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Boa Hora quer ficar
até aos 100 anos
Manutenção é o principal objetivo da histórica equipa lisboeta
Presidente e treinador em sintonia nas ambições para a divisão maior
ANTONIO AZEVEDIO/A5r
POr

ANTONIO BARROS
discurso é claro, coerente e realista no seio
do Boa-Hora, campeão nacional da 11 Divisão e que na época
de 2016117 vai evoluir no principal escalão nacional. «Vai ser um
campeonato muito complicado,
mas o nosso objetivo maior aponta à manutenção na I Divisão»,
frisa Luís Santana, treinador,
ao traçar as ambições da equipa
lisboeta.
Santana juntou à base de 11
jogadores que restou da última
temporada, mais sete reforços
oriundos de equipas lisboetas. A
saber: Passos Manuel (Pedro Sequeira e Ricardo Barrão), dois
emprestados pelo Benfica (Ricardo Ferreira e Miguel Xavier),
Belenenses (o guarda-redes Hen
rique Carlota), Sporting (Ricardo Silva), Francisco Guimarães
(Camões). E do ABC de Cabo Verde ainda vem Paulo Andrade.
«Claro que este plantei dá-nos garantias, até porque co
nheço bem todos os jogadores e
fui eu que os escolhi. Mas ainda
não está fechado. Estamos no
mercado à procura de mais um
pivot», admitiu a A BOLA o técnico Luis Santana. «Gostava que,
na época de 2017/18, altura em
que o Boa-Hora faz cem anos, o
clube estivesse na I Divisão. Isso

O

Clube gostava de festejar o centenario no campeonato maior do andebol nacional
BOA HORA
20,6,001 7

NOME
POSIÇÃO CLUBE ANTERIOR
Tiago Moreira
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Igor Stojanovlc
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Rui Barreto
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Tiago Prata
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25 Ricardo Ferreira
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PV
Boa-Hora
Luis Nunes
LE
Passos Manuel
Pedro Sequeira
LE
Ricardo Barrão
LE
Passos Manuel
Miguel Xavier
Benfica
PE
Ivan Dias
PE
Boa-Hora
Alexandre Pereira
PE
Boa-Hora
Treinador -4 Luis Santana

seria sinal de que o Boa-Hora tinha conseguido concretizar os
seus objetivos», disse, por seu
turno, José Ramos, presidente
deste clube histórico do andebol
luso.
Pedro Sequeira é um dos
nomes mais sonantes dos oito
reforços já garantidos. Há duas
temporadas foi o melhor mar
cador do Nacional da 1 Divi
são. «Venho para ajudar o Boa- Hora a ficar na I Divisão. Ser
o melhor marcador não é o
mais determinante. Quero
continuar a evoluir como jogador e sentir-me bem como
atleta. Penso que temos um bom
)1 C de andebolistas, alguns dos
quais já com experiência de I DL
visão», sublinhou o lateral esquerdo.
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FUTEBOL

(2442ot6

Tomas Podstawski esta, como os colegas, entusiasmadissimo com o ambiente dos Jogos Olímpicos
TORNEIO
DE FUTEBOL

ror

NUNO PERESTRELO

4 Masculinos

Grupo A
- i.' jornada
Iraque-Dinamarca
Brasil-África do Sul
2.' jornada
Dinamarca-África do Sul
Brasil-Iraque
3.' jornada Amanhã
Dinamarca-Brasil
Áfrka do Sul-Iraque

0-0
0-0
1-0
0-0

JV E D G P
1 Dinamarca
2 Brasil
3 Iraque
4 Africa do Sul

2
2
2
2

1
O
O
O

1
2
2
1

O
O
O
1

1-0
0-0
0-0
0-1

4
2
2
1

Grupo
n.' jornada
Suécia-Colõrnbla
NIgérla-Japão
2.' jornada
Suécia-Nigéria
Japão-Colômbia
-3 3." jornada - Amanhã
Japão-Suécia
Colómbla-NIgérla

V ED G P

1 VIGERIA
2 Colómbia
3 Japão
4 Suada

2
2
2
2

2
O
O
O

O
2
1
1

O 6-4
O 4-4
1 6-7
1 2-3

6
2
1
1

Grupo
i.' jornada
Ilhas FIJI-Coreia do Sul
México-Alemanha
▪ 2.' jornada
Ilhas Fljl-México
Alemanha-Coreia do Sul
- 3.' jornada amanhã
Alemanha-Ilhas Flp
Coreia do Sul-México

IV E D G P
COREIA DO SUL 2
2
2 México
2
3 Alemanha
4 Ilhas Fiji
2

1
1
O
O

1
1
2
O

O 11-3
O 7-3
O 5-5
2 1-13

4
4
2

Grupo r--/
3 1.' jornada
Honduras-Argélia
PORTUG -Argentina
jornada
Honduras-PORTUGAL
Argentina-Argélia
3.' jornada 2'.• amanhã
Argentina-Honduras
Argélla-Pott-ruGAL

J V E D G P
1 PORTUGAL
2 Honduras
3 Argentina
4 Argélia

2
2
2
2

2
1
1
O

O
O
O
O

O 4-1
1 4-4
1 2-3
2 3-5

6
3
3
O

NUNO PERESTRELO
QUARTOS DE FINAL
-) 13 de agosto
Jogo 1:1.° Grupo A-2.° Grupo B
Jogo 2:1.° Grupo C-2.° Grupo D
Jogo 3: Nigéria-2° Grupo A
Jogo 4:1.° Grupo D-2.° Grupo C

MEIAS-FINAIS
i',•?_17..4e agosto
Vencedor do Jogo 1-Vencedor do Jogo 2
Vencedor do .1%R3-Vencedor do Jogo 4

JOGO DOS 3.° E 4.° LUGARES
20 deagosto
mindr4.0. »dt) IntiZonte

Até já,
Rio de Janeiro
10 DE JANEIRO - «Nunca foste
ao Pão de Açúcar, pois não?»,
perguntam-me de Lisboa.
Assumo-o, «nunca»: sou eu o viajante
que veio ao Rio de Janeiro e não visitou
o Pão de Açúcar nem o Cristo
Redentor. Pior, sou eu o viajante que
esteve duas vezes na Cidade
Maravilhosa sem conhecer os seus
dois mais belos postais.
Enquanto escrevo esta crónica luto
contra o tempo para fazer a mala,

R

passar no Main Press Center e ir a
lavandaria buscar a roupa, isto sabendo
que ainda tenho de escrever os textos
restantes destas páginas e, no fim.
garantir que chego a horas ao
aeroporto. esperançado que entretanto
caia no email o bilhete que me levara atè
Belo Horizonte.
E penso - claro que penso - que vou
deixar o Rio pela segunda vez sem ter
visto o Cristo e o Pão de Açúcar. E sem
ter ido a Copacabana, desta vez. Tudo e
longe aqui. Perdão, tudo é
estupidamente longe: mesmo quando no
mapa nos parece que vamos ao
quarteirão ao lado, andamos
quilómetros. As avenidas têm numeração
de porta que vai acima dos 20 mil e
tantas vezes mais de 20 quilómetros.
A juntar ás distáncias vem o tempo: a
diferença horária para Portugal, tudo o
que há para escrever todos os dias, o
transito infernal para quem quer ir de
carro ou os horários dos autocarros
oficiais dos Jogos. tudo contribui para
que muito fique por ver.
Ao contrário de 1998, desta vez fui ao
Maracanã, vi a cerimónia de abertura dos
Jogos e mesmo sem conhecer os spots

turísticos não posso dizer que
desconheça o Rio, que é uma cidade em
que, mais do que visitar, se vive - tenho
para mim que Madrid também é assim, e
tem isto a ver sobretudo com este jeito
carioca de ser.
Passei na Lapa - que não conheci em
98 - e percebi o que já sabia: que cá
como aio cenário muda, a interpretação
idem, mas os personagens são sempre
iguais. Há os casais aborrecidos - ela,
linda. a sambar com alegria, graciosa,
calças de ganga justas e a camisola
vermelha berrante e ele alto de cabelo
comprido. entediado, só a fingir
corresponder -; há o grupo de quatro
amigas - duas cantam e fazem a festa,
outra desaparece e volta a cada
instante e uma última a sentar-se numa
cadeira. a tirar fotografias ás três; há os
dois homens que dançam, namorando,
com olhar cúmplice; e há a banda de rua
que me faz parar e dizer «vocês são
mesmo bons!»
Por fim, outra confissão: em mais de
40 anos em Lisboa, nunca subi ao
nosso Cristo Rei.
Marco novo encontro com o Rio em
sonhos. Pode ser já dia 20, no Maracanã?

10 DE JANEIRO - Tomás
Podstawski, 21 anos, é
uni nome a ter em conta
no futuro do futebol por tuguês. Jogador do FC
Porto, rodou no FC Porto B e chegou a integrar a equipa principal na
última época.
Nos Jogos Olímpicos é um dos
miúdos que mexe cordelinhos no
meio-campo português e vai con •
quistando o seu espaco. É hora,
portanto, de aprender a dizer cor retamente o Podstawski. Esse é,
aliás, o seu desejo: afirmar se no
Rio de Janeiro. «Sabemos que os
Jogos são prova muito boa, estou
muito contente por estar cá e jo •
gar com a Argentina e ter 40 mil
pessoas a puxar por nós é, para a
maioria, uma experiência única.
Espero que sim, que depois dos Jo gos todos saibam dizer o meu
nome. Diz se POdestavesquitqua F. repete...
se sem se ler os
«Podestavesqui, Tomas POdesta
vesqui e Tomas tem acento, não
precisam de dizer Tomas», ri -se,
perante a pergunta de A BOLA.
Tomás mostra maturidade, num
discurso fluente e cuidado. É, além
de bom jogador, aluno exemplar.
Filho de polaco, nascido em Por
tugal, o jovem não esconde a felicidade pelas duas vitórias de Portugal nas primeiras partidas do
torneio masculino de futebol.
Frente às Honduras, analisa, Portugal «não entrou da melhor for ma» e acabou por ter «uni jogo
sofrido e muito físico», que gerou
cansaço. «São muitos jogos num
curto período de tempo, pelo que
agora temos de descansar ao máximo», considera, ao olhar para o
calendário que amanhã coloca já
pela frente a Argélia, na última
partida do grupo D.
De partida para Belo Horizonte, a comitiva portuguesa levou na
bagagem o desejo de voltar ao Rio
de Janeiro. Seria sinal de que, dia
20, jogaria a final Olímpica no Estádio Maracanã. Tomás partilha o
sonho, mas dificilmente o admitirá. Ri-se, começa por dizer, talvez,
cala-se e responde: «Agora o mais
importante é descansar e preparar
o jogo com a Argélia».
CONTA-ME COMO FOI

Depois de vários dias instalado
na Aldeia Olímpica, Tomás reco
nhece que vai sentir saudades. «Foi
uma boa experiencía para todos
nós. Gostámos muito do ambiente, quem sabe se até voltaremos...
vamos ver o que vai acontecer nos
próximos jogos. É uma experiência diferente estar junto dos melhores atletas mundiais de várias modalidades. Foi giro, foi muito
enriquecedor para todos. Saímos
daqui muito mais conhecedores
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Fixem este nome,
diz-se Pódestavesqui
Tomás Podstawski afirma-se na Seleção olímpica As histórias que se pode contar da
aldeia olímpica Médio portista apresenta-se na primeira pessoa
do desporto em geral», considera o jogador.
E indescritível, admite, o con vivi() com outros atletas: «Há atletas que só vimos na TV e depois
vimos ao nosso lado. É engraçado, temos perceção diferente, tiramos fotografias, conversamos
com eles. É engraçado conviver
com atletas de elite num ambiente mais próximo dos seus hábi tos, não só alimentares mas tam -

bém dá para perceber como se
comportam fora do seu terreno
de jogo. É interessante, pois ve-

Tomás Podstawski
é jogador do FC Porto e
um dos portugueses em
destaque nestes Jogos

mos que rendem ao máximo no
seu desporto e fora comportamse de maneira completamente
normal», deslumbra se.
A disponibilidade de Pódesta vesq ui, perdão Podstawski, leva-nos a fazer mais perguntas e a
prolongar o momento na zona
mista cio estádio Olímpico. Quan do chegar a Portugal e um amigo
lhe perguntar como foi, o que
dirá? «Há histórias mais íntimas

Uma foto com Nadal e a lição de Rui Costa
RIO DE JANEIRO — Podstawski leva do
Rio de Janeiro uma recordação que muito lhe agrada tirou uma fotografia com Rafael Nadal. Além do tenista espanhol,
conta, viu «Novak Djokovic, Pau Gasol,
atletas da seleção polaca de andebol»,
entre outras referencias dos seus gostos

desportivos. «Está aí o Michael Phelps,
também. É muito engraçado vê-los e conviver com eles.
Mas uma das experiências que mais o
marcou talvez tenha sido a conversa com
um grande atleta português. «Estivemos
a falar como Rui Costa, a ouvir um bocadi-

nho a experiência dele aqui. Falou de coisas que eu desconhecia, como por exemplo a bicicleta, o terreno, a prova em si. É
muito interessante aprender coisas de
outras modalidades, e descobrimos que
o que sabemos de fora não é igual, quando os atletas falam...»

que só se contam aos amigos. Há
a sala de convívio, as salas comuns, onde há atletas de várias

nacionalidades e onde se cria la ç os de amizade. Há jogos de
PlayStation, de ténis de mesa, de
snooker, para tirar a ansiedade
das competições», enumera, assegurando que do lado português
já não há nervosismo: «já passou,
agora vamos devagarinho para a
terceira vitória», sentencia.
As equipas de futebol ficam por
norma hospedas em hotéis e iso
ladas, ou seja o oposto cia experiência no Rio de Janeiro. Tomás
admite que há diferenças: «Não
diria que é menos cansativo estar
na Aldeia Olímpica. mas temos
desvio de maior de atenção. 1 lá
mais coisas para fazer. Temos as
nossas próprias regras, como não
andar a passear lá dentro, que
aquilo é realmente muito grande e
passamos boa parte cio tempo nos
quartos, a descansar e a conviver

Já em Belo
Horizonte
RIO DE JANEIRO — A seleção portuguesa viajou na manhã de ontem para
Belo Horizonte, onde amanhã defronta
a Argélia em partida que apenas definirá se Portugal vence o grupo ou é segundo — se pontuar, ou se houver empate
no confronto entre Argentina e Honduras será primeiro. A diferença entre ser
primeiro ou segundo tem apenas a ver —
além do adversário que se defronta, claro — com o facto de passar por cidades
diferentes até chegar à final,
Se ganhar o grupo segue para Brasilia e poderá ir a São Paulo nas meias finais, se for segundo continua em Belo
Horizonte mais três dias e depois, nas
meias-finais, joga já no Rio de Janeiro, de
novo. A final será no Rio, o jogo do terceiro e quarto lugar em Belo Horizonte.
Hoje, a seleção deve treinar pela
manhã, depois de ontem ter realizado
apenas trabalho de recuperação física.

entre nós. Claro que t ambém temos
momentos mais de lazer, de des
contração, mas viemos aqui foi
para competir. Felizmente conseguimos equilibrar tudo».
Durante a passagem pela aldeia,
o jovem portista teve até oportu nidade para praticar a língua po
laca: «Ainda falei, sim, sobretudo
com uma atleta do salto com vara.
É engraçado, pois ficam admirados.
Desconheciam que eu falasse polaco, mas além de surpreendidos
ficam contentes. Foram sempre,
todos, muito simpáticos».

«Às vezes ainda me chamam Domin os»
Goleador orgulhoso do apelido
Paciência mas golos de Gonçalo
ajudam-no a descolar do pai
RIO DE JANEIRO — Qual Will
Grieg, qual quê! Gonçalo Paciência
é que está on-fire. O avançado da
seleção olímpica portuguesa de futebol leva dois golos marcados em
dois jogos e carrega boa parte do
mérito da já garantida qualificação
para os quartos de final da prova,
quando ainda falta jogar com a Ar gélia e fechar as contas do grupo D.
«O mais importante é sempre a
equipa, mas se puder ajudar com
golos e trabalho é melhor. Fizemos mais uma boa exibição com as
Honduras, por vezes cometemos
alguns erros, mas é normal», disse à saída do estádio Olímpico, domingo passado.
O sucesso de Gonçalo no Rio-2016 não foi servido em bandeja,
bem pelo contrário. Uma lesão afastou - o dos treinos durante vários dias,

MOR( AIVI SiASF

razão pela qual o sabor da vitória é
ainda mais refinado: «Custou muito, foi uma semana difícil. Só soube
o que tinha quando cheguei à aldeia
olímpica, pois tem todas as condições necessárias. Antes disso foi urna
semana difícil, pois estive sempre
preocupado que pudesse ser algo
mais grave. Não era nada de especial
e claro que sabe melhor ainda depois
de uma semana condicionado marcar golos, fazer boas exibições e aju
dar a equipa».
Mal a partida tinha terminado,
Gonçalo admitiu que ainda não tinha
tido oportunidade de falar com o
pai, Domingos Paciência, antigo goleador, tal como o filho, do FC Porto. «O roaming é caro», explicou.
Com um sorriso nos lábios, concor
dou com A BOLA, acenando com a
cabeça, quando lhe perguntámos se
o apelido Paciência, além de abrir
portas, também pesa mais que ou
tro qualquer. O que quer é, cada vez
mais, afirmar -se por si próprio: «Não

Gonçalo Paciência: dois golos em dois jogos e uma responsabilidade com a qual vive bem
está na minha cabeça que nos comparam. Acho que já passou essa fase
e agora só penso em fazer o meu tra balho. Desta vez está a correr bem e
pode ser bom presságio para o que

aí vem. Mas atenção, eu tenho mui
to orgulho em ser filho de quem sou,
somente isso não é algo que me preo cupe . Vou fazendo o meu trabalho,

e acho que as pessoas sabem isso, é

assim que vou at ingir o meu patamar.
Ser avançado e filho de antigo
avançado goleador fica mais fácil
quando se marca golos, reconheceu - «marcar golos alivia, sim,
pelo facto de ser sinal de trabalho
bem feito», disse revelando algo
que ainda o diverte: «Às vezes ainda há quem me chame Domingos,
mas acho que ao meu pai nunca
chamarão Gonçalo, a menos que
ele comece a ficar mais novo».
Se as perguntas se centraram
em Gonçalo, Gonçalo fintou, sempre que pode, para se focar na equi
pa. E foi com humildade que a con
versa terminou: «o que me passa
pela cabeça é ajudar a equipa com
entrega e atitude. Primeiro que
tudo está o trabalho e a equipa.
Depois os golos aparecem naturalmente. Quando equipa joga bem
todos os jogadores se destacam e eu
sou a prova disso. Tenho marcado
golos, mas há Outros jogadores a
destacar -se».
N.P.
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Rio-2016: segunda vitória para equipa feminina de andebol
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A seleção feminina de andebol de Angola somou nova vitória nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro,
batendo, na segunda jornada do Grupo A, o Montenegro, por 27-25. Mais uma vez Isabel Guialo em
destaque com sete golos.
O jogo estava empatado a 12 golos ao intervalo, mas as comandadas de Filipe Cruz mantiveram o
controlo da partida e no final conseguiram superar as europeias.
Angola soma quatro pontos e defronta na quarta-feira a bi-campeã olímpica e mundial, Noruega.
09-08-2016
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Arsenal pronto para a estreia na I Divisão

EQUIPA BRACARENSE já tem o plantel formado para a estreia na I Divisão Nacional. Gabriel Oliveira lidera grupo que se mantém
unido da temporada passada e que foi reforçado, para já, com quatro elementos de qualidade para a luta pela manutenção.
PLANTEL
Guarda-redes
Ricardo Castro
Gaspar Cunha
Pontas
Ricardo Saraiva
André Caldas
Mário Peixoto
André Azevedo
Rui Lourenço
Laterais
João Santos
Vasco Areias
Oleksandr Nekrushets
Elias Vilela
Manuel Sousa
Centrais
Filipe Caniço
Sérgio Caniço
Pivots
Vírgilio Pereira
Carlos Osório
João Ferreira
Universal
Bruno Silva

2016/2017
Clube anterior
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
ABC/UMinho
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
ABC/UMinho
ISMAI
Póvoa
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol
Arsenal Andebol

Equipa Técnica

DR

Plantel, equipa técnica e dirigentes do Arsenal Andebol estão prontos para atacar a temporada 2016/2017, com estreia na I Divisão

ANDEBOL

O Arsenal Clube da Devesa Andebol dá hoje início aos trabalhos de preparação da temporada
2016/2017, em que vai disputar,
pela primeira vez na sua história,
o Campeonato Nacional de Andebol da I Divisão. Ontem, o
clube apresentou à comunicação
social o plantel para a nova época, composto por 18 jogadores,
neste momento, sendo que qua-

tro deles são reforços.
A secção de andebol do clube
avança para o seu quarto ano de
existência e, depois de um título
de campeão nacional da III Divisão e de duas temporadas na
II Divisão em que conseguiu o
objectivo de voltar a subir, esta
nova época marca a estreia absoluta do clube bracarense na divisão maior do andebol português,
estando o Arsenal Andebol a
preparar-se para ombrear com
equipas como o campeão nacio-

nal ABC/UMinho, com quem
tem uma ligação bastante profunda, ou Benfica, FC Porto,
Sporting, Madeira SAD e Águas
Santas, entre muitos outros.
Apesar de no plantel do Arsenal Andebol existirem vários jogadores que já tiveram a oportunidade de disputar partidas da
I Divisão, para outros, também a
nível pessoal este ano vai permitir a estreia nesse campeonato.
Qualquer tipo de ansiedade ou
receio que possa existir vai ser

“Vamos, em primeiro lugar,
tentar gozar da I Divisão.
Conseguimos um feito muito grande que foi em três
anos chegar à I Divisão.
Agora é para desfrutar de
podermos defrontar grandes equipas e grandes atletas. Claro que temos um
projecto que se inicia agora
e que passa por, nos próximos três anos, conseguirmos estabilizar o clube nesta divisão. Sabemos que vai
ser difícil, mas vamos sempre dar o nosso melhor para
conseguirmos.”

“É um orgulho para nós,
Arsenal, mas também para
a cidade de Braga, que vai
ter duas equipas a disputar
a elite do andebol nacional.
Em três anos fizemos algo
que para muitos era impensável que foi conseguir chegar da III Divisão à I Divisão
nacional. Por isso vamos
tentar dar o nosso melhor
para conseguir garantir a
manutenção. Sabemos que
vai ser muito difícil, mas
acredito que temos muita
qualidade nestes jovens e
que o vão conseguir.”

§expectativas

| Carlos Costinha Sousa |

Carlos Saraiva
(director desportivo)

Henrique Ferreira
(presidente)

ultrapassado facilmente, uma
vez que a equipa vai preparar a
temporada de forma equilibrada
e a pensar no primeiro objectivo,
que será sempre a conquista da
manutenção nesta divisão.
Mas os bracarenses são ambiciosos e pensam em mais do que
isso: querem conquistar a manutenção, mas de forma tranquila,
para darem um bom avanço ao
projecto dos próximos três anos
que tem como objectivo a estabilização da equipa na I Divisão.

Gabriel Oliveira (treinador)

“Manutenção é objectivo exequível”
“O objectivo principal passa claramente pela manutenção. Embora o Arsenal tenha tido, nos últimos três anos, um bom ascendente e um bom
crescimento, este ano estamos numa I Divisão Nacional, que é uma realidade completamente diferente. Um campeonato bastante mais exigente, com equipas recheadas de jogadores com bastante experiência e muitos deles com experiência internacional, mas penso que, olhando para o
plantel que conseguimos construir, a manutenção é perfeitamente exequível. Conseguimos manter quase a totalidade dos jogadores e reforçamo-nos com jogadores de qualidade e que nos dão garantias.”
“É a minha primeira experiência de I Divisão Nacional enquanto treinador
de uma equipa sénior masculina, mas acredito que todos juntos teremos
as capacidades para conseguirmos alcançar os objectivos que estão traçados para esta temporada.”
“A união do grupo, que já era bem visível na época passada, é e terá que
ser sempre a nossa grande força e vamos trabalhar para que isso aconteça novamente.”

Gabriel Oliveira (treinador)
Direcção
Henrique Ferreira (presidente)
Carlos Saraiva (director desportivo)
João Medeiros (relações públicas)
Filipe Ferreira (director comunicação e marketing)
Miguel Pedras (dirigente nacional)
João Costa (dirigente nacional)
Vasco Vilela (dirigente nacional)
José Ferreira (dirigente nacional)
Joaquim Silva (dirigente nacional)
António Silva (coordenador de segurança)
Luís Torres (dirigente da formação)

+ jogos
Tendo em vista a preparação da equipa para o novo
desafio de disputar a I Divisão Nacional, o Arsenal
Andebol vai realizar os
seguintes jogos-treino:
Dia 13 de Agosto
Avanca - Arsenal Andebol
Dia 20 de Agosto
Adversário a designar
Dias 26 e 27 de Agosto
Torneio do Águas Santas
Dia 3 de Setembro
Primeiro jogo oficial da
temporada 2016/2017 na I
Divisão, frente ao Benfica
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para a estreia na I Divisão
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Alavarium
disputa os dois
jogos em França
Andebol
EHF Cup

O Alavarium Love Tiles anunciou, na sua página oficial de
Facebook, que irá efectuar os
dois encontros da primeira eliminatória da EHF CUP em
França, no recinto do seu opositor, o NLA - Nantes Loire
Atlantique. As vice-campeãs
nacionais jogam no dia 9 de
Setembro (uma sexta-feira),
pelas 21 horas locais, e voltam
a entrar em campo no dia seguinte, às 20.30 horas.
O formação aveirense, que
na próxima época será orientada por Carlos Neiva, já anunciou a contratação da promissora Ana Carolina Silva, que é
vista como a substituta de Mariana Lopes, que saiu para um
clube sueco, assim como a
promoção de Rita Vieira, Bruna Coelho e Becky Freitas, jovens que efectuaram a formação no clube. |
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Equipa bracarense apresentou plantel para a I divisão nacional de andebol

Arsenal da Devesa 16/17

Estreante Arsenal da Devesa
preparado para o desafio

Plantel com 18 atletas

DM

Guarda-redes
Ricardo Castro e Gaspar Cunha;
Ponta Esquerda
Ricardo Saraiva, Mário Peixoto e André Caldas;
Central
Filipe Caniço (ex-ABC) e Sérgio Caniço
(ex-ISMAI);
Ponta Direita
André Azevedo e Rui Lourenço;
Lateral Esquerdo
João Santos, Vasco Areias e Oleksandr (ex-ABC)
Lateral Direito
Elias Vilela e Manuel Sousa;
Universal
Bruno Silva;
Pivot
Virgílio Pereira (ex-Póvoa), Carlos Osório e
Lelo;

Plantel do Arsenal da Devesa para 2016/17

Luís Filipe Silva

ntem foi dia histórico para a secção
de andebol do Arsenal da Devesa com
o primeiro treino da pré-temporada que marca a
estreia do clube na I Divisão nacional de andebol.
O técnico Gabriel Oliveira conta com um plantel de 18 jogadores onde consta um misto de
juventude e experiência
para atacar o objetivo da
manutenção.

o

O Arsenal conta com
quatro reforços: os jovens Oleksandr e Filipe
Caniço chegam emprestados do vizinho ABC, e
Sérgio Caniço (ex-Águas
Santas) e Virgílio Pereira
(ex-Póvoa) são as restantes novidades.
O técnico do clube bracarense está satisfeito com
o grupo reunido que lhe
dá garantias «de poder
lutar pela manutenção»,
principal objetivo para
esta temporada.
«Todos os jogadores

Arsenal da
Devesa vai
continuar a
disputar os seus
jogos no Sá
Leite

Carlos Saraiva:
«Estabilizar o clube
na I Divisão»

que foram contactados
para ficar ou para virem
para aqui foram conseguidos, por isso, estão reunidas as condições para
podermos fazer um bom
campeonato», frisou Gabriel Oliveira.
O treinador disse ainda
que a subida do clube só
beneficia a cidade.

O diretor desportivo Carlos Saraiva agradeceu o
apoio da Câmara Municipal de Braga por ter
ajudado a fixar o local de
treinos em Maximinos,
e apontou as metas para
esta época. «Em primeiro lugar, queremos desfrutar desta experiência
e depois queremos estabilizar o clube na I Divisão e envolver ainda mais
a cidade».

Treinador: Gabriel Oliveira
Jogos de preparação
13 agosto: Avanca-Arsenal
26 e 27 de agosto: Torneio de Águas Santas

Henrique ferreira, presidente do clube

«Orgulho para a cidade
de Braga»
O presidente do Arsenal da Devesa, Henrique
Ferreira, considerou que a participação do clube na I Divisão nacional de andebol «é um orgulho para a cidade de Braga».
«É um orgulho não só para o Arsenal como
para a cidade de Braga, que vai ter duas equipas
na élite do andebol. Em três anos conseguimos
um feito que ninguém pensava, por isso, agora
vamos lutar para não descer de divisão», disse.
DM

André caldas, capitão do arsenal, promete empenho

capitão do Arsenal
da Devesa, André
Caldas, promete aos
adeptos da equipa
bracarense empenho para atingir as metas traçadas neste ano de estreia
na I Divisão.
«Podemos esperar uma
equipa ambiciosa, que
tem um misto de experiência e juventude e es-

O

peramos fazer um campenato tranquilo», começou
por dizer.
«Queremos desfrutar
do prazer de estarmos na
I Divisão, porque para
muitos jogadores desta
equipa é a primeira vez
que vão ter oportunidade»,
sublinhou o ponta esquerda da equipa arsenalista no
dia do arraque da época.

DM

«Campeonato tranquilo»

Henrique Ferreira
André Caldas, capitão da equipa
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ESIA:UE
SPORT TV3
13h20. Jogos Olímpicos:
Andebol Masculino
Catar vs França
SPORT TVi
18h00. Jogos Olímpicos: Hipismo
Final Saltos Individual
SPORT TV1
23h00. Jogos Olímpicos:
Futebol Feminino
hirf,
Colômbia vs. Est

Futebol
Supertaça Europeia
Real Madrid vs Sevilha
19h45RTP1 /Sport TV1
O primeiro troféu europeu após a fase de preparação está em
disputa num encontro que coloca frente a frente duas
equipas do pais vizinho. Uma final que deverá contar com a
prt,5nric ;1r

inr ri, jr iri,5 ptuti icp

SPORT TV 4'

SPORT TV 2

PORTO CANAL

0735 Manhã Informativa (direto)
10:00 Desportos Vários: Magazine
World of Free Sports
10:25 Fan Zone (direto)
10:30 Futebok Jogo de Preparação •
Mainz vs Uverpool - Resumo
/155 Grande Jornal (direto)
13:00 Futebok Golos do Brasil
Resumo da Jornada
13:20 Futebok Uga Hotandesa
Resumos dal." Jorrada
1353 informaçãtx Noticias (direto)
1735 F an Zone (direto)
19:00 Futebok Golos do Brasil
Resumo da Jornada
19:25 Informação Noticias (direto)
20.30 Futebok Jogo de Preparação Dortmundvs At. Bilbau Resumo
2035 Informaçãix Noite Informativa Com Duelos
23.430 1nformeçãix Grelha de Partida
2335 Informação: Últimas Noticias
(direto)

1030 Jogos Olímpicos: Basquetebol
Masculino - Estados Unidos vs
Venezuela
1235 Jogos Olímpicos:Remo Mascuiino e Feminino (direto)
16:00 Atletismo: Magazine 1AAF
1630 Jogos Olímpicos:Vela
- Resumo do Dia - Resumo
1245 Futebok Jogo de Preparação •
CicronixxlvsAt. Bilbau (cireto)
1950 Jogos ~picos: Saltos Para a
Agua - Final Feminina 10 m
Sincronizada (direto)
2130 Jogos ~piem Rkfuebi
Masculino- Fase GruP01(carelo)
23:00 Jogos Olímpico* Ténis - Court
Centrai (direto)

10:00
10:30
1230
1200
1320
14:00
14:30
15:00
1530
16:00
17:00
1900
1930
2030
2100
ZI:00
2230
2230
00:00

•• 1
0950 Futebol: Community Shkeld •
Manchester United vs Lelcester
1150 Futebok Liga Inglesa • Antevisão
da Época
12:55 Jogos Olimpkos: Tiro COM Arco
Eliminatórias Masculina e
Feminina (direto)
1655 Jogos 011mpicos: Natação
Masculino e Feminino (direto)
19%30 Futebok Commurirty Shield
Manchester United vs Leicester Resumo
19-A5 Futebok Supertaça Europeia Real Madrid vs Sevilha (direto)
21:50 Futebok Jogo de preparação • B.
Dortmund vs At. Bibau • Resigno
2220 Futebok Uga Holandesa Resumos 1.' Jorrada
2200 Jogos OlImpicos: Futebol
Feminino • Coiómbia vs Estados
Unidos (direto)

SPORT TV 4
1000 Jogos Olimplcos: Andebol
Feminino Angola vs
Montenegro
11:40 Jogos OtImpicos: Judo Finais 57
kg F eminnos e 73 kg Mascullnce
20:40 Jogos OlImpicos: Judo F inal 63
k o Femininos e 81 Kg Macr ulinos
(direto)
22:10 Jogos Olknpicos:Hatttvotlitsmo
Final Feminina 63 kg
23:00 Jogos ~picos: Halterohlisrno
Final Masculina 69 kg (dueto)

SPORT TV 3
Desportos Radicais: Magazine
World of Free Sports
13:20 Jogos Olímpico& Andebol
Masculino - Catar vs França
(direto)
1520 Jogos Olímplcos:Arxlebol
Masculino - Alemanha vs Polónia
(direto)
17:25 Jogos Olímpicos:Canoagem •
Slalom Masculino Cl • Melas
Finais (direto)
1210 Jogos Olimplcos:Canoagem
Sialom Masculino C1 • Vários
1905 Jogos olímpicos: Canoagem •
Sialom MasculinoC1- Fitais
(iireto)
2010 Jogos Olímpico* Esgrima - Final
Masaina individuai (direto)
22:30 Vrirestinça TNA Impact

Dragon Force
Especial Verão
Clube de Cozinheiros
Jornal das 13
Histórias Com Futuro
Rota das Catedrais
Magazine Fim de Semana
Estação de Serviço
Cinema Batalha Agenda
Radioativo
Especial Verão
Jornal de Desporto
Jornal Diário
Mentes Que Brilham
Universo Porto
Rota das Catedrais
liioMagaihães
In~
Universo Porto

BTV

0230 Bom Do Portugal (direto)
1000 Praias Olímpicas
- Meia Praia (direto)
13.00 Jornal da Tarde (direto)
14:15 Agua de Março
15.130 Jogos Olimpicos 2016: Rio de
Janeiro (direto)
18:10 Portugal em Direto (direto)
11900 Telejornal (direto)
1945 Futebol: Supertaça Europeia Real Madrid vs Sevilha (direto)
22:00 Jogos Olímpicos 2016 - Rio de
Janeiro (direto)
04:00 Os Nossos Dias
0245 Televendas
05,50 Hora dos Portugueses
06:00 Manchetes 3

RTP 2
0700 Zíg Zag
1130 Jogos Olímpicos 2016
- Rio de Janeiro (direto)
115:05 A Fé dos Homens
1525 Euronews
16:05 Z19 Zag
11210 Jogos ~picos 2016
•Rio de Janeiro (direto)
21:00 Academia de Dança
2230 »mai 2 (direto)
2215 Código do Crime
23:05 Contacto
26.30 The Adventurers of the Mordem
Art • Bohemla
0025 Mad Men
0t5 Quebra-Cabeças
0100 Euronews
0030 Repórter Africa

Sv.7;
06:00 Edição da Manhã
0020 A Vida nas Cartas -O DlieMa
1015 Queridas Manhãs
13:00 Primeiro Jornal (direto)
saáo Dancin Days
16:00 GrandeTarde
19:10 1 Lave Paraisópolls
20:00 Jornal da Noite (direto)
2235 Coração Muro
2230 Rainha das Flores
2300 Verdades Secretas
0035 Investigação Criminal Los
Angeles
0t30 Npoht Shrft
0010 Jura
0335 Televendas

0030 Otarioda Manhã
11210 Voce na TV!
13.00 Jornal da Uma (dueto)
14:40 Deixa que Te Leve
16:00 A Tarde é Sua
151:15 Massa Fresca
2000 rental das 11(direto)
2135 A única Mulher
2220 Santa Bárbara
0000 Love On Top • Extra
0115 Super Quiz
02140 Castie
0300 Lave On Too - Extra
0010 Bala das ~leres

1250

SPORT TV 5
1020

11:40
1355

11200
1930
2000

2230
2320

Jogos Olimpicos: Saltos Para a
Agua- Final Masculina 10 m
Sincronizados
Jogos Olímpicos: Natação:
Finais Masculinas e Femininas
~Olímpicos: Ténis Mesa Quartos de Final Femininos
(direto)
Jogos Olímpicos: Hipismo Final
Saltos Individual (direto)
10905 OlimPicos: Hipismo Final
Saltos Equipas
Jogos Olímpicos: Ginastka
Artística • Final Feminina Equipas
(direto)
Jogos Olímpicos: Tico - Final
Feminina 25 m Pistola F
Jogos Olímpicos: Hipismo - Final
Saltos Equipas

1000 Benfica 10 Horas (direto)
1230 Netpress 8TV
12:00 Futebok Supertaça
•Benfica vs Braga
14:00 Befifica 14 Horas (direto)
14:30 Hóquei:Campeonato Nacional •
Benf icavs Sporting
16:00 Em Unha (direto)
1630 Netpress BTV
17~ Os Momentos
1230 Vitórias & Património
1030 E4TV Now
1900 Futebok Supertaça
•Benfica vs Braga
2300 Benfica 21 Horas (direto)
2100 105x68
2230 Alta Fidelidade
23:00 Netpress BTV
2:6.30 Benfica Fan Zone
0000 Benfica 24 Horas (direto)

SPORTING TV
10:00
1100
1225
1230
12.30
1~0
14435
1420
14:.25
15:00
16:00
18~
12•15
12.20
/903
20115
2115
2t30
2230
2233

Especial: Volta a Portugal
Primeira Parte
Com.Sentido
Especial Jornada
Com.Sentido Total
Ao Minuto
Soti Verde
Sabia Que._
Sporting Notadas
Especial Volta a Portugal
Estamos em Casa
Sporting Olympics
Com.Sentido
Sporting Noticias
Estamos em Casa
Juízo Final
Sporting Olympics
Sporting Grande Jornal
Sabia Que..
Estamos em Casa

EUROSPORT 1

EUROSPORT 2

10:00 Motociclismo: Mundial
de Motocrosse, Suíça - MXGP,
corrida 2
10.30 F utebok Major League Soccer •
Os melhores momentos
11:00 utebok Major League Soccer Orlando vs Seattle
12:00 Futebok Maior League Soccer
Portland vs Kansas
13:00 Noticias: Eurosport 2 News
1205 Desportos Vido&Going for Gold
1215 Snooker:Campeonato
irirernacionat China - Final
1540 Desportos Vários
Magazine Watts
1700 Automoblikina Mundial de
Turismos, Argentina
1725 Noticias: Eurosport 2 News
1000 ~portos Várloa GoingforCold
1215 Snooker: Campeonato
Internacional, China - Final
1925 Desportos Váriow Gólng for Gold
19:30 Futebok Magazine Footba4
Greatest
2300 Desportos ~loa Going for Goki
2210 Desportos Vários:
Magazine Watts
2155 Noticias: Eurosport 2 News
22:00 Futebok Major league Soccer Os melhores momentos
2230 Autornobeisanix Europeu de Raas
23:00 Desportos Vidos: Goir39 for Gold
22135 Desportos Vários:
Magazine Watts
23.15 Automob10mo: Mui X11.11
de Turnmos Ar9ent na

10:00 Desportos Vários: Sports
InsIders
10:30 Snooker: Masters, China • inal
1230 Futebok Magazine Foot hal I
Greatest
13:55 Noticias: Eurosport 2 News
1400 Futebok Maior League Soccer •
Orlando vs Seattle
15.130 Futebok Maior League Soccer Portiand vs Kansas
16:00 Futebok Maior League Soccer Os melhores momentos
1630 Snooker:Campeonato
Internacional China • Final
1200 Desportos Vários: SPortS
Insiders
18:25 Noticia: Eurosport 2 News
18:30 Desportos Vido* Magazine
Watts
2030 Saltos de esqui Grande Prêmio
de Verão. Suíça
2200 Desportos Vários: SPorts
Insiders
2225 Noticias: Eurosport 2 News
2220 Motocklismo: Mundial de
Motor. rosne. Suíça - MX2, corrida
1
23:00 Motocidismo: Mundial de
Motocrosse, Suíça - MX2. corrida
2
23:30 Motociclismo: Mundial de
Motocrosse. Suíça MXGP,
corrida 1
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A NÃO PERDER
Dia importante
para Marcos Freitas
e José Carvalho

O

4.º dia dos Jogos
Olímpicos do Rio de
Janeiro pode colocar o
ténis de mesa português
muito perto da conquista de
uma medalha. Marcos Freitas,
que ontem garantiu o diploma
olímpico ao assegurar um
lugar entre os oito melhores
na prova de singulares de ténis
de mesa, vai lutar por um lugar
nas meias-finais e terá pela
frente o japonês Jun Mizutani,
6.º do ranking mundial. Após
assegurar no domingo o 11.º
melhor registo entre os 19
atletas em pista, alcançando
o apuramento para as meiasfinais de C1 em canoagem
slalom, José Carvalho tenta
garantir um lugar na final, que
terá início às 19h16. O atleta da
AD Amarante é o responsável
por colocar, 16 anos depois,
Portugal a competir nesta
disciplina e pela primeira vez
em C1. Na vela, Sara Carmo,
Gustavo Lima e João Rodrigues
entram no segundo dia de
competição. Na categoria RS:X,
João Rodrigues vai disputar
mais três regatas, depois de
terminar o primeiro dia na 18.ª
posição. Também na Marina da
Glória, Sara Carmo procurará
melhorar a 34.ª posição na
categoria laser radial. O outro
português em acção será
Gustavo Lima. O velejador
luso arrancou com um duplo
15.º lugar nas duas primeiras
regatas. Depois de eliminar
Thanasi Kokkinakis com um
duplo 7/6, Gastão Elias terá
pela frente uma tarefa muito
complicada: o atleta das Caldas
da Rainha, 60.º do ranking
ATP, vai defrontar o norteamericano Steve Johnson,
que está 38 lugares à frente
do tenista nacional. Destaque
ainda para as finais no judo
de -63kg feminino e -81kg
masculino e para a segunda
jornada da fase de grupos no
voleibol e andebol masculino.
Em estreia estará o râguebi
masculino em sevens. D.A.

Página 12

A13

Angola derrota vice-campeão olímpico Montenegro no andebol feminino
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As angolanas venceram por 27-25
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt
A seleção angolana venceu o Montenegro, vice-campeão olímpico, 27-25, e reparte com o também
invicto Brasil a liderança do grupo A do torneio feminino de andebol dos Jogos Olímpicos Rio2016, a
decorrer na Arena do Futuro.
Depois de na jornada inaugural ter vencido a Roménia, por 23-19, Angola, treinada pelo ex-jogador
internacional português Filipe Cruz (que representou o ABC de 1997 a 2002), impôs-se ao Montenegro
e consolidou a sua candidatura aos quartos de final.
A Noruega, campeã olímpica, mundial e europeia em título, regressou à normalidade, após a derrota
na jornada inaugural do torneio feminino de andebol frente ao anfitrião Brasil, ao vencer a Espanha,
por 27-24, na segunda jornada.
Com Veronica Kristiansen em plano de evidência na concretização, ao marcar sete golos, a Noruega
impôs-se à medalha de bronze em Londres2012 e vice-campeã europeia em título Espanha, por 2724, que na primeira jornada tinha vencido a seleção do Montenegro, por 25-19.
O Brasil, campeão mundial em 2013 e sexto classificado nos Jogos Olímpicos Londres2012, somou
perante o seu público na Arena do Futuro a segunda vitória no grupo A, frente à Roménia, por 26-23,
e segue na liderança, em parceria com a surpreendente Angola.
Com apenas duas jornadas realizadas, e quando faltam ainda disputar três rondas, começam já a
perfilar-se as posições no grupo A rumo aos 'quartos', ao alcance dos quatro primeiros classificados, já
que a Roménia e a vice-campeã olímpica seleção do Montenegro ainda não amealharam qualquer
ponto.
Brasil e Angola lideram o grupo A, contando por vitórias os dois jogos realizados, Espanha e Noruega,
com um triunfo e uma derrota, seguem nas posições seguintes e Montenegro e Roménia ocupam as
últimas duas, ainda sem qualquer ponto.
Na quarta-feira, decorrem os jogos referentes à terceira ronda, com o anfitrião Brasil a defrontar a
Espanha, a Roménia o Montenegro e a Noruega a seleção angolana.
No grupo B, a Rússia somou frente à França, por um tangencial 26-25, a sua segunda vitória no
torneio, depois de na ronda inaugural ter vencido a Coreia do Sul, por 30-25.
Tal como a Rússia, também a Suécia somou a segunda vitória em dois jogos, ao bater a seleção da
Coreia do Sul, por 31-28, depois de na ronda inaugural ter derrotado a Holanda, por 18-14.
As invictas seleções da Suécia e da Rússia ocupam as duas primeiras posições do grupo B, enquanto
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Holanda e França seguem nos lugares seguintes, com uma vitória e uma derrota, e, por fim, sem
qualquer triunfo, estão Coreia do Sul e Argentina.
Os quatro primeiros classificados de cada um dos dois grupos jogam cruzado nos quartos de final, com
o primeiro do A a defrontar o quarto do B, o segundo do A o terceiro do B, o terceiro do A o segundo
do B e o quarto do A o primeiro do B.
Conteúdo publicado por Sportinforma
09-08-2016 07:53 As angolanas venceram por 27-25.
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Seleção angolana femina continua imbatível

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Sábado Online

Data Publicação:

09-08-2016

URL:http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/selecao_angolana_femina_continua_imbativel.html

A formação africana lidera, assim, a par do Brasil, o Grupo A, ambos com 4 pontos.
03:26 . Record
Por Record
A seleção feminina de Angola somou esta madrugada a segunda vitória em outros tantos encontros,
ao bater esta madrugada a formação do Montenegro - vicecampeã olímpica em título - por 27-25,
repetindo o êxito que conseguira na primeira partida, na qual superou a Roménia, por 23-19.Natália
Bernardo e Albertina Kassoma foram duas das elementos em destaque nas africanas, com 5 golos
cada, ao passo que, nas montenegrinas, a figura foi Katarina Bulatovic, com nove golos, que
acabaram por ser insuficientes.A formação angolana lidera, assim, a par do Brasil, o Grupo A, ambos
com 4 pontos. As canarinhas, a jogar em casa, bateram a Roménia de forma clara, por 26-13.
03:26 . Record
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Juniores B Masculinos de Portugal prontos para o Campeonato da Europa de Sub18

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Atletismo Magazine Online

Data Publicação:

08-08-2016

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=21df6169

A Selecção Nacional de Juniores B Masculinos, orientada por Nuno Santos, deu início hoje à última
concentração antes da partida para a Croácia, país que acolhe o Campeonato da Europa de Sub18
Masculinos, de 11 a 21 de Agosto.
Os dezasseis atletas, e equipa técnica - os treinadores Nuno Santos e Pedro Vieira e o fisioterapeuta
Marco Mendes, o médico Luís Moreno concentram-se em Almada, onde vão ultimar os pormenores
para o Europeu de Sub18. No dia 10, a comitiva nacional, liderada pelo vice-presidente da FAP,
Augusto Silva, viaja para a Croácia.
A equipa lusa disputa o primeiro jogo do Campeonato da Europa de Sub18 masculinos no dia 11 de
Agosto, frente à Alemanha; segue-se a Sérvia, no dia seguinte e, depois da folga, Portugal termina a
fase preliminar no jogo com a Polónia, dia 14.
"É um grupo fortíssimo, como aliás acontece com todos os outros", começa por dizer Nuno Sant os.
"Era difícil escolher um deles. Obviamente que sabemos das grandes dificuldades que vamos
encontrar. Percebemos que, no nosso grupo, está a nata do Andebol Europeu, com potências como a
Alemanha e Polónia que, à partida, se apresentam como favoritas. Mas também a Sérvia é um
excelente conjunto pelo que antevejo uma grande competição, com jogos de grande nível para este
escalão etário", refere o seleccionador nacional, na abordagem ao Grupo D.
Sobre a ambição de Portugal, o técnico nacional lembra que "quando se participa num campeonato da
Europa não se pode 'pensar pequeno'. O principal objetivo é a entrada no 'main-round', que nos dará,
desde logo, entrada nos oito primeiros, o acesso ao Mundial de Sub19 e ao Europeu de Sub18. É uma
tarefa difícil mas não impossível. Se não conseguirmos, queremos ficar nos 12 primeiros, o que nos
garante a permanência na 1ª divisão do andebol europeu deste escalão", afirma Nuno Santos.
Todos os jogos são tr ansmitidos online em http://m18euro2016.com/.
Os grupos são os seguintes:
Grupo A: Espanha, França, Noruega, Suíça
Grupo B: Dinamarca, Eslovénia, Rússia, Eslováquia
Grupo C: Suécia, Croácia, Rep. Checa e Islândia
Grupo D: Alemanha, Sérvia, Portugal, Polónia
Campeonato da Europa Juniores Masculinos Sub18 - 1ª Divisão Croácia 2016
Nota: Menos uma hora em Portugal.
Fase de Grupos
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Grupo A (Zagreb)
11.08.2016, 17:00 - Espanha : Noruega
11.08.2016, 19:00 - França : Suíça
12.08.2016, 17:00 - Suíça : Espanha
12.08.2016, 19:00 - Noruega : França
14.08.2016, 17:00 - Espanha : França
14.08.2016, 19:00 - Noruega : Suíça
Grupo B (Zagreb)
11.08.2016, 13:00 - Dinamarca : Rússia
11.08.2016, 15:00 - Eslovénia : Eslováquia
12.08.2016, 13:00 - Eslováquia : Dinamarca
12.08.2016, 15:00 - Rússia : Eslovénia
14.08.2016, 13:00 - Dinamarca : Eslovénia
14.08.2016, 15:00 - Rússia : Eslováquia
Grupo C (Koprivnica)
11.08.2016, 17:30 - Suécia : Rep. Checa
11.08.2016, 19:30 - Croácia : Islândia
12.08.2016, 17:30 - Islândia : Suécia
12.08.2016, 19:30 - Rep. Checa : Croácia
14.08.2016, 17:30 - Rep. Checa : Islândia
14.08.2016, 19:30 - Suécia : Croácia
Grupo D (Koprivnica)
11.08.2016, 13:30 - Alemanha : Portugal
11.08.2016, 15:30 - Sérvia : Polónia
12.08.2016, 13:30 - Polónia : Alemanha
12.08.2016, 15:30 - Portugal : Sérvia
14.08.2016, 13:30 - Alemanha : Sérvia
14.08.2016, 15:30 - Portugal : Polónia
Publicado em segunda, 8 de agosto de 2016

Página 17

A18
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,79 x 12,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mariana Faleiro reforça
plantei do Madeira SAD
Tem 22 anos joga habitualmente
na posição de central e alinhou
na época passada no Passos Manuel. Falmos de Mariana Faleiro,
a mais recente contratação do
Madeira Andebol SAD para a
temporada 2016/2017, segundo
apurou a reportagem do DIÁRIO.
Internacional por Portugal em
todos os escalões, Mariana Faleiro é uma andebolista referenciada no panorama nacional e já trabalhou sob as ordens de Sandra
Martins Fernandes, quando a técnica do Madeira Andebol SAD
esteve ao serviço da selecção nacional.
Um reforço que se junta à guarda -redes russa Valéria, à montenegTina Esma, e a Soraia Lopes,

111111.11111111~~ miumw

RCAINFJ

Mariana Faleiro é mais um reforço de peso para o Madeira SAD.

também ela internacional de
Portugal que regressa à Região
para vestir de novo a camisola
do Madeira SAD.
As madeirenses, relembre-se,
iniciarão os trabalhos de campo

FOTO DR

no próximo dia 16 de Agosto estando agendado para o dia 28, em
Setúbal, a estreia oficial com a participação na Supertaça 2016/2017,
frente ao conjunto madeirense do
CS Madeira. H. D. P.
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Bruno Rebelo vai treinar
ADEF de Carregal do Sal
D.R.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

O treinador tondelense Bruno
Rebelo vai substituir Luís Cardantas no comando técnico da
equipa sénior da Associação
de Desporto e Educação Física
(ADEF) de Carregal do Sal na
temporada 2016/2017.
Depois de lançar as bases
para a formação de uma
equipa sénior, projecto no qual
esteve envolvido durante um
ano, Luís Cardantas está agora
a estudar outros projectos,
também na área do andebol.
A direcção carregalense estava ciente de que teria de contratar um novo treinador para
enfrentar a próxima época na
3.ª Divisão Nacional e a escolha já há algum tempo tinha
recaído em Bruno Rebelo.
Na equipa técnica, Rui Ferreira será o treinador adjunto,
mantendo assim as funções

Bruno Rebelo

que já exercia na época passada e dando também continuidade ao excelente trabalho
que tem desenvolvido em prol
da instituição.
“Esta mudança de técnicos
insere-se no novo projecto que
agora se inicia, reiterando que
o perfil de Bruno Rebelo o
mais adequado para liderar a
equipa sénior na nova temporada da 3.ª Divisão nacional de
andebol sénior”, afirmam os
responsáveis. |
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Mariana Faleiro reforça Madeira SAD
atleta internacional portuguesa Mariana Faleiro representará o Madeira Andebol SAD na próxima temporada.
A jogadora passou pelo clube
Vela Tavira, de onde é natural,
tendo se destacado no meio desportivo desde cedo, com presenças na seleção portuguesa
de juniores da modalidade.
Com isto, a SAD feminina garante um reforço de grande
qualidade e potencial, que tudo
fará para ajudar a coletividade

A

a atingir os seus objetivos, afirmando-se ao mesmo tempo
como atleta no seio do clube,
confirmando o seu potencial,
fazendo justificar a aposta do
Madeira SAD na sua contratação.
Mariana Faleiro joga na setor
mais recuado, sendo um reforço
importante para a defesa. Posicionamento e antecipação são
pontos fortes da atleta, que bloqueia bem os ataques da equipa
adversária, tendo uma boa média de intercetações. JM

Mariana Faleiro reforçou Madeira SAD.
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AND’ PRAIA EQUIPA PERDEU TRÊS JOGOS NA FASE FINAL DO CAMPEONATO, NO PASSADO FIM DE SEMANA, NA PRAIA DA NAZARÉ

‘Últimas a Sair’ caem na fase
final da competição na Nazaré
TIAGO RODRIGUES

A equipa feminina de andebol de praia ‘Últimas a
Sair’ BHC (Beach Handball Clube), patrocinada
por ‘O Gaiense’, disputou,
no passado fim de semana, a fase final da competição And’ Praia 2016,
na praia da Nazaré, não
conseguindo ir além de
três derrotas na fase de
grupos. Em prova com
mais sete equipas, entre
as quais duas eram também do distrito do Porto,
três de Leiria, uma de
Aveiro e outra de Lisboa, o
conjunto gaiense entrou
mal no primeiro dia, ao
perder com ‘Os Tigres’,
por 1-2, voltando a cair no
dia seguinte com as equipas Kempa Online e Chel-

sea Beach Handball, pelo
resultado de 0-2.
A equipa vencedora da
competição e campeã nacional de And’ Praia 2016
foi a ‘2much4you’, sendo
que as atletas que conquistaram os prémios
‘MVP’, ou seja, de ‘jogadora mais valiosa da
prova’, foram Patrícia Resende e, como melhor
guarda redes, Jéssica Ferreira, ambas jogadoras do
Colégio de Gaia em andebol de pavilhão.
“NÃO CORREU
COMO ESPERÁVAMOS”
No rescaldo da fase final
da competição, Micael
Magalhães, treinador da
equipa ‘Últimas a Sair’,
assumiu que “não correu
como esperávamos e,

apesar da boa preparação
da equipa, a estrelinha
não esteve do nosso lado
em nenhum dos jogos”.
Mesmo tendo entrado no
primeiro jogo a ganhar
“sem contestação”, a segunda parte acabou por
pender para o lado das
adversárias, uma vez que
“nos contra-ataques a
equipa ‘Os Tigres’ foi
mais forte e mais tranquila que nós”, confessou
o técnico.
Já na segunda partida,
“sabíamos que uma derrota podia ditar o nosso
afastamento precoce da
prova e foi isso que aconteceu, mas de forma injusta, porque perdemos
uma parte por dois golos e
outra por um”, lamentou
Micael Magalhães, acres-

‘Últimas a Sair’ não passaram da fase de grupos, mas saíram de cabeça levantada

centando que “no último
jogo, já com o nosso destino traçado, não conseguimos motivar as atletas
e acabámos por perder de
novo por 2-0”.
No final, o treinador e a

equipa deixaram ainda
agradecimentos aos patrocinadores CS Pneus,
Milícia Urbana - Indoor
Paintball, Aqua Bar, pastelaria Doce Real e jornal
‘O Gaiense’.

Resultados Fase Final

■

SEXTA
Últimas a Sair
1-2
Os Tigres

■

SÁBADO
Últimas a Sair
0-2
Kempa Online
Últimas a Sair
0-2
Chelsea
Beach Handball

Página 21

A22

ID: 65605201

06-08-2016

Tiragem: 10000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 4,15 x 4,18 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Modicus Sandim
tem novo treinador
ANDEBOL. Mário Lopes é o
novo treinador para a próxima
época da equipa de andebol
masculino do Modicus Sandim, como uma aposta na experiência e motivação do
técnico. O conjunto vai disputar a 2ª Divisão Nacional.
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ANDEBOL

Texto Micaela Costa

TORNEIO INTERNACIONAL DE VISEU
ESTÁ A CHEGAR
Foto Gil Peres (arquivo)

TRÊS EQUIPAS
PORTUGUESAS E UMA
RUSSA MARCAM PRESENÇA
EM MAIS UMA EDIÇÃO
DO TORNEIO. DIAS ANTES
HÁ TROFÉU CIDADE DE
LAMEGO. FUTEBOL CLUBE
DO PORTO VAI ESTAR NAS
DUAS COMPETIÇÕES

É

oficial: Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto e
Sporting Clube de Portugal
vão marcar presença no XVIII Torneio Internacional de Andebol de Viseu. A competição foi apresentada,
esta quarta-feira, e ficou assim confirmada a vinda dos três emblemas a
mais uma edição do torneio. Às equipas portuguesas junta-se o campeão
russo, Chekhovskie Medvedi, equipa
que vai marcar presença numa das
principais competições da modalidade, a EHF Champions League.
O evento desportivo realiza-se a 20 e
21 de agosto e volta a juntar em Viseu
várias formações de peso do andebol
nacional, e internacional, mantendo
assim o mote das edições anteriores
que, tal como a organização referiu,
“é ter o melhor andebol com equipas
de referência nacionais e estrangeiras
associado à promoção de Viseu, bem
como do desporto em geral e do andebol em particular”.
No leque de participantes desta 18ª
edição estão três das melhores equipas de andebol nacional. O Benfica,
vice-campeão, e os terceiro e quarto classificados, respetivamente FC.
Porto e Sporting. Ausente está o
campeão nacional, ABC de Braga,
equipa que marcou presença na edição 2015 do torneio internacional.
Como vem sendo hábito, o torneio,
que se realiza no Pavilhão Cidade de
Viseu, marca o início da nova temporada do andebol nacional e onde
os clubes portugueses vão poder defrontar-se entre si antes do arranque da época, com a primeira jornada marcada para dia 3 de setembro.
Antes disso há ainda a Super Taça,
que se disputa a 28 de agosto entre

Futebol Clube do Porto é uma das equipas a marcar presença no torneio

o campeão e o vice-campeão nacional ABC/UMinho e o Sport Lisboa
e Benfica, jogo que decorre no Pavilhão Antoine Velge, em Setúbal.
A organização do torneio volta a estar a cargo da Associação de Andebol
de Viseu e da Federação de Andebol
de Portugal. E pode ser acompanhado através das transmissões do
Porto Canal, BTV, Sporting TV e
ANDEBOL|tv.
FORMAÇÃO PARA ÁRBITROS
Para além da realização do XVIII Torneio Internacional de Andebol, Viseu
acolhe mais uma ação de formação de
início de época para mais de 120 árbitros e oficiais de mesa. Este ano o
encontro formativo tem uma maior
relevância já que vai ser abordada a
implementação das novas regras.

CALENDÁRIO DE JOGOS
SÁBADO, DIA 20
15h30
SL Benfica x Chekhovskie
Medvedi
–
17h30
Sporting CP x F.C. Porto
DOMINGO, DIA 21
15h00
3º e 4º classificados - equipas
vencidas
–
17h00
Final - 1º e 2º classificados
–
18h15
Encerramento e entrega
de prémios

EM LAMEGO TAMBÉM HÁ TROFÉU
É já na próxima sexta-feira, dia 12,
que Lamego recebe mais uma edição
do Troféu Cidade de Lamego, uma
competição que também se caracteriza por receber nomes fortes do andebol nacional e internacional. Este
ano, a competição conta com a pre-

sença da equipa senior do Futebol
Clube do Porto (que dias depois estará presente em Viseu) e do Toyota
Auto Body Brave Kings, equipa do
Japão. O jogo, de onde sairá o detentor do troféu Cidade de Lamego, está
marcado para as 18h00, no Centro

Multiusos de Lamego. Este evento
desportivo está inserido no projeto
Andebol XXI, uma competição oficializada pela Federação de Andebol
de Portugal e que se irá realizar todos
os anos no mês de agosto, na cidade
de Lamego.
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Rookies (masculinos e femininos)
da EFE Os Tigres
campeões
nacionais
de andebol
de praia
Masters
femininos
conquistam
medalha
de bronze
As equipas de Rookies,
masculina e feminina da Escola de Formação de Espinho
(EFE) Os Tigres sagraram-se
este fim-de-semana campeãs
nacionais de andebol de
praia, na fase final nacional
que decorreu na praia da
Nazaré. A equipa de Masters
feminina da EFE Os Tigres
conquistou a medalha de
bronze (terceiro lugar) e os
Masters masculinos acabaram por ser afastados, nos
quartos-de-final, pela equipa
Os Gordos. Os Tigres conquistaram, ainda, três prémios individuais - o Melhor
Jogador Rookies masculinos
(Pedro Salvador), o Melhor
Guarda-redes Rookies masculino e feminino, respetivamente, Diogo Ribeiro e Sara
Silva.
Num campeonato extremamente competitivo, peran-

te uma grande enchente de
público as Rookies da Escola
de Formação - Os Tigres foram mais fortes que as Záas e
venceram o jogo por 2-0, com
parciais de 22-7 e 17-9 e conquistaram o primeiro título.
Seguiram-se os Rookies
masculinos que após uma
primeira parte muito equilibrada, os Raccoons D'Areia
venceram o primeiro período por 23-22. Os Tigres ga~ma segunda parte, por
18-14 e com a partida empatada, os espinhenses foram
mais eficazes no shootout e
ganharam por 6-4, resultado
que lhes valeu o título de campeões nacionais.
Nos Rookies femininos, a
Melhor Guarda-Redes foi
Sara Silva (da Escola de Formação - Os Tigres. O prémio
foi entregue por Pedro Espeçada, do Conselho de Arbitragem da Federação de
Andebol de Portugal.
Nos Rookies masculinos,
Diogo Ribeiro (Escola de Formação - Os Tigres) foi o Melhor Guarda-Redes e recebeu
o prémio das mãos do presi-

dente da Associação de Andebol do Porto, Paulo Martins
e Pedro Salvador foi o Melhor Jogador, recebendo o
prémio das mãos do vice presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Pedro
Sequeira.
Saliente-se, ainda, a participação da equipa de Masters femininos de Os Tigres
que acabou por ser repescada
para esta prova pela desistência de uma das equipas da
Associação de Andebol de
Lisboa que havia sido qualificada e que acabou por conquistar o terceiro lugar.
Os Masters masculinos,
que eram uma das giandes
esperanças nesta prova, foram afastados nos quartosde-final pela equipa de Os
Gordos que recebeu um'wild
card' da organização para
enfrarnesteCampeonato,não
tendo feito nenhuma prova
dos circuitos regionais de
apuramento para o Nacional.
Eis a constituição das
equipas da EFE Os Tigres:
Rookies masculinos Diogo Ribeiro, Francisco Vas-

Fotos
MANUEL PROENÇA

concelos, Francisco Borralho,
Salvador Salvador, Tiago
Brito, Ivo Bernardo, Pedro
Salvador, Miguel Neves,
Tiago Couto, Fábio Araújo e
André Sousa. Treinadores:
Vítor Pinhal e Rui Rodrigues.
Rookiesfemininos-Sara
Silva, Ana Ferreira, Mariana
Sousa, Sofia Jesus, Leonor
Goncalves, Beatriz Figueiredo, Maria Cálix, Joana
Resende, Mariana Rocha e
Viviana Silva. Treinadores:
João Fonseca e Vítor Pinhal.
Masters masculinos João Alves, Tino Sousa, Filipe Meneses, João Ramos,
Vítor Pinhal, Rui Rodrigues,
Ricardo Guimarães, Manuel
Sousa, Ricardo Ramos e João
Fonseca. Treinadores: Joana
Melo e Diogo Aguiar.
Masters femininos - Andreia Costa, Ana Brito, Madana Mendes, Joana Melo,
Joana Queirós, Bruna Ferreira, Filipa Barbosa, Tamara
Santos, Cláudia Silva e Joana
Guimarães. Treinadores:
Tino Sousa e Sara Magalhães.

Pedro Salvador (Rookies) o Melhor Jogador

Manuel Proença

Diogo Ribeiro foi o Melhor Guarda-redes Rookies

Sara Silva a Melhor Guarda-redes Rookies
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“Podiamos ter um núcleo forte
de andebol em Vila Verde”

NUNO CERQUEIRA

ID: 65547316

Tiragem: 2000

João Luís Nogueira presidente da EPATV

Nuno Cerqueira

João Luís Nogueira, presidente da Escola Profissional
Amar Terra Verde, diz que
está disponível para desenvolver o desporto em Vila
Verde criando condições
técnicas e humanas. Modalidades como ténis, andebol e natação podiam já
ser uma realidade, mas que
a falta de “uma sociedade
vilaverdense com intervenção” deixa o desporto “bloqueado”.
“Nós temos uns campos
de ténis que podiam muito
bem ser ocupados por um
clube. Até estamos disponíveis para avançar para uma
obra de cobertura destes
campos, mas não há pessoas nem clube em Vila Verde”, afirma em declarações
ao V.
João Luís Nogueira, atual
campeão nacional de An-

debol e da EHF, diz mesmo
que se não houver uma estratégia, “vão ficar pavilhões a ganhar pó”.
“Estes pavilhões têm que
ter rentabilidade e ocupação, se não vão ficar ali parados. Vila Verde tem que se
mobilizar”, refere, dando o
exemplo da natação.
“Se houvesse um clube
de natação, nós colocávamos a piscinas a abrir mais
cedo”, destaca, mudando
logo de seguida o tom de
voz para lamentar o “esmorecer” do projeto de andebol para Vila Verde.
“Eu tenho um protocolo com o Vilaverdense FC
para trazer alguns atletas
de referencia ao nível júnior
para fazer uma equipa aqui,
para estimular outros jovens
e criar aqui um núcleo. Esse
projeto fraquejou. Falou-se
em parasitas, mas não sou
eu nem o ABC”, afirma.

Sem desvendar o que se
passou, João Luís Nogueira recorda um episódio que
pode ter estado na origem
de uma espécie de “boicote” ao andebol.
“Parece-me que há aí
uma escola que desenvolveu essa atividade mas os
alunos que iam para Vilaverdense FC acabaram por
ficar na escola. Não sei o
que se passou, mas acho
que tem alguma coisa a ver
com a vereadora que desviou o projeto do andebol.
O que eu sei é que tínhamos
as condições todas. Com alguns atletas daqui das escolas e outros do ABC podíamos ter aqui uma equipa
em Vila Verde”, frisa. Mesmo
assim, João Luís Nogueira
diz-se empenhado no “desporto para todos”. “Não podemos é fazer tudo”, remata.
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“parece que há para aí uma vereadora
que desviou o projeto do andebol”
João Luís Nogueira diz-se disponível para ajudar o fomento do desporto em Vila Verde P24
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ANDEBOL

Revolução no plantei
do Sporting na próxima época
Passos Manuel desiste e faialenses mantêm-se na r Divisão

A

pós uma época menos gloriosa para-cfSporttrtgClubt
da Horta (SCH), que enfrentou a hipótese da despromoção
quando vinha com dois sextos e um
quinto lugar das três temporadas anteriores, a direção do clube decidiu
apostar na revolução do plantel.
Para a próxima época, a equipa
é praticamente nova dado que, da
época anterior, permanecem apenas
seis atletas, quatro deles faialenses.
Os restantes nove jogadores, muitos deles elementos base da equipa,
decidiram ingressar em outros clubes, mesmo no estrangeiro, dadas as
melhores propostas que receberam.
Jorge Rosa, diretor do SCH para
o andebol, revelou ao INCENTIVO
que a mudança radical na equipa
se deve igualmente à "desgastante
época e aos poucos resultados alcançados" que acabaram por não
permitir ao clube cumprir o projeto
daquela época, a manutenção em
fase regular.
São nove os novos nomes que
ingressarão nas fileiras do Sporting
da Horta já na próxima época que
arranca a 3 de setembro. Entre eles
constam os já anunciados irmãos
Edgar e Felisberto Landim, atletas
que chegam do Futebol Clube do
Porto e do AC Fafe, respetivamente.
Os outros quatro reforços da
equipa da Eduardo Bulcão que já
estão ao serviço do treinador Filipe Duque e do adjunto Yuriy Kos-

ts
Jorge Rosa fala do passado, presente e futuro do Sporting da Horta
FERNANDO LEMOS

tesky são o ponta direita João Silva,
do Brasil, o lateral direito Paulius
Orlovskis, da Lituânia, o ponta esquerda e central Hugo Silva, que
vem do Benfica, e Tiago Azenha,
lateral esquerdo e antigo jogador
do CD Marienses. Em breve serão
anunciados os outros três jogadores
que vão vestira camisola do SCH na
época que se avizinha.
Dada a revolução do plantel, é
necessário promover o seu interconhecimento e entrosamento. Para
tal, e segundo informou o diretor
do SCH, a equipa da Eduardo Bulcão irá participar em dois torneios,
um no norte e outro no sul do país,
muito embora já não esteja em cima
da mesa a hipótese de despromoção
para a 2a divisão.

De relembrar que a classificação
alcançada pela equipa faialense na
última época, o penúltimo lugar, ditava a sua descida à 2a divisão. Mas
o alargamento da 13 divisão, de 12
para 14 equipas, e a liguilha tomaram-se na luz ao fundo do túnel para
o SCH continuar o seu projeto no
escalão principal de competição.
Contudo, e embora a equipa se
tenha preparado para esta fase, acabou por beneficiar da desistência do
Passos Manuel, motivada por vários
fatores, entre eles os custos de organização da prova, que conta agora
com um maior número de jogos
dado o seu novo modelo, composto por uma primeira fase regular e
uma segunda fase também regular
mas dividida em dois grupos, uma

onde se enfrentam os seis melhores,
e outro onde estão em competição
os restantes oito clubes.
"Perante esta desistência, a Federação, à luz dos regulamentos convidou o clube mais bem classificado
em posição de descida, neste caso o
SCH que estava em penúltimo, para se manter na I a divisão", explicou
Jorge Rosa.
Lembrando o objetivo do clube
para a época anterior, Jorge Rosa
revelou que "não é com grande orgulho que a equipa consegue essa
permanência muito embora o SCH
vá aproveitar a oportunidade de ficar sem correr os riscos da liguilha".
Passada a época classificada por
Jorge Rosa como "extremamente
negativa" é altura de traçar objetivos futuros. Fazer uma boa época
que permita a manutenção na fase
regular continua a ser um deles.
"Com o enquadramento financeiro do clube não se pode almejar,
nos tempos mais próximos, mais do
que uma boa classificação, se possível, mas nunca os lugares cimeiros",
sublinhou o diretor do SCH para o
andebol.
O primeiro jogo do Sporting da
Horta na próxima época tem lugar
já a 3 de setembro, um jogo em casa
onde a equipa faialense vai defrontar o primeiro classificado da liguilha, o AC Fafe, o Académica de São
Mamede ou o Sismaria. ■
Susana Silva
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Andebol
Atletas femininas do CALE concluíram época de forma
extraordinária
Vários escalões femininos
do Clube Andebol de Leça
marcaram presença no 13°
Torneio Maia Handball Cup
2016, tendo as Infantis vencido a sua competição, com
as Minis e as Iniciadas a
conquistarem o segundo lugar, as Veteranas o terceiro
e as Seniores o quarto lugar.
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Actividades da CAID
"GANHAR ASAS PARA VOAR"
EMPRESA DE BRAGA PROMOVE BATISMO DE VOO PARA VÁRIOS JOVENS DA CAID
No dia 24 de Junho, alguns jovens da CAID — Cooperativa de Apoio
à Integração do Deficiente deslocaram-se a Braga, para realizar uma
iniciativa muito especial. O desafio foi lançado pelo Presidente da empresa
"Braga Constrói" e da Associação "Os Minhotos de Clichy" (curiosamente
cidade da qual Santo Tirso é geminada), que organiza este evento de cariz
solidário e destinado especificamente para a população com deficiência
mental e motora há vários anos.

Apesar do batismo de voo ser a atividade que mais entusiamo despertou, o evento contou, ainda, com outras atrações, entre as quais animação
musical, com o cantor Leandro. palhaços e mágicos.
Muito mais que um dia verdadeiramente diferente e preenchido de
emoções fortes, este foi, acima de tudo, e para grande parte dos utentes, uma
oportunidade única que permitiu a realização de um sonho.
"MAIA CUP" ACOLHE ESTREIA DOS ATLETAS DA CAID NA
MODALIDADE DE ANDEBOL
Decorreu, no passado dia 9 de Julho e pelo quarto ano consecutivo, o
evento "Mala Heno'bell Cup': um torneio de Andebol de Cinco destinado a
atletas com deficiência intelectual e organizado pela ANDDI — Associação
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual.
Santo Tirso. O convite partiu da Câmara Municipal tirsense. que disponibilizou transporte para que o mesmo se pudesse realizar.
Para além de permitir que os utentes conhecessem o espaço e a
exposição em exibição. o evento proporcionou uma excelente oportunidade
para os mesmos vivenciarem novas experiências culturais e de lazer, sem
quaisquer restrições ou barreiras arquitetónicas, dadas as excelentes condições de acessibilidade do edifício.
ATLETAS DA CAID ASSEGURAM PRIMEIRAS POSIÇÕES NA
FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE TÉNIS DE
MESA ADAPTADO
Decorreu, no passado dia 16 de Julho. no Ginásio de Valbom —
Gondomar, o 9.9 Torneio do Campeonato Nacional Individual de Ténis de
Mesa Adaptado, que contou como final desta competição.
A acção foi organizada pelo departamento de ténis de mesa adaptado
da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, em parceria com o Ginásio de
Valbom. que disponibilizou o devido apoio logístico e técnico.
Apesar do Club de Gaia ter levado a vitória, os atletas da CAID,
conseguiram impor-se à equipa da Santa Casa da Misericórdia de Vila do
Conde, conquistando um honroso terceiro lugar e entrando, desta forma,
com uma mão certeira, naquela que foi a sua primeira experiência ao nível
competitivo nesta modalidade.
Acima de tudo, a iniciativa permitiu reforçar a importância de modalidades desportivas terem cada vez mais um caracter inclusivo, valorizando
e premiando atletas com deficiência.
"VIVER A CULTURA SEM BARREIRAS"
JOVENS DA CAID VISITAM O MUSEU INTERNACIONAL DE ESCULTURA DE SANTO TIRSO
No passado dia 13 de Julho (quarta-feira) os jovens da CAID visitaram,
pela primeira vez, o recém-inaugurado Museu Internacional de Escultura de

Feitas as contas finais, os atletas da instituição, obtiveram excelentes
classificações, consagrando o mérito e esforço, já demonstrado nas provas
anteriores: na categoria 'deficiência Intelectual/ feminino': Vitória Andrade,
Cátia Andrade e Ana Patricia Dias, conquistaram respetivamente o 1.9, 2.9
e 3.9 lugar. Ainda na mesma categoria, mas, nos masculinos, Jorge Magalhães conseguiu o 3.2 lugar. e José Carlos Costa (apesar de não ter
competido) assegurou a 8.<' posição.
Também na categoria Síndrome de Down, na qual todos os atletas que
competem pela instituição são apenas do sexo masculino, Pedro Azevedo e
Carlos André Mesquita conseguiram arrecadar, respetivamente, o 2.9 e 3.9
lugar.
A instituição encerra assim, com grande orgulho, a época desportiva na
modalidade de ténis de mesa, com vários atletas medalhados a nivel
nacional. (G. C.)
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