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“Orgulho para a família arsenalista”
AINDA A SABOREAR A SUBIDA DE DIVISÃO, a incursão do Arsenal da Devesa pelo andebol tem-se revelado um sucesso.
Carlos Saraiva, um dos grandes responsáveis pelo projecto, fala sobre os próximos passos e ambições da formação bracarense.
ANDEBOL

+ mais

| Sílvio Gonçalves |

O dia 17 de Maio promete ficar
na história do ainda curto trajecto do Arsenal da Devesa. A vitória do passado sábado sobre a
Juve Lis (25-22) confirmou oficialmente a subida à II Divisão,
isto no primeiro ano em que a
modalidade foi instituida no clube bracarense.
Um dos grandes alicerces deste
projecto e que tem quota parte
do sucesso obtido até agora é
Carlos Saraiva, responsável pela secção do andebol do clube.
Apelidado como o “presidente
do andebol” por Rui Ferreira, o
treinador da equipa, o papel e
trabalho de Carlos Saraiva é essecial em toda a estruturação do
plantel e do futuro que passa
agora pela II Divisão Nacional.
“Nós assumimos desde o início
a subida de divisão, até porque
sabíamos de antemão o plantel
que tínhamos ao nosso dispor, a
forma como foi trabalhado e planeado... são jogadores de muita
qualidade. Nós fizemos um
plantel, inicialmente, para jogar
a II Divisão e portanto a subida
foi sempre algo que planeamos”,
refere Carlos Saraiva. Sobre as
ambições a curto e a médio longo prazo da formação arsenalista, estas passam claramente
pela conquista da III Divisão
Nacional e posteriormente pela
preparação da próxima temporada. “O objetivo nesta altura é
vencer o título nacional, pois sa-

Este é o primeiro ano do
Arsenal da Devesa no
andebol. Carlos Saraiva é o
responsável pela
modalidade no clube
arsenalista.
Rui Ferreira é o treinador
da equipa e nesta altura
existe a garantia da sua
permanência para a
próxima temporada... já
na II Divisão Nacional.

DR

A conquista do título
nacional da III Divisão é
agora a grande meta do
clube.

Sucesso da equipa bracarense no primeiro ano de competição... e agora luta pelo título nacional

“Assumimos desde o início
a subida de divisão, até
porque sabíamos de
antemão que o plantel ao
nosso dispor era de grande
qualidade. O objectivo
nesta altura é vencer o
título nacional da III
Divisão, pois sabemos
que é algo que pode dar
outra envolvência ao
nosso projecto.

bemos que é algo que pode dar
outra envolvência ao projecto.
Acabar a prova sem qualquer
derrota é outra das pretensões,
mas vencer esse título seria muito importante. Agora e olhando
para a II Divisão, sabemos que
as coisas vão ser bastante diferentes, até porque é uma divisão
mais técnica, mais difícil, mais
competitiva e também por isso o
plantel já está a ser constituído
há dois meses. Neste momento
posso dizer que 80 por cento do
plantel vai renovar, o treinador
vai igualmente continuar e nesta
altura também já temos duas

aquisições para a próxima época
praticamente fechadas, que são o
Miguel (guarda-redes do Boavista) e ainda o Vasco Areias
(ex-júnior e senior do ABC)”.
Com o aumento óbvio de competitividade proporcionado pelo
salto de divisão, o planeamento
da próxima época já se desenrola a todo o gás, tendo a constituição do plantel do Arsenal da Devesa total prioridade na hora de
encarar os desafios que aí se
aproximam. “Vamos continuar a
trabalhar e estaremos, como é
natural, atento às dispensas do
ABC. Este projecto também

passa por dar envolvência a atletas jovens que possam ter perspectiva de futuro na modalidade.
O plantel este ano tinha cinco a
seis atletas com mais maturidade, mas esse aspecto vai ser alterado para a nova época, porque
entendemos que os jovens que
cá estão já ganharam rodagem e
maturidade suficientes”, prossegue Carlos Saraiva. Todo este
trabalho já posto em marcha e liderado pelo responsável pelo andebol do Arsenal pretende culminar com “a esperança de fazer
uma grande temporada para o
ano", conclui Carlos Saraiva.

Miguel Queirós confiante no futuro da equipa

“Um ou dois reforços e lutaremos pelos lugares cimeiros”
ANDEBOL

| Sílvio Gonçalves |

Com muitos anos de andebol nas
costas, Miguel Queirós é uma
das peças importantes do projecto do Arsenal da Devesa. O capitão da equipa bracarense não esconde o orgulho pela subida de
escalão e ainda por fazer parte
deste projecto que exige a todos
os envolvidos muita dedicação.
“É uma alegria muito grande para a familia arsenalista, é um
projecto que começou este ano e
que envolve muito sacrifício e
dedicação por parte da direcção

e por parte destes atletas. Ao
longo da temporada fomos trabalhando sob uma grande orientação técnica e passo a passo
conseguimos subir à II Divisão... e até agora sem qualquer
derrota. Neste momento queremos dar outra alegria a este público fantástico que sempre nos
tem apoiado e dar-lhes o título”,
refere Miguel Queirós.
O plantel do Arsenal da Devesa
é composto por muita juventude
de alguns dos atletas, algo que é
contraposto pela experiência de
outros, como é o caso do jogador
e capitão arsenalista. “Da minha

parte tento sempre controlar um
bocado as emoções dos mais jovens através da minha experiência, tento falar com os atletas
com mais calma, mesmo nos
treinos a minha posição é diferente. Em relação ao futuro, Miguel Queirós é ambicioso e acredita que a equipa pode lutar
pelos primeiros lugares na próxima temporada. “São jovens
muito talentosos e sem dúvida
que podemos orgulhar Braga na
II Divisão. Acredito mesmo que
com um ou outro reforço podemos lutar para os lugares cimeiros”, conclui.

DR

Até ao momento, a equipa bracarense venceu todos os jogos

Página 3

ID: 54041440

23-05-2014

Tiragem: 8000

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,85 x 7,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

ANDEBOL

Arsenal
da Devesa:
depois
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Troféu Reitor 2014

Andebol entrou ontem
em acção na UMinho
DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves |

Entrou em acção no Troféu Reitor 2014 mais uma das modalidades colectivas, desta vez foi o
andebol misto marcar a sua estreia. Com cinco equipas na corrida ao ceptro de campeã, a competição deste ano não conta com
a equipa campeã em título (Engenharia Civil). Espera-se assim
um torneio muito renhido e
emotivo, no qual todos vão tentar dar o seu melhor e arrecadar
o título para o seu curso.
O primeiro jogo opôs a equipa
de Gestão a Eng.ª Biomédica,
com vitória dos gestores por claros e expressivos 14-5.
No futsal masculino e quando
faltam cerca de dez jogos para
terminar esta fase de grupos, co-

meça a notar-se que as equipas
estão na fase do tudo ou nada.
Nesta jornada Contabilidade defrontou Gestão num jogo muito
equilibrado que terminou com o
triunfo de Contabillidade por renhidos 3-2. A outra partida colocou em lados opostos as equipas
de Química e Marketing, com os
químicos a vencerem por 4-1.
Eng.ª Biológica e Doutoramento em Materiais proporcionaram
um bonito jogo com vitória dos
primeiros por 3-2. Psicologia e
Medicina lutavam pelo segundo
lugar do grupo D, sendo que no
caso de Medicina a vitória colocaria a equipa com os mesmos
pontos do primeiro (Mestrado
Ed. Física). E foi o que aconteceu, embora Psicologia tenha
começado melhor, mas Medicina levou a vitória final por 5-2.
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MIL RAZÕES PARA VENCER AMANHÃ O ÁGUAS SANTAS

ABC quer vitória e pódio
FRANCISCO DE ASSIS

Carlos Resende e Tomás Albuquerque querem fechar a época com um triunfo

FRANCISCO

DE

ASSIS

O ABC/UMinho joga amanhã, na Maia, diante do
Águas Santas. Existem mil
razões para tentar triunfar
diante dos maiatos. Entre
elas, um lugar no pódio,
acabar o campeonato em
grande e ainda “vingar” a
única derrota caseira em
toda a temporada.
Para falar do jogo, o trei-

nador do ABC chamou o
júnior Tomás Albuquerque,
«líder da formação e capitão dos juniores», como forma de premiar as suas atuações, mormente diante do
FC Porto, mas também porque Tomás simboliza a formação do ABC, como explicou Carlos Resende.
Sobre o adversário de
amanhã, o jovem academista não teve medo das

palavras. «O Águas Santas foi a única equipa que
nos ganhou aqui esta época. Portanto, de certa forma queremos vingar essa
derrota. Por outro lado, só
pelo facto de se ganharmos
podermos ficar em terceiro
lugar que é neste momento o objetivo pelo qual lutamos, uma vez que já tínhamos conseguido a Europa. Por isso, vamos lá

com tudo para trazermos
a vitória», disse.
Tomás Albuquerque considera que, em termos orçamentais, Águas Santas está
ao nível do ABC. «Mas nós
somos superiores em termos desportivos e queremos vencer».

Lutar pelo 3.º lugar
Por seu turno, o técnico
Carlos Resende mostrou-se satisfeito pelo facto do
ABC/UMinho depender de
si próprio para conseguir
o terceiro lugar. «Depender de nós é um fator extremamente interessante
para nós. Ou seja, sabemos
que se vencermos o Águas
Santas, ficamos em terceiro, o acaba por ser um fator motivacional bastante
forte», considera.
O treinador academista falou ainda da incerteza em todos os lugares do
pódio, o que é bom para
quem organiza o campeonato nacional.

Página 6

A7

ID: 54040178

23-05-2014

Tiragem: 8500

Pág: 25

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 17,23 x 13,52 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Troféu Reitor com andebol
DR

O troféu Reitor prosseguiu, ontem, na Universidade do Minho, com o andebol a entrar em ação.
Com cinco equipas na corrida ao “cepto” de campeã,
a competição deste ano
não conta com a campeã
em título (Engenharia Civil). O primeiro jogo opôs
a equipa de Gestão a Eng.
Biomédica e desde cedo
se percebeu que os futuros Gestores iriam conseguir “gerir” bem o jogo e
levar de vencida a equipa
de Biomédica. Foi o que
aconteceu, com 14-5.
No futsal masculino e
quando faltam cerca de
10 jogos para terminar
esta fase de grupos, começa a notar-se que as equipas estão na fase de tudo
ou nada e deixam mesmo

“tudo em campo” na luta
pela passagem à fase seguinte.
Nesta jornada Contabilidade defrontou Gestão, a
quem venceu por 3-2.
A outra partida colocou
em lados opostos as equipas de Química e Marketing. Um jogo que ficou a
dever muito ao “fair play”
(com quatro expulsões) e
que acabou por ser ganho
por Química por 4-1.
Eng. Biológica e Doutoramento em Materiais
proporcionaram um bom
jogo, com os primeiros a
vencer por 3-2.
Psicologia e Medicina lutavam pelo segundo lugar
do grupo D, sendo que no
caso de Medicina a vitória
colocaria a equipa com os
mesmos pontos do primei-

Um pormenor de um dos encontros de andebol

ro (Mestrado Educação Física). E foi isso mesmo que
aconteceu, com Medicina
a vencer por 5-2.
Em Guimarães, MIEGSI e Eng. Civil mediram
forças num encontro que
terminou empatado (1-1).
Na outra partida, Eletrónica venceu MIECOM

por 5-1.
No futsal feminino, a
competição é liderada pela
equipa de Gestão que no
último jogo voltou a golear, desta a equipa de Medina por 8-2. A outra partida opôs LEI a Eng. Biológica, com esta a vencer
por 3-2.
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FC PORTO PODE SER CAMPEÃO COM EMPATE
, 23 maio de 201403:42
O FC Porto já fez saber que o Dragão Caixa vai estar esgotado para a receção de amanhã (17h00) ao
Benfica, bastando-lhe um empate para a conquista do hexacampeonato, na 10.ª e última jornada da
fase final do Grupo A.
Mas as águias não vão facilitar. Segundo o lateral Inácio Carmo, trata-se de uma questão de
honra:"Queríamos ir ao Dragão Caixa na disputa pelo Campeonato, mas, como tal não é possível, é
mais uma questão de honra. Vamos fazer tudo para vencer o jogo pelo nosso orgulho e
profissionalismo", garantiu o internacional em declarações à Benfica TV.
Refira-se que o triunfo da turma lisboeta frente ao FC Porto dará, muito provavelmente, o título aos
rivais do Sporting, que recebem, em Mafra (à mesma hora), o frágil Sporting da Horta.
O adjunto do Benfica, João Castro, sabe que vai ser um jogo complicado:"É uma situação que não
será fácil para nós, mas há que dar a cara e encará-la com a mesma mentalidade que teríamos se
estivéssemos na corrida pelo título nacional. É um FC Porto-Benfica e, como em qualquer modalidade,
o Benfica tem que entrar para vencer."
Referência, ainda, para o embate (17h00) entre Águas Santas e ABC, jogo onde a turma de Braga
precisa, pelo menos, de um desfecho idêntico ao do Benfica para manter o pódio.
A.R.
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Publicado em quinta, 22 de maio de 2014
O FC Porto recebe o SL Benfica no Dragão Caixa enquanto o Sporting Clube de Portugal acolhe o
Sporting da Horta.
Oito meses e meio após o tiro de partida, cai este sábado o pano sobre o Andebol 1, a principal
competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal para o escalão sénior masculino. Desde
7 de Setembro de 2013, data do arranque da competição, 12 equipas lutaram pelo cumprimento dos
seus objetivos, sendo certo que é preciso chegar ao último dia para se encontrar o campeão nacional.
FC Porto Vitalis e Sporting Clube de Portugal são os únicos candidatos, com a formação do Porto a
depender exclusivamente de si. Pela frente, e como último obstáculo desta longa corrida, tem um
adversário de peso, também ele inicialmente candidato à conquista do cetro mas que, neste momento,
apenas pode lutar pelo terceiro lugar. Um FC Porto-SL Benfica é sempre um clássico mas o deste
sábado, agendado para as 17 horas (tal como todos os jogos do grupo A) tem essa particularidade
muito especial - a de decidir o título nacional.
Para haver festa no Dragão Caixa, o FC Porto necessita de, pelo menos, assegurar um empate frente
ao SL Benfica, já que em caso de igualdade com o Sporting os pupilos de Ljubomir Obradovic levam
vantagem pois venceram em Lisboa e empataram no Porto.
A outra formação que também pode legitima e matematicamente sonhar com o título nacional tem
uma tarefa mais fácil. Ao Sporting CP compete-lhe receber no Municipal de Mafra o Sporting da Horta,
último classificado do grupo A. O desporto é pródigo em surpresas mas não é fácil prever outro
resultado que não seja o triunfo da formação leonina.
No outro jogo que completa a ronda, Águas Santas e ABC/UMinho medem forças na Maia, num jogo
em que os bracarenses tentarão manter o terceiro lugar da tabela, bastando-lhes para isso conseguir
o mesmo resultado que o SL Benfica rubrique no Dragão Caixa.
No grupo B defrontam-se em Fafe os dois últimos classificados, já despromovidos à divisão
secundária, centrando-se em Belém as atenções da jornada no jogo em que a formação da casa
recebe o Madeira SAD. O Maia ISMAI recebe o Passos Manuel num jogo de tranquilos.
- Jogos e árbitros para a 10.ª jornada da fase final do Andebol 1, a decorrer este sábado:
- GRUPO A:
17 h. - Dragão Caixa - FC Porto Vitalis-SL Benfica - Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Madeira) - Porto
Canal e A Bola TV
17 h. - Municipal de Mafra - Sporting CP-Sp. Horta - Alberto Alves/Jorge Fernandes (Braga)
17 h. - Pav. Águas Santas - Águas Santas Milaneza-ABC/UMinho - Daniel Martins/Roberto Martins
(Leiria)
- GRUPO B:
15 h. - Municipal Fafe - AC Fafe-AA Avanca - Nuno Francisco/Fernando Rodrigues (Braga)
15 h. - Mun. S.Pedro Fins - Maia ISMAI-Passos Manuel - Marta Sá/Vânia Sá (Aveiro)
15 h. - Pav. Acácio Rosa - Delta Belenenses-Madeira SAD - Rui Almeida/António Oliveira (Aveiro)
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Publicado em quinta, 22 de maio de 2014
A assinatura do protocolo entre FAP, Município de Torres Novas, a AA Santarém e alguns
Agrupamentos escolares também está marcada para dia 23.
Na sexta-feira, dia 23, o Andebol 4 Kids vai encher e dar vida à Praça 5 de Outubro, em Torres
Novas, local que acolhe o Festand de Rua. A partir das 9h30 e até ao meio-dia, cerca de 350 crianças
do 1º ciclo vão ter uma manhã diferente e divertir-se a aprender a jogar Andebol.
No âmbito do Festand de Andebol 4 Kids, foi marcada também para amanhã a cerimónia de
assinatura de um Protocolo, que tem como principal objectivo a realização de um "Plano de
Desenvolvimento do Andebol no Concelho de Torres Novas".
Assim, a Federação de Andebol de Portugal - representada pelo Vice Presidente, Augusto Silva - o
Município de Torres Novas, a Associação de Andebol de Santarém, o Agrupamento de Escolas Artur
Gonçalves e o Agrupamento de Escolas Gil Paes, comprometem-se a cooperar para a realização de um
conjunto de acções que possibilitem a promoção e prática do Andebol à população jovem do Concelho
de Torres Novas.
Esperamos por ti amanhã, em Torres Novas! Vem jogar andebol conosco!
Agenda de Atividades do Andebol 4 kids
. 23 de Maio - Festand de Rua - Torres Novas
. 01 de Junho - Festand do dia Mundial da Criança - Pombal
. 01 de Junho - Dia Mundial da Criança - Tomar
. 04 de Junho - Comemorações do dia da Criança - Leiria
. 06 de Junho - Festand de Santarem - Torres Novas
. 06 de Junho - Festand de 1º Ciclo - Mirandela
. 06 a 10 de Junho - Ludopolis - Lisboa
. 11 de Junho - Festand 2º ciclo - Marinha Grande
. 13 de Junho - Festand - Boticas
. 14 de Junho - Ação de Formação Professores - Sesimbra
. 14 de Junho - Torneio Regional de And. de Praia/Desporto Escolar - Sesimbra
. 20 de Junho - Festand 1º Ciclo - Coimbra
. 25 de Junho - Festand 1º Ciclo - Miranda do Corvo
. 25 de Junho - Festand 2º Ciclo - Miranda do Corvo
. 26 a 29 de Junho - Encontro Nacional de Infantis Masc. - Fafe
. 26 a 29 de Junho - Encontro Nacio nal de Infantis Fem.. - Leiria
. 27 de Junho - Festand Andebol de PRAIA 1ºe 2º CICLO - Figueira da Foz
. 3 a 6 de Julho - Encontro Nacional de Mini Masc. e Fem. - Maia
. Festand EURVila Flor - (data a definir)
. Dia do Andebol - Boticas (data a definir)
. Dia do Andebol - Valpaços Festand -Vila Flor (data a definir)
. Dia do Andebol - Macedo de Cavaleiros - (data a definir)
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Hoje, 17h23
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Angola
Cerca de 800 atletas disputam em julho jogos da CPLP em Angola
O anúncio foi feito esta quinta-feira, em Luanda, pelo ministro da Juventude e Desportos de Angola,
Gonçalves Muandumba.
Hoje, 17h23 Nº de votos (0) Comentários (0)
Angola vai acolher, de 23 de julho a 02 de agosto, a IX edição dos Jogos Desportivos da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em que se espera a participação de cerca de 800 atletas.
Cada delegação será composta por pelo menos 130 elementos, que totalizarão os cerca de 800 atletas
entre as modalidades de futebol, atletismo, andebol, basquetebol, ténis de mesa e de campo, natação,
voleibol de praia, judo e atletismo para deficientes.
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Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 29,30 x 21,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2
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Andebol
2.ª Divisão – Fase de manutenção – Zona Sul
Resultados
28-33
Boa Hora FC-V. Setúbal
Ginásio Sul-Samora Correia
20-23
Marienses-AC Sismaria
34-30
NA Redondo-Vela Tavira
31-26
Torrense-Alto Moinho
27-27
Classificação
Boa Hora FC
Marienses
V. Setúbal
Torrense
Ílhavo AC
NA Redondo
Alto Moinho
Samora Correia
Ginásio Sul
AC Sismaria
Vela Tavira

P
42
36
33
32
31
30
29
28
27
27
23

J
4
3
4
3
3
4
3
4
3
4
3

V
3
1
3
2
1
3
1
2
0
1
1

E
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

D
1
2
1
0
2
1
1
2
3
3
2

G
128-118
81-87
128-110
79-66
73-77
102-102
88-96
98-99
66-74
99-108
75-80

Próxima jornada
Ílhavo AC-NA Redondo, Samora Correia-Torrense, V. Setúbal-Marienses, Vela Tavira-Boa
Hora FC (24 de Maio), AC Sismaria-Ginásio Sul
(25 de Maio)

3.ª Divisão – 2.ª fase – Zona Norte
Resultados
ACD Monte-Gondomar Cultural
Arsenal Devesa-Juventude Lis
Boavista -Estarreja AC
SIR 1.º Maio-Albicastrense

36-26
25-22
22-22
24-24

Classificação
Arsenal Devesa
Estarreja AC
Boavista
ACD Monte
Albicastrense
Juventude Lis
Gondomar
SIR 1.º Maio

P
33
26
25
23
22
22
13
12

J
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
7
6
6
5
5
1
0

E
0
1
2
0
1
1
0
1

D
0
3
3
5
5
5
10
10

G
371-257
331-299
283-266
301-290
312-305
267-249
268-356
244-35

Próxima jornada 24 de Maio
Albicastrense-ACD Monte, Estarreja AC-Arsenal
Devesa, Gondomar Cultural-Boavista , Juventude Lis-SIR 1.º Maio
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actualizado: Thu, 22 May 2014 17:29:21 GMT
Angola vai acolher, de 23 de julho a 02 de agosto, a IX edição dos Jogos Desportivos da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em que se espera a participação de cerca de 800 atletas.
@ LUSA / MIGUEL A. LOPES
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Luanda, 22 mai (Lusa) - Angola vai acolher, de 23 de julho a 02 de agosto, a IX edição dos Jogos
Desportivos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em que se espera a participação
de cerca de 800 atletas.
O anúncio foi feito hoje, em Luanda, pelo ministro da Juventude e Desportos de Angola, Gonçalves
Muandumba, numa cerimónia que serviu igualmente para divulgar o endereço eletrónico da
competição, que decorrerá sob o lema "Juntos na Diversidade".
Segundo o ministro, cada delegação será composta por pelo menos 130 elementos, que totalizarão os
cerca de 800 atletas entre as modalidades de futebol, atletismo, andebol, basquetebol, ténis de mesa
e de campo, natação, voleibol de praia, judo e atletismo para deficientes.
O pavilhão multiusos da capital angolana, no estádio 11 de Novembro, o campo dos Coqueiros, o
complexo da Cidadela Desportiva de Luanda e o clube de Ténis da mesma cidade são os espaços
escolhidos para receber o evento.
O ato de abertura contará com dois momentos, o primeiro no período da manhã, com o içar da
bandeira dos países participantes e a entoação dos hinos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil e Timor Leste.
O período da tarde está reservado para um espetáculo gimnodesportivo, a ter lugar no pavilhão
multiusos, seguido do jogo inaugural em andebol.
Esta é a segunda vez que Angola acolhe os Jogos Desportivos da CPLP, depois da estreia em 2005.
Na apresentação oficial do evento, que junta todos os países lusófonos, o secretário de Estado
angolano dos Desportos, Albino da Conceição, frisou que os Jogos Desportivos da CPLP, lançados em
1992, são a "atividade de maior expressão" desta comunidade.
NME // PA
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Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

FC PORTO

Pinto da Costa,
Lisboa ao centro e a
"paisagem"
Presidente do FC Porto adopta discurso
político e duro contra aquilo que considera
ser o centralismo a que os governantes estão
a conduzir Portugal.

Pinto da Costa protagonizou um discurso
profundamente duro contra a classe política
portuguesa, esta quarta-feira, durante a assinatura de
um protocolo de andebol com a Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia.
Adoptando, de novo, uma postura crítica contra o que
considera ser o centralismo face a Lisboa a que
Portugal está a ser conduzido, o presidente do FC Porto
exigiu mesmo a demissão do actual Governo.
"Era este o objetivo pretendido, estarmos a ser
comandados por uma alemã (a chanceler Angela
Merkel)?. Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Os
governantes deviam ter vergonha, fazer as malas e
deixar o país", atirou Pinto da Costa.
"Contra tudo, contra todos e contra tolos", rematou o
discurso de Pinto da Costa.
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22 de maio de 2014 17:54h
O evento decorrerá sob o lema "Juntos na Diversidade".
Angola vai acolher, de 23 de julho a 02 de agosto, a IX edição dos Jogos Desportivos da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em que se espera a participação de cerca de 800 atletas.
O anúncio foi feito hoje, em Luanda, pelo ministro da Juventude e Desportos de Angola, Gonçalves
Muandumba, numa cerimónia que serviu igualmente para divulgar o endereço eletrónico da
competição, que decorrerá sob o lema "Juntos na Diversidade".
Segundo o ministro, cada delegação será composta por pelo menos 130 elementos, que totalizarão os
cerca de 800 atletas entre as modalidades de futebol, atletismo, andebol, basquetebol, ténis de mesa
e de campo, natação, voleibol de praia, judo e atletismo para deficientes.
O pavilhão multiusos da capital angolana, no estádio 11 de Novembro, o campo dos Coqueiros, o
complexo da Cidadela Desportiva de Luanda e o clube de Ténis da mesma cidade são os espaços
escolhidos para receber o evento.
O ato de abertura contará com dois momentos, o primeiro no período da manhã, com o içar da
bandeira dos países participantes e a entoação dos hinos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil e Timor Leste.
O período da tarde está reservado para um espetáculo gimnodesportivo, a ter lugar no pavilhão
multiusos, seguido do jogo inaugural em andebol.
Esta é a segunda vez que Angola acolhe os Jogos Desportivos da CPLP, depois da estreia em 2005.
Na apresentação oficial do evento, que junta todos os países lusófonos, o secretário de Estado
angolano dos Desportos, Albino da Conceição, frisou que os Jogos Desportivos da CPLP, lançados em
1992, são a "atividade de maior expressão" desta comunidade.
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Quinta feira, 22 de Maio de 2014 |
Luanda, 22 mai (Lusa) - Angola vai acolher, de 23 de julho a 02 de agosto, a IX edição dos Jogos
Desportivos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em que se espera a participação
de cerca de 800 atletas.
O anúncio foi feito hoje, em Luanda, pelo ministro da Juventude e Desportos de Angola, Gonçalves
Muandumba, numa cerimónia que serviu igualmente para divulgar o endereço eletrónico da
competição, que decorrerá sob o lema "Juntos na Diversidade".
Segundo o ministro, cada delegação será composta por pelo menos 130 elementos, que totalizarão os
cerca de 800 atletas entre as modalidades de futebol, atletismo, andebol, basquetebol, ténis de mesa
e de campo, natação, voleibol de praia, judo e atletismo para deficientes.
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Corte: 1 de 1

Andebol

Campeonato Regional de Minis

Encontrado o Campeão!

D

ecorreu no dia 18
de maio a terceira
e última concentração do Campeonato Regional
de Minis da Associação de Andebol de Vila Real, no Pavilhão
dos Desportos de Vila Real.
No jogo da 7ª jornada iria ser
encontrado o campeão regional de minis, colocando frente
a frente a equipa B do S.V.R.
Benfica e o G.D. Chaves. Um
jogo com algum equilíbrio nos
primeiros 15 minutos, chegando ao intervalo com um empate
a 8 golos. A segunda parte ditou
o desnível do marcador. Uma
tarde pouco inspirada dos atletas do G.D.Chaves, com pouca
eficácia na finalização, encontrando quase sempre no caminho da baliza o guarda-redes
do S.V.R. Benfica. Com saída

rápidas para o ataque e algumas
falhas técnicas do adversário, os
atletas do S.V.R. Benfica dispararam no marcador, alcançando
13 golos na segunda parte, contra 5 do G.D. Chaves. No final
o resultado foi de S.V.R. Benfica “B” – 21 / G.D. Chaves – 13.
O segundo jogo do dia foi
entre o G.D. Chaves e o S.V.R.
Benfica “A”. Um início de jogo
onde a equipa A do S.V.R.B.
esteve na frente por dois golos, mas depois o G.D.C. foi
tomando conta do jogo. Utilizando jogadores com menos
minutos de jogo no sete inicial,
sentiram algumas dificuldades
na altura da finalização, chegando ao intervalo o G.D.C. a
vencer por 6-2. Nos segundos
15 minutos, o Chaves dilatou
o resultado, fruto de uma defe-

sa individual a campo inteiro, já
com os seus atletas mais evoluídos tecnicamente em campo. O
S.V.R.B. sentiu dificuldades a
repor a bola em jogo pelo guarda-redes, após golo, perdendo
várias vezes a bola para o adversário que ia concretizando as
oportunidades sem muita oposição. No final vitória do Chaves
por 32-3.
O último jogo do campeonato colocou frente a frente as duas
equipas “A” e “B” do S.V.R.B..
Com uma grande diferença ao
nível técnico e tático, os atletas
da equipa B, cedo se “afastaram”
no marcador, chegando ao final dos 15 minutos iniciais com
uma diferença de 13 golos a seu
favor (1-14). A segunda parte
foi quase de sentido único relativamente a golos, excetuan-

do os dois golos alcançados pela
equipa “A”. Com alguma dificuldade em chegar perto da área
adversária para alcançar o golo,
os “A”s ainda conseguiram gritar
golo por duas vezes. No final vitória da equipa “B” (3-32).
Chega assim ao final este
Campeonato Regional com a
vitória da equipa “B” do S.V.R.
Benfica.
Próximos eventos da Associação de Andebol de Vila Real:
- 1 de junho – Festand da
A.A.V.R., na Avenida Carvalho
Araújo, junto à C.M.V.R.;
- 7 e 8 de junho – XIV Torneio Cidade Vila Real / Abílio
Botelho, no Pavilhão dos Desportos de Vila Real;
- 5 e 6 de julho – 7º Torneio
Tribol de Praia Cidade de Vila
Real, no Areal do Codessais.
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Andebol4kids, dia 23 de maio,
na Praça 5 de Outubro

Tiragem: 4900

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 8,27 x 8,42 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

No próximo dia 23 de maio, entre as 10 e as 12 horas, realiza-se na Praça 5 de Outubro, a iniciativa de
andebol de rua, Andebol4kids, com a participação
dos alunos do 3º e 4º ano das escolas de Santa Maria
e Visconde S. Gião, e com o objetivo de divulgar o
Andebol entre os mais novos. Para o efeito serão
dinamizados jogos e outras atividades lúdicas alusivas à modalidade.
Este evento, que irá juntar mais de 200 alunos naquele espaço público da cidade, é organizado pelo
Município de Torres Novas, em parceria com a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de
Andebol de Santarém, o Organismo Autónomo de
Andebol do Clube Desportivo de Torres Novas e os
dois agrupamentos de escolas do concelho, Artur
Gonçalves e Gil Paes, tendo ainda a colaboração
dos alunos dos curso tecnológico de desporto da
Escola Artur Gonçalves no acompanhamento das
atividades.

Página 24

A25

ID: 54005188

D

16-05-2014 | Desportivo

Organismo
Autónomo
de Andebol
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Convívio anual do Andebol
Convite para todos

e acordo com a lei vigente no Clube Desportivo
de Torres Novas – Organismo Autónomo de Andebol que nos dá o poder para o fazer, Convocam-se todos os meninos e meninas, que desde a época
de 1978/79 praticaram e ajudaram o Andebol ao mais
alto e baixo nível a estarem presentes no evento que
pretende reviver o que era a Cambada Andebolística
que passou por aqui a realizar no dia 25/05/2014.
Atenção que nós sabemos que nestes trinta e tal
anos se intitularam “jogadores” alguns cromos que se
equiparam a rigor para parecerem craques, razão pela
qual a lista parece extensa.
Esta convocatória é igualmente para os técnicos
(que tudo fizeram para vos ensinarem) e para os dirigentes que vos aturaram muitas patifarias.
Com isto queremos dizer que a nossa cidade (felizmente tem hotelaria suficiente para albergar todos
os que vierem recordar) será pequena para albergar as
personalidades que muito fizeram para dar a conhecer
a nossa Cidade.
Programa:
10,00 h: Concentração no Palácio dos Desportos
para assistir ao jogo de Infantis com o Samora Correia
11,00 h: Jogos de Veteranos no Palácio dos Desportos (GPS: 39°28’17”N   8°32’11”W)
13,30 h: Almoço convívio nas instalações do Clube
de Campismo (GPS: 39°48’71”N   8°53’79”W)

É nossa intenção homenagear algumas das pessoas
que contribuíram decisivamente para a prática contínua do Andebol ao longo destes anos.
Lembrem-se que o Andebol, a par do futebol, é a
única modalidade que desde a sua fundação (1978) se
tem mantido com atividade sem paragens, com maiores ou menores dificuldades, até aos dias de hoje contando 36 risonhas primaveras.
Quem não estiver presente, sofrerá as sanções disciplinares do Conselho Diretivo por faltar a jogo de tão
alta responsabilidade.
Importante:
• Se a tua barriguinha é grande, aparece para mostrares os teus dotes no jogo (quem sabe se não abate um
pouquinho)
• Se é pequena, desforra-te no almoço e talvez saias
de cá com ela um pouco maior
• Se estiveres lesionado, avisa para ires ao massagista.
• Esta convocatória é extensível ao teu agregado
familiar
Esperamos por todos e queremos confirmação da
presença até dia 20/05/2014:
José Augusto: 966 207 207
Vitor Alhais: 967 564 845
torresnovasandebol@hotmail.com
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Área: 9,06 x 15,66 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Notícias de Andebol Torres Novas
Atividades da Semana
Campeonato Distrital Infantis Masculinos
CDTN OAA: 19 - Tomás Tito, Rodrigo Calado, Rui Pereira, Tiago Amado, Ricardo Domingues, Bernardo Ribeiro,
Henrique, Bernardo Maia, João Rodrigues, Bruno Marques, Tomás Taxa e André Frazão
ADC Benavente: 29
Bom jogo de andebol com vitória natural da equipa visitante, mais evoluída técnica e taticamente. A equipa da
casa deu sempre uma boa réplica destacando-se a 1.ª parte, onde chegou a comandar o marcador, indo para intervalo a perder apenas por duas bolas de diferença.
Presença agradável de público.

Agenda
• Dia 18/05/2014: 9.ª jornada Campeonato Regional Infantis no Palácio dos Desportos às 16 h com Caixeiros
• Dia 23/05/2014: Andebol For Kids - Praça 5 Outubro
• Dia 25/05/2014: Convívio anual de antigos jogadores,
treinadores e dirigentes do Andebol Torrejano às 10 h no
Palácio dos Desportos, seguido de almoço convívio
Treinos
• Infantis (2001 a 2004): 3.ªs e 5.ªs das 18,30h às 20,00h. no
pavilhão da Escola Secundária Artur Gonçalves
• Minis e Bambis (rapazes e raparigas 2005 a 2010): Sábados às 11,30h no pavilhão da Escola Artur Gonçalves
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Convívio Anual do Andebol

Dia 25

– Palácio dos desportos
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