a Hummel. “Temos 
um feedback muito positivo da-
quilo que são as organizações 
da Sanjoanense e para nós, 
enquanto marca, estar associa-
dos a eventos de qualidade é 
sempre o objetivo”, esclareceu 
Nélson Vieira, responsável pela 
Hummel norte. “Não estamos 
presentes em tudo o que acon-
tece em Portugal. Tentamos se-
lecionar as melhores opções e a 
Sanjoanense tem demonstrado 
que em termos organizativos dá 
sempre a resposta certa e com 
qualidade. É a isso que procu-
ramos associar a nossa marca”, 
acrescenta o responsável, admi-
tindo a possibilidade de manter 
o apoio nas próximas edições 
do evento. “Da nossa parte es-
tamos sempre disponíveis para 
estar presentes em eventos de 
qualidade, e da forma como o 
torneio está a ser apresentado 
penso que será excelente e com 

margem para progredir ainda 
mais”, frisou.

AndEbolMAniA 
2014 EM núMEros

A edição de 2014 do tor-
neio Andebolmania envolve um 
total de 1200 atletas, provenien-
tes de 68 equipas, 37 das quais 
são espanholas. Aveiro, Porto, 
Leiria, Santarém, Portalegre, 
Madeira, Viseu e Braga são as 
regiões nacionais representadas 
neste evento. Galiza, País Basco, 
Andalizia, Castilla la Mancha e 
Aragão, são as regiões espanho-
las que irão marcar presença 
no torneio. Seis pavilhões irão 
acolher a competição ao longo 
dos quatro dias, onde serão 
realizados 170 jogos que serão 
orientados por um total de 20 
árbitros. Duas escolas irão ser 
utilizadas para alojamento e 
duas cantinas irão servir um to-
ral de 8.000 refeições. Para além 
dos elementos da organização, o 
evento conta ainda com o apoio 
de 50 voluntários.
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68 equipas competem 
no torneio 

andebolmania 2014P 14-15
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O Andebol Clube de Oli-
veira de Frades (ACOF) 
treinou, esta segunda-
-feira, pela primeira 
vez no novo pavilhão 
gimnodesportivo olivei-
rense. É um regresso 
há muito ansiado pelos 
responsáveis do Clube, 
bem como pelas atle-
tas que semanalmente 
se deslocavam para a 
alternativa encontrada 
desde o início das obras 
do gimnodesportivo da 
Secundária.
Mas nem só andebol se 
vive nesta colectividade. 
Destaque também para 
a iniciativa de zumba, 

-
na, vocacionada para a 
angariação de fundos, 

expectativas da organi-
zação.

Na passada segunda-
-feira, dia 31 de Março, 
as atletas, bem como os 
responsáveis do Ande-
bol Clube de Oliveira de 
Frades, treinaram, pela 
primeira vez no novo pavi-
lhão gimnodesportivo oli-
veirense. Uma pretensão 

últimos meses, pois todos 

estavam assumidamente 
cansados das viagens a 
que obrigavam os trei-
nos e jogos na freguesia 
de Arcozelo das Maias. 
Agora, com esta mudança, 
espera-se renovado ânimo 
para todas as actividades, 
em especial para os jogos 
que ainda estão a decorrer. 
Os primeiros em casa terão 

dias 4 e 5 de Abril, às 
15h00. No sábado a equi-
pa oliveirense de Juvenis 
recebe a formação vinda 
de S. Bernardo, Aveiro, e 

no domingo será a vez da 
equipa de Espinho mostrar 
o que vale. Rafael Almeida 
conta com um maior apoio 
do público, agora que a 
proximidade é também 
palavra de ordem. 

Torneio
A esta boa notícia 

junta-se a garantia de 
que o Torneio Terras de 
Lafões está mais próxi-
mo de ser uma realidade. 

um espaço com todas as 
comodidades exigidas, 

este evento desportivo 
tem tudo para acontecer. 
“Resta apenas garantir 
alojamento, mas estamos 
a tratar disso e esperamos 
conseguir. É muito impor-
tante para o Clube, mas 
sobretudo para a modali-
dade”, sublinhou Rafael 
Almeida.

Uma possibilidade que 
se reabre após um período 
de indefinição face ao 
futuro deste Torneio que 
já alcançou, até a nível 
internacional, um bom 
nome.

Andebol regressa à sede do concelho

Salete Costa
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andebol: Cister Sa perde 
em juvenis masculinos

os juvenis masculinos do Cister sa 
continuam em dificuldades na 1.ª divi-
são nacional. Com a derrota na receção 
ao são bernardo (24-26), os alcobacenses 
ficaram ainda mais longe do objetivo da 
manutenção. na última jornada, o Cister 
joga em benavente, enquanto o dom Fuas, 
que já tinha realizado o jogo da ronda 6, 
fecha a época, fora, com o sismaria.
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andebol: Frederico Santos 
nos “quartos” da EHF

o alcobacense Frederico santos apurou o 
sporting para os quartos-de-final da EHF Cup, 
competição na qual vai defrontar, a duas 

“mãos”, os húngaros do pick szeged. Caso 
passem esta eliminatória, os leões apuram-
se para a “final four” daquela prova europeia. 
no plano interno, o sporting empatou (30-
30) com o benfica do alcobacense Jorge Rito, 
resultado que atrasou os dois eternos rivais 
na luta pelo título nacional. 
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Andebol

Xico isolou-se
na liderança

Apesar de já ter garantido o apuramento para a Fase 
Final do Campeonato Nacional Andebol 2, onde vai dis-
cutir a subida de divisão, o Xico Andebol não abrandou 
o ritmo e coleccionou mais uma goleada, desde vez na 
recepção à Sanjoanense, por 40-28. Teoricamente era 
um jogo acessível para a equipa comandada por Eduardo 
Rodrigues, face à diferença de valor entre os dois clubes, 
tendo o Xico Andebol, neste momento, como objectivo 
preparar a equipa para a Final a 4 da Taça de Portugal, 
em que terá de medir forças com o surpreendente líder 
da Fase Final da 1ª Divisão, o ABC.

Com a vitória caseira diante do último classificado e 
face ao resultado do Ginásio de Santo Tirso nesta ronda, 
o Xico Andebol passou a liderar isolado a classificação da 
Zona Norte, posição que dificilmente deixará fugir nos 
últimos dois jogos do campeonato, diante do Académico 
do Porto e da equipa B do FC Porto. Por outro lado, ainda 
não foi desta que o Fermentões colocou um ponto final 
no ciclo mais negro do campeonato, perdendo na casa do 
São Bernardo, por 25-23, num jogo pautado pelo equilíbrio 
mas que acabou por ‘cair’ para a equipa de Aveiro.
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 ANDEBOL

Juvenis da CPVV 
voltaram a perder com Alavarium

A equipa de juvenis femininos da CPVV 
perdeu (34-38) com o Alavarium, em jogo 
da segunda fase do campeonato nacional 
(20-14 para as aveirenses ao intervalo). 
Foi a primeira derrota das valonguenses 
nesta fase. Alinharam: Cáti a Ferreira, Inês 
Chaves (1), Tânia Veiga (8), Nadia Gon-
çalves (6), Cristi ana Marques, Inês Alves 
(4), Juliana Arede, Beatriz Rocha, Filipa 
Silva, Bruna Santos (13), Marta Arede (1), 
Joana Santos (1) e Mariana Ferreira. Trei-
nador: Diogo Santos. O campeonato só 
retoma dia 5 de abril.

Em iniciados femininos, a CPVV não 
jogou no fi m de semana, retomando o 
campeonato nacional (só tem vitórias na 
segunda fase) no domingo, na receção ao 
Espinho (15h). As infanti s A também reto-
mam o campeonato nacional, recebendo o 
Salreu (15h de sábado).

A equipa B de infanti s femininos  perdeu 
em casa com o Vacariça por 12-50, tendo 
alinhado: Tati ana Moita, Erica Moita, Bruna 
Ladeira (1), Naide Gonçalves (1), Ana Silva, 
Ana Costa (4), Ana Saraiva (6) e Ana Bastos.  
Treinador: Paula Biscaia.
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