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Portugal-Estónia apresentado esta manhã em São João da Madeira
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Publicado em segunda, 23 de dezembro de 2013
 
 A conferência de imprensa serviu também para que Rolando Freitas divulgasse a convocatória para os
jogos que se avizinham.
 A Câmara Municipal de São João da Madeira e a Federação de Andebol de Portugal promoveram na
manhã desta segunda-feira uma conferência de imprensa de apresentação do jogo Portugal-Estónia,
relativo à quarta jornada do grupo 5 da fase de apuramento para o 'play-off' do Campeonato do
Mundo Qatar 2015, e que vai disputar-se no Pavilhão Municipal das Travessas, em S.João da Madeira,
no próximo dia 5 de Janeiro de 2014 (15 h. - A Bola TV),
 A cerimónia decorreu na Oliva Creative Factory, em S. João da Madeira, e contou - entre outros - com
a presença do presidente da Câmara Municipal local, Ricardo Figueiredo; do presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira; do Vereador do Desporto da Câmara de São João da Madeira,
Miguel Oliveira e do selecionador nacional, Rolando Freitas.
 Na ocasião, Rolando Freitas procedeu à divulgação da lista dos jogadores convocados  para os dois
confrontos com a Estónia, a realizar em 2 de Janeiro (Polva) e 5 de Janeiro de 2014 (S.João da
Madeira).
 
 Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, com cinco jogadores cada, são os clubes mais
representados, seguidos do ABC/UMinho e SL Benfica, com três. A lista esgota-se com a chamada de
um jogador do Maia ISMAI e outro do BM Guadalajara (Espanha).
 S.JOàO DA MADEIRA E AVEIRO COM TRADIÇÕES
 O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Dr. Ulisses Pereira, foi a primeira individualidade
a usar da palavra para agradecer ao município de São João da Madeira o facto de se ter disponibilizdo
para acolher este jogo tão importante para a nossa seleção , lembrando ainda os grande momentos
que a cidade viveu há 10 anos, aquando da realização do Campeonato do Mundo de 2013. O
presidente da FAP agradeceu também à Associação de Andebol de Aveiro, na pessoa do seu
presidente ali presente, João Lemos, bem como à Associação Desportiva da Sanjoanense, clube onde
tive a honra de jogar e que se tem mostrado preponderante no desenvolvimento da modalidade no
distrito de Aveiro. Ulisses Pereira não terminou a sua intervenção sem sensibilizar os representantes
dos Órgãos de Comunicação Social presentes, no sentido de divulgarem o encontro, de modo a que o
pavilhão conheca uma grande moldura humana no apoio à equipa nacional. Sabemos que o caminho
que nos pode levar ao Qatar é estreito mas acreditamos que é possível cumprir esse sonho .
 Miguel Oliveira, vice-presidente e vereador da autarquia, usou depois da palavra para assegurar que
S.João da Madeira é que tem de sentir-se honrada com a escolha da FAP e com o facto de poder
receber mais um jogo de andebol desta importância .
 Antes da divulgação dos eleitos de Rolando Freitas, o presidente da Câmara Municipal de S.João da
Madeira, Ricardo Figueiredo, deu conta da satisfação da sua autarquia. Nós é que temos de agradecer
à Federação de Andebol de Portugal o facto de tra zer para S.João a Madeira um jogo tão importante
como este. Graças ao trabalho desenvolvido pela AD Sanjoanense, o Andebol é uma modalidade
perfeitamente instalada na nossa região. Estamos disponíveis para continuar a prestar todo o nosso
apoio a esta causa , finalizou Ricardo Figueiredo.
 ROLANDO FREITAS APELA À PRESENÇA DO PÚBLICO
 Após a divulgação da lista de convocados, Rolando Freitas ficou à disposição dos OCS, respondendo a
todas as questões colocadas.
 Estou contente por voltar a São João da Madeira, depois daquele magnífico campeonato do mundo de
2003, onde pudemos ver aqui jogos onde intervieram equipas tão fortes como Suécia, Dinamarca,
Egito e Argélia. Foram jogos que contaram semrpe com muito úblico , referiu o selecionador nacional.

Página 1



Público cuja presença será agora tão importante para conseguirmos o nosso objectivo . Rolando
Freitas recordou que estes quatro jogos que se aproximam são de grande importância e seguem-se a
um grande volume de trabalho a que os jogadores foram submetidos recentemente nos seus clubes.
Não estamos em situação cómoda, mas há uma porta aberta pela qual queremos entrar .
 Sobre as ausências de alguns jogadores putativamente convocáveis, Rolando Freitas preferiu não
valorizar em demasia. Algumas dores de cabeça ficaram para trás por causa dessas ausências. Mas há
coisas que não podemos controlar. Estes 18 jogadores convocados são, de momento, os melhores ,
rematou Rolando Freitas.
 QUATRO JOGOS EM ONZE DIAS
 Para uma tarefa que tem agendada a realização de quatro jogos em 11 dias, com duas viagens até à
Estónia e Letónia, os jogadores convocados por Rolando Freitas concentram-se nopróximo sábado, dia
28, a partir das 16.30 h., no Hotel Melia Aldeia dos Capuchos, na Costa da Caparica. Logo no sábado,
a equipa realiza um primeiro treino, nas instalações do Ginásio do Sul. Para domingo, no mesmo local,
estão agendadas mais duas sess ões de trabalho.
 Manhã bem cedo de segunda-feira, a comitiva nacional ruma (via Frankfurt) até à Estónia, onde tem
a chegada a Polva prevista para as dez da noite.Em Polva, cidade onde se realiza o jogo com a Estónia
(dia 2 de Janeiro, quinta-feira, às 20 h. locais), Portugal tem previstas quatro sessões de treino. O
regresso a Portugal está previsto para o dia 3 de Janeiro pf,, com chegada ao Porto pelas 22.50 horas.
De seguida, a comitiva ruma a São João da Madeira, onde no dia 4 realiza mais dois treinos de
preparação tendo em vista o jogo com a Estónia (domingo, dia 5 de Janeiro pf, 15 h.).
 Calendário de jogos - Grupo 5
 1ª Jornada
 30.10.13 - Portugal : Letónia, 26-29
 31.10.13 - Estónia : Bósnia Herzegovina, 26-29
 2ª Jornada
 03.11.13 - Letónia : Estónia, 35-25
 03.11.17 - Bósnia Herzegovina : Portugal, 31-29
 3ª Jornada
 02.01.14 - Estónia : Portugal
 02.01.14 - Bósnia Herzegovi na : Letónia
 4ª Jornada
 05.01.14, 15h00 - (S.João da Madeira) - Portugal : Estónia - A bola TV
 05.01.14, 15h05 - Letónia : Bósnia Herzegovina
 5ª Jornada
 08-09.01.14 - Bósnia Herzegovina : Estónia
 08.01.14, 19h05 - Letónia : Portugal
 6ª Jornada
 12.01.14, 15h00 - (Mafra) - Portugal : Bósnia Herzegovina - A Bola TV
 11-12.01.14 - Estónia : Letónia
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Ricardo Candeias para iluminar a esperança nacional
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A estreia do guarda-redes Ricardo Candeias nos convocados, desde que Rolando Freitas tomou conta
da principal Seleção de andebol masculina, é o destaque entre os 18 chamados para as partidas com
Estónia, Letónia e Bósnia em janeiro.
As boas exibições ao serviço do Sporting chamaram a atenção de Rolando Freitas, que preteriu Hugo
Laurentino, sendo o regresso de Candeias à Seleção, depois de ter estado pela última vez no play-off
de apuramento para o Mundial 2013 contra a Eslovénia, em junho de 2013.
Além do guarda-redes do Sporting, entram ainda - em relação às partidas com a Letónia e Bósnia
deste grupo 5 de apuramento para os play-offs do Mundial 2015 - Fábio Vidrago, Ricardo Pesqueira,
Wilson Davyes, Pedro Spínola e Bruno Moreira, de forma a suprir as baixas por lesão de Carlos
Carneiro, Tiago Rocha, Cláudio Pedroso e Pedro Solha. João Antunes também ficou de fora.
Atendendo à delicada situação em que Portugal se encontra neste grupo - com duas derrotas em
outros tantos jogos, o presidente da Federação, Ulisses Pereira, frisou: Não é um momento fácil, mas
com capacidade de acreditar. Por seu turno, o selecionador Rolando Freitas acrescentou: Estamos com
boas expetativas e consciência de que há uma porta aberta para irmos ao Mundial. Ironizando um
pouco, as ausências tornaram a convocatória mais fácil. Alguma dor de cabeça que teria, deixei de a
ter. Estes são os 18, os melhores para estes jogos.
A Estónia é o primeiro adversário em jornada dupla, a 2 de janeiro, em Polva, e a 5 em São João da
Madeira: Não tenho receios, sabemos das dificuldades deste grupo, pela qualidade dos adversários. A
Estónia joga junta há vários anos, este é o quarto, quinto ano que está junta desde o Mundial do
Egito. Alguns jogadores jogam na Alemanha, têm um 6x0 muito coeso e com jogadores rápidos.
Portugal concentra-se em Almada no dia 28 de dezembro, partindo para a Estónia no dia 30 onde joga
a 2 em Polva. O regresso a Portugal será a 3 e a receção em São João da Madeira aos bálticos está
marcada para 5 de janeiro.
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MUNDIAL DE ANDEBOL
| Ricardo Miguel Vasconcelos | 

O seleccionador nacional de an-
debol, Rolando Freitas, convo-
cou três jogadores do ABC/
/UMinho para o estágio e jogos
de qualificação do Campeonato
do Mundo do Qatar 2015. 

Fábio Antunes (ponta esquer-
da), Ricardo Pesqueira (pivot) e
Nuno Grilo (lateral esquerdo)
estarão nos trabalhos da selec-
ção nacional entre os dias 28 de
Dezembro e 12 de Janeiro, pri-
meiro em Almada (de 28 a 30 de
Dezembro), depois em Põlva -

Estónia (de 30 de Dezembro a
3 de Janeiro). Segue-se um está-
gio em São João da Madeira, de
3 a 6 de Janeiro, e outro em Lis-
boa, de apenas dois dias, que

precede a viagem à Letónia -
Dobeles, entre os dias 7 e 9 de
Janeiro. 

Os trabalhos orientados pela
equipa técnica liderada por Ro-

lando Freitas terminam em Ma-
fra, onde a selecção irá permane-
cer de 9 a 12 de Janeiro.

A lista de convocados para este
estágio e jogos de qualificação é

a seguinte: Ricardo Candeias
(Sporting), Hugo Figueira (IS-
MAI), Fábio Antunes (ABC/
/UMinho), Dario Andrade (Ben-
fica), Ricardo Moreira (FC Por-
to), Pedro Portela (Sporting),
Bruno Moreira (Sporting), Ri-
cardo Pesqueira (ABC/UMi-
nho), José Costa (Benfica), Gil-
berto Duarte (FC Porto), Fábio
Magalhães (Sporting), Nuno
Grilo (ABC/UMinho), Wilson
Davyes (FC Porto), Jorge Silva
(BM Guadalajara), Rui Silva
(Sporting), Tiago Pereira (Benfi-
ca), João Ferraz (FC Porto) e Pe-
dro Spínola (FC Porto).

DR

Nuno Grilo

DR

Fábio Antunes

DR

Ricardo Pesqueira

Fábio Antunes, Ricardo Pesqueira e Nuno Grilo 

Três jogadores do ABC/UMinho chamados à selecção
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S. João da Madeira vai acolher
jogo da Selecção Nacional
Importante Portugal vai defrontar a Estónia no Pavilhão das Travessas, no dia 5 de Janeiro. 
Vencer é fundamental para as aspirações lusas

Alberto Oliveira e Silva

No dia 5 de Janeiro, pelas 15
horas, a Selecção Nacional de

andebol masculina defrontará,
em S. João da Madeira, no Pa-
vilhão Municipal das Traves-
sas, a Estónia, em jogo da ter-
ceira jornada do Grupo 5 da
fase de apuramento para o
“play-off’ do Campeonato do

ficativa, a “equipa das Quinas”
joga no dia 2, na Estónia, e re-
cebe a formação de Leste três
dias depois. Até 12 de Janeiro,
Portugal disputará, ainda, mais
dois encontros. Refira-se que a
Letónia e a Bósnia-Herzegovina
são as outras duas formações
do grupo, cujo vencedor se qua-
lificará para o “mata-mata”.

Rolando Freitas, selecciona-
dor nacional, reconheceu, on-
tem, em S. João da Madeira,
que “a situação não é cómoda”
no que diz respeito às possibi-
lidades de apuramento. Con-
tudo, acredita que “há uma
porta aberta para o Mundial e
queremos entrar por ela”, vin-
cou o técnico, manifestando a
determinação com que o se-
leccionado luso encara as qua-
tro partidas de Janeiro. 

Durante a conferência de im-
prensa, o responsável perspec-
tivou “dois jogos muito com-
bativos do ponto de vista fí-
sico”, realçando que os ande-
bolistas estónios também pri-
marão pelo jogo de equipa,
uma vez que – acentuou – “jo-
gam juntos desde as camadas
jovens”. 

Na apresentação do jogo, que
decorreu na Oliva Creative Fac-

Lista de
convocados
divulgada
O seleccionador Ro-
lando Freitas, durante a
conferência de im-
prensa de ontem, divul-
gou os 18 jogadores
convocados para a
“operação” Estónia, me-
recendo destaque a cha-
mada do aveirense
Nuno Pereira, lateral es-
querdo que actua na
equipa bracarense do
ABC.  Ricardo Candeias,
Pedro Portela, Fábio
Magalhães, Rui Silva e
Bruno Moreira (Spor-
ting); Gilberto Duarte,
Wilson Davyes, João
Ferraz, Pedro Spínola e
Ricardo Moreira (FC
Porto); Fábio Antunes e
Ricardo Pesqueira
(ABC); Tiago Pereira,
José Costa e Dario An-
drade (Benfica); Hugo
Figueira (ISMAI) e Jorge
Silva (Guadalajara, Es-
panha) foram os restan-
tes atletas convocados.|

Mundo de 2015, que se dispu-
tará, no Qatar. 

Após ter perdido os dois pri-
meiros jogos da “poule” quali-

tory, em S. João da Madeira, o
seleccionador, Ulisses Pereira,
presidente da Federação de An-
debol, Ricardo Figueiredo, pre-
sidente da Câmara Municipal,
e o seu “vice”, Miguel Oliveira,
deixaram um apelo aos san-
joanenses e às populações vi-
zinhas, exortan do-os a enche-
rem o pavilhão das Travessas
no próximo dia 5. |

Responsáveis pedem “casa-cheia” no jogo com a Estónia

D.R.
Andebol
Fase de Apuramento
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S. João da Madeira
recebe jogo da 
Selecção de andebol

Rolando Freitas, seleccionador nacional, divul-
gou, ontem, a lista de convocados. Página 24

D.R.
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São Bernardo continua na Taça de Portugal
A equipa sénior feminina de andebol do São Bernardo eliminou, fora do seu recinto,
o Batalha AC da Taça de Portugal. Com a vitória, por 30-19 (já vencia por 17-9 ao
intervalo), a equipa aveirense garantiu um lugar nos oitavos-de-final da prova.
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PRÓXIMA JORNADA

Leça - Xico

Fafe - Sanjoanense

Santo Tirso - S. Mamede

Maia - Águas Santas

FC Porto - Gaia

S. Bernardo - ABC

13.ª JORNADA  

Sanjoanense 32 - 28 Leça

Xico 29 - 30 FC Porto

Gaia 23 - 24 Maia

ABC 33 - 29 Santo Tirso

S. Mamede - Fafe

Águas Santas 25 - 23 S. Bernardo

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 ABC 13 13 0 0 436 : 271 165 39

2 FC Porto 13 12 0 1 441 : 334 107 37

3 Xico Andebol 13 9 0 4 380 : 359 21 31

4 S. Bernardo 13 8 0 5 383 : 349 34 29

5 Águas Santas 13 7 0 6 370 : 370 0 27

6 Gaia 13 4 3 6 333 : 333 0 24

7 Sto. Tirso 13 5 0 8 319 : 330 -11 23

8 Maia 12 4 2 6 328 : 340 -12 22

9 Leça 13 2 2 9 330 : 405 -75 19

10 S. Mamede 12 3 1 8 274 : 324 -50 19

11 Sanjoanense 13 3 0 10 323 : 428 -105 19

12 Fafe 11 1 2 8 282 : 356 -74 15

Nacional Andebol
- JUNIORES -

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

1.ª FASE

Juniores do ABC continuam
a colecionar vitórias

Treze jogos e outros tantos triunfos no campeonato na-
cional de juniores em andebol. É o feito do ABC de Braga, 
que no fim de semana ateu o Santo Tirso por 33-29, e 
continua na liderança da prova, com mais dois pontos que 
o FC Porto (2.º).
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NUNO PEREIRA, PESQUEIRA E FÁBIO ANTUNES

Três academistas na seleção 
nacional de andebol

Fábio Antunes, 
Ricardo Pesqueira 
e Nuno Pereira, são 
os três atletas do 
ABC chamados para 
a seleção nacional 
de andebol que vai 
disputar jogos de 
qualificação para 
o campeonato do 
mundo do Qatar, 
um em São João 
da Madeira (dia 2 de 
janeiro) e outro na 
Estónia (dia 5). Os 
atletas convocados 
concentram-se no 
dia 28 de dezembro 
e estarão ao serviço da seleção até ao dia 12 de janeiro, 
uma vez que no dia 8 Portugal joga com a Letónia e 
no dia 12, defronta a Bósnia, em Mafra.

Na lista de convocados, FC Porto e Sporting, com 
cinco jogadores cada, são os clubes mais representados, 
seguidos do ABC e Benfica, com três. A lista esgota-se 
com a chamada de um jogador do Maia ISMAI e outro 
do BM Guadalajara (Espanha). 

DM

Fábio Antunes
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Pedro Spínola define o que é ser Porto - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/12/2013

Meio: Jogo Online

URL: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=3603452

/

 
Madeirense de 30 anos, Pedro Spínola, jogador de andebol dos azuis e brancos, falou a O JOGO do
que considera ser "o espírito" do FC Porto e traçou objetivos, numa entrevista publicada esta terça-
feira na edição impressa e/ou e-paper d'O JOGO
 
 "Ser Porto é ter ambição, trabalhar, ganhar e ser melhor a cada dia"
 
 "Quando se trabalha com os melhores também se quer mostrar valor. No FC Porto tornei-me melhor
jogador, fui campeão nacional, fui à Seleção Nacional"
 
 "Grande objetivo é o campeonato mas primeiro há a Liga dos Campeões"
 
 "Melhores momentos? Jogo com o Kolding, para a Liga dos Campeões, ter sido campeão nacional pelo
FC Porto a primeira vez e a estreia pela Seleção Nacional"
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Os dois jogos que a selecção vai re-

alizar contra a Estónia, a 2 e a 5 de 

Janeiro, são fundamentais para que 

Portugal mantenha a “porta aberta” 

para o Mundial 2015, considerou on-

tem o seleccionador nacional de an-

debol, Rolando Freitas. 

“A Estónia é uma equipa forte atle-

ticamente e o seu jogo assenta numa 

estratégia defensiva coesa. Contudo, 

sabemos que temos as nossas armas 

e, embora não estando em situação 

cómoda, a selecção continua com 

uma porta aberta para o Mundial e 

quer entrar por ela”, assumiu o téc-

nico, em São João da Madeira, palco 

do segundo jogo.

Derrotado nas duas primeiras jor-

nadas por Letónia (29-26 em casa) 

e Bósnia-Herzegovina (31-29 fora), 

Portugal ainda não somou qualquer 

ponto, tal como a Estónia. Bósnios e 

letões comandam o grupo com qua-

tro pontos cada. O acesso ao play-off  

de apuramento para Campeonato do 

Mundo de 2015, no Qatar, está reser-

vado ao primeiro classifi cado.

Rolando Freitas, que começa a 

preparar a equipa a 28 de Dezem-

bro para os jogos que se avizinham, 

anunciou a lista de convocados para 

as últimas quatro jornadas do Grupo 

5 de apuramento para o play-off  e as-

sumiu que a selecção terá “os melho-

res 18 que estavam disponíveis” para 

estes encontros, incluindo a visita à 

Letónia (8 de Janeiro) e a recepção à 

Bósnia-Herzegovina (11 ou 12).

Ulisses Pereira, presidente da Fe-

deração Portuguesa de Andebol, 

lembra que “os próximos jogos são 

importantes”, contando com o apoio 

do público para o segundo jogo com 

a Estónia, no Pavilhão das Travessas, 

em São João da Madeira.

Convocados: Ricardo Candeias 

(Sporting), Hugo Figueira (ISMAI), 

Fábio Antunes (ABC), Dario Andra-

de (Benfi ca), Ricardo Moreira (FC 

Porto), Pedro Portela (Sporting), 

Bruno Moreira (Sporting), Ricardo 

Pesqueira (ABC), José Costa (Benfi -

ca), Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio 

Magalhães (Sporting), Nuno Pereira 

(ABC), Wilson Davyes (FC Porto), Jor-

ge Silva (Guadalajara/Esp), Rui Silva 

(Sporting), Tiago Pereira (Benfi ca), 

João Ferraz (FC Porto) e Pedro Spí-

nola (FC Porto).

Portugal 
ainda tem 
“porta aberta” 
para Mundial

Andebol

O seleccionador nacional 
revelou os 18 convocados 
para o duplo confronto 
frente à Estónia
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Sporting e FC Porto dominam convocatória da seleção na luta pelo Mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2013

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=449109

/

 
No espaço de 10 dias, entre 2 e 12 de janeiro, a seleção nacional de andebol vai disputar os últimos
quatro jogos do grupo 5 de apuramento para o play-off de acesso ao Mundial de 2015.
Portugal já recebeu a Letónia e foi à Bósnia, perdendo os dois jogos. No início de 2014 joga duas
vezes com a Estónia e mais uma com Letónia e Bósnia. Só o primeiro classificado do grupo garante o
acesso ao play-off.
Embora não estando em situação cómoda, a seleção continua com uma porta aberta para o Mundial e
quer entrar por ela, afirmou Rolando Freitas, selecionador nacional.
Na convocatória para os últimos quatro jogos, Sporting e FC Porto são os clubes mais representados,
com cinco atletas cada.
Lista de convocados:
Ricardo Candeias (Sporting), Hugo Figueira (ISMAI), Fábio Antunes (ABC), Dario Andrade (Benfica),
Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela (Sporting), Bruno Moreira (Sporting), Ricardo Pesqueira
(ABC), José Costa (Benfica), Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Nuno Pereira
(ABC), Wilson Davyes (FC Porto), Jorge Silva (Guadalajara/Esp), Rui Silva (Sporting), Tiago Pereira
(Benfica), João Ferraz (FC Porto) e Pedro Spínola (FC Porto).
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São João da Madeira recebe o Portugal-Estónia em Andebol
Hoje, a partir das 12 horas, tem lugar na Oliva Creative Factory, em S. João da Madeira,
a conferência de imprensa de apresentação do jogo Portugal-Estónia, em Andebol
masculino, que se vai disputar no Pavilhão Municipal das Travessas, a 5 de Janeiro.
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“25 anos em movimento”. É este 
o lema da edição de 2014 dos Jo-
gos Desportivos Escolares (JDE), 
projeto exclusivamente açoriano e 
único a nível nacional que comple-
ta um quarto de século de existên-
cia. Abrangendo todas as escolas da 
Região, a iniciativa representa um 
complemento curricular da discipli-
na de Educação Física, sendo que, 
em 25 anos de desenvolvimento, 
participaram no programa mais de 
25 mil alunos.
A iniciativa assume-se como um 
ponto alto do desporto escolar re-
gional, mantendo-se a lógica do 
desenvolvimento no contexto da 
comunidade educativa com uma 
metodologia de caráter abrangente, 
integrador e multidisciplinar. Reve-
lando um trajeto evolutivo ao longo 
dos anos, fruto de alterações intro-
duzidas ao modelo organizativo, 
os JDE apresentam uma disposição 
eclética no 2.º e 3.º ciclos, incluin-
do desportos coletivos, ginástica, 
atletismo, patinagem e uma realiza-
ção de caráter artístico, conjugando 
diferentes áreas de intervenção do 
sistema educativo.

PErCurSO
Os JDE, para os 2.º e 3.º Ciclos, de-
senvolvem-se, habitualmente, em 

duas fases sequenciais (Fase Zonal 
e Fase Regional). As escolas partici-
pantes são integradas nas Fases Zo-
nais, podendo cada uma destas ser 
composta por um conjunto de três 
a cinco escolas, reunindo na mesma 
fase cerca de 200 participantes. De 
ano para ano, de acordo com as con-
dições existentes, o agrupamento de 
cada zonal é definido pela Direção 
Regional do Desporto (DRD).
No Ensino Secundário, os JDE dis-
putam-se nas modalidades de ande-
bol, basquetebol, futsal e voleibol e 
desenvolvem-se em três fases: Fase 
de Escola (ao nível da escola, para 
apuramento da equipa vencedora e 
preparação da representação da es-
cola), Fase de Ilha (ao nível da ilha, 
para apuramento da escola vence-
dora e representante na Fase Inte-
rilhas) e Fase Interilhas (ao nível da 
Região, para apuramento da escola 
vencedora).
Os JDE iniciaram-se no ano letivo 
de 1988/1989, abertos à participa-
ção das escolas do 2.º Ciclo. Desde 
a sua II edição, o modelo de orga-
nização estabelece que, prioritaria-
mente, a arbitragem é assegurada 
por alunos preparados para o efeito. 
A partir de 1992/1993 (V edição), 
passa a integrar também o 3.º Ciclo, 
estendo-se ao Ensino Secundário 

em 2005/2006 (XVII edição). Na 
XXI edição (2009/10), as comitivas 
apuradas para a fase regional do 2.º 
Ciclo integram, pela primeira vez, 
alunos do Regime Educativo Espe-
cial. Na XXIV edição, essa integra-
ção passou a fazer-se logo nas fases 
zonais, uma vez que, por questões 
de contenção orçamental, não se re-
alizou a fase regional.
 
25 anOS
Para a 25.ª edição dos jogos, a Fases 
Zonais para o 2.º e 3.º ciclos decor-
rem de 28 de abril a 2 de maio e de 
12 a 16 de maio, respetivamente. 
No que toca ao ensino secundário, 
a Fase de Ilha desenrola-se de 25 de 
março a 4 de abril como forma de 
apuramento para a Fase Interilhas, 

que acontece de 2 a 4 de maio.
Novidade para a edição de 2013/14 
prende-se com a realização de um 
concurso de ideias para o logotipo 
dos Jogos Desportivos Escolares, 
com o lema “25 anos em movimen-
to”, abrangendo todos os alunos da 
Região. Os trabalhos devem ser en-
tregues até 31 de janeiro de 2014. 
Escola e vencedor(es) recebem um 
prémio em material desportivo.
A definição de um tema/lema asso-
ciado a cada edição teve início em 
1989/1990 (II edição) e relativamen-
te ao qual vem sendo criado um lo-
gótipo utilizado em todo o material 
promocional. Em 1989, aquando da 
1.ª edição, as Fases Locais englo-
baram as ilhas de S. Miguel, Pico, 
Terceira e S. Jorge, tendo as Fases 

PROGRAMA AÇORIANO COMPLETA 25 ANOS

Jogos Desportivos Escolares
são projeto único no país
Com o lema “25 anos em movimento”, Jogos Des-
portivos Escolares completam, em 2013/14, a 25.ª 
edição. Projeto já envolveu mais de 25 mil alunos.

JOgOS DESPOrtiVOS ESCOLarES  completam 25 anos e já envolveram cerca de 25 mil aluno
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Zonais decorrido em S. Miguel, 
Terceira e Faial. A Fase Regional 
aconteceu nas Capelas, com a par-
ticipação de seis escolas prepara-
tórias (Horta, Angra do Heroísmo, 
Praia da Vitória, Capelas, Roberto 
Ivens e Canto da Maia).
Recordemos os temas/lemas asso-
ciados às diferentes edições dos 
JDE: 1990: “Psst!... Joga Comigo”; 
1991: “Descobrir os Açores Jogan-
do”, Comemoração dos 500 anos 
dos Descobrimentos; 1992: “Nós 
Construímos os Jogos do Futu-
ro”; 1993: “Uma Ideia de Aventu-
ra”, prevenção primária do uso de 
substâncias tóxicas; 1994: “Um 
Bom Ambiente... Nunca é Demais”, 
preservação do espaço ambiental; 
1995: “Vida é Connosco”, educa-

ção para a saúde; 1996: “Um Tra-
ço de União”, comemoração dos 
20 anos de Autonomia Política da 
Região; 1998: “Na Crista da Onda”, 
tema associado à Expo 98; 1999: 
“Um Ambiente p’ró Futuro”; 2000: 
“Educação Fixe”, Educação Física 
para a Saúde; 2001: “Cidadania e 
Espírito Desportivo”; 2002: “Eu 
Gosto da Educação Física”; 2003: 
“Crescer Jogando”, 2004: “Na Vida 
como no Desporto”; 2005: “Não 
Fumamos - Prevenção do uso de 
Substâncias Tóxicas”; 2006: “Pla-
neta Sustentável”; 2007: “Desporto 
é Saúde”; 2008: “Na Onda do Des-
porto”, 2009: “20 Anos com Vivên-
cia”; 2010: “Todos Jogam”, com os 
alunos do Regime Educativo Espe-
cial; 2011: “Escolhe o Desporto… 

Depende de ti!”; 2012: “Despor-
to Escolar - Naturalmente Bom!”; 
2013: “JDE - Juventude, Desporto 
e Ética”.
Os JDE sintetizam o ponto de encon-
tro entre o complemento curricular 
da Educação Física e o processo 
desportivo desenvolvido no contex-
to da comunidade educativa atra-
vés de uma metodologia de caráter 
abrangente, integrador e multidisci-
plinar. Permitir um desenvolvimen-
to integral do jovem, respeitando as 
etapas de desenvolvimento pessoal 
e de formação desportiva, prolongar 
e complementar as aulas de Educa-
ção Física, proporcionar o convívio 
entre escolas e a aproximação de 
comunidades, proporcionar a parti-
cipação dos jovens em competição 

formal integrada num processo de 
formação adequado e orientado, 
promover processos de animação 
socioeducativa na escola e valorizar 
o “espírito de escola” são os objeti-
vos do programa.
Para além do troféu atribuído à es-
cola vencedora de cada uma das Fa-
ses Interilhas do Ensino Secundá-
rio, os JDE atribuem um prémio de 
“Melhor Aproveitamento Escolar”  
a um aluno de cada comitiva pelo 
seu aproveitamento escolar, isto de 
acordo com a informação prestada 
pela escola, e um prémio “Espírito 
Desportivo”, destinado às escolas 
e atribuído através de votação por 
cada um dos elementos das comiti-
vas (alunos e professores acompa-
nhantes). 

 das escolas da região

Ano

Letivo

Participações (*)

Alunos Professores Comissão 
Organizadora Total

2005/06 1.417 250 400 2.067
2006/07 1.712 304 532 2.548
2007/08 1.380 250 341 1.971
2008/09 1.831 330 440 2.601
2009/10 1.141 208 300 1.649
2010/11 1.012 223 310 1.545
2011/12 726 152 230 1.108
2012/13 491 99 170 760

(*) a referência a “participações” e não a “participantes” justifica-se pela repetição da participação nas fases regionais/

interilhas de alunos e professores que participaram nas fases zonais/de ilha.

EVOLuÇãO DO PrOJEtO naS úLtiMaS EDiÇõES

Ano Letivo Comitivas 
2.º Ciclo

Comitivas 
3.º Ciclo

Comitivas 
Secundário

Total de 
Comitivas

Unidades 
Orgânicas

2005/06 16 15 4 35 22

2006/07 19 19 7 45 27

2007/08 18 14 12 44 21

2008/09 18 18 27 63 27

2009/10 8 13 12 33 19

2010/11 15 13 15 43 23

2011/12 9 10 10 29 20

2012/13 8 10 8 26 17

fotoGrafia  arqUivo/di
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Brasileiras conquistam título mundial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2013

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.noticiasaominuto.com/desporto/150008/brasileiras-conquistam-titulo-mundial

/

 
Sérvia foi derrotada, em casa, na final
 
 22:49 - 22 de Dezembro de 2013 | Por
 
 O Brasil intrometeu-se no histórico domínio europeu do andebol feminino, ao conquistar hoje, na
Sérvia, o primeiro titulo mundial da sua história, ao derrotar, na final, o país anfitrião, por 22-20.
 
 As brasileiras, que nunca estiveram a perder em todo o encontro, aguentaram, nos minutos finais, a
pressão de um pavilhão lotado, com 20 000 sérvios, e desfizeram um empate a 20-20, marcando os
dois últimos golos do jogo.
 
 Refira-se que o Brasil foi a única seleção invicta no torneio e que já tinha derrotado a Sérvia, na fase
de grupos. Para além do título, o Brasil viu duas suas jogadoras distinguidas. Duda Amorim foi
considerada a melhor jogadora e Barbara Arehnart a melhor guarda-redes.
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Portugal ainda tem "porta aberta" para Mundial de andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2013

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/desporto/noticia/portugal-ainda-tem-porta-aberta-para-mundial-de-andebol-1617368

/

 
O seleccionador português de andebol, Rolando Freitas, disse nesta segunda-feira que Portugal ainda
tem "uma porta aberta para o Mundial" de 2015, antevendo dois encontros fundamentais com a
Estónia, a 02 e 05 de Janeiro. "A Estónia é uma equipa que joga junta há muitos anos. São fortes
atleticamente e o seu jogo assenta numa estratégia defensiva coesa. Contudo, sabemos que temos as
nossas armas e, embora não estando em situação cómoda, a selecção continua com uma porta aberta
para o Mundial e quer entrar por ela", assumiu o técnico, em São João da Madeira, palco do segundo
jogo. O primeiro será na Estónia. Rolando Freitas, que começa a preparar a equipa para os jogos que
se avizinham a 28 de Dezembro, anunciou a lista de convocados para as últimas quatro jornadas do
Grupo 5 de apuramento para o play-off e assumiu que a selecção terá "os melhores 18 que estavam
disponíveis" para estes encontros, incluindo a visita à Letónia (08 de Janeiro) e a recepção à Bósnia-
Herzegovina (11 ou 12). O seleccionador garantiu que deixou de ter "algumas dores de cabeça devido
ao facto de alguns jogadores não se encontrarem disponíveis para representar a selecção" devido a
problemas físicos e lesões. Derrotado nas duas primeiras jornadas por Letónia (29-26 em casa) e
Bósnia-Herzegovina (31-29 fora), Portugal ainda não somou qualquer ponto, tal como a Estónia.
Bósnios e letões comandam o grupo com quatro pontos cada. O acesso ao play-off de apuramento
para Campeonato do Mundo de 2015, no Qatar, está reservado ao primeiro classificado. Ulisses
Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, lembra que "os próximos jogos são
importantes para a selecção no caminho da qualificação", contando por isso com o apoio do público
para o segundo jogo com a Estónia, que se disputará no Pavilhão das Travessas, em São João da
Madeira. "É uma terra com tradição no andebol e esperamos viver conquistas idênticas às do Mundial
de 2003", frisou. Lista de convocados: Ricardo Candeias (Sporting), Hugo Figueira (ISMAI), Fábio
Antunes (ABC), Dario Andrade (Benfica), Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela (Sporting), Bruno
Moreira (Sporting), Ricardo Pesqueira (ABC), José Costa (Benfica), Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio
Magalhães (Sporting), Nuno Pereira (ABC), Wilson Davyes (FC Porto), Jorge Silva (Guadalajara/Esp),
Rui Silva (Sporting), Tiago Pereira (Benfica), João Ferraz (FC Porto) e Pedro Spínola (FC Porto).
 
 23/12/2013 - 17:10
 
Lusa
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:.: FC Porto e Sporting dominam convocatória nacional - Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2013

Meio: Record Online

URL: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=859915

/

 
O selecionador nacional, Rolando Freitas, anunciou esta segunda-feira a convocatória da Seleção
Nacional para o duplo embate com a Estónia, dominada por FC Porto e Sporting, que fornecem cinco
jogadores cada. As partidas de Portugal disputam-se a 2 (Polva, na Estónia) e 5 de janeiro, em São
João da Madeira, a contar para o grupo 5 da fase de apuramento para o playoff do Campeonato do
Mundo de 2015. Lista de convocados: Guarda-redes: Ricardo Candeias e Hugo Figueira; Segunda
Linha: Fábio Antunes, Dario Andrade, Ricardo Moreira, Pedro Portela, Bruno Moreira, Ricardo
Pesqueira e José Costa; Primeira Linha: Gilberto Duarte, Fábio Magalhães, Nuno Pereira, Wilson
Davyes, Jorge Silva, Rui Silva, Tiago Pereira, João Ferraz e Pedro Spínola. Siga-nos no Facebook e no
Twitter.
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Sporting e FC Porto dominam convocatória de Rolando Freitas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2013

Meio: Renascença Online

URL: http://rr.sapo.pt/printArticle.aspx?did=133672

/

 
23-12-2013 21:54
 
 Selecção Nacional de andebol tem quatro compromissos na fase de apuramento para os "playoff" de
acesso ao Mundial 2015, entre 2 e 12 de Janeiro.
 
 Rolando Freitas divulgou, esta segunda-feira, a convocatória da Selecção Nacional de andebol para os
quatro últimos encontros do grupo 5 de apuramento para os "playoff" de acesso ao campeonato do
Mundo de 2015.
 
 Sporting e FC Porto são os clubes mais representados, "emprestando" cada cinco jogadores à equipa
das quinas.
 
 Portugal defronta, num espaço de 10 dias (2 a 12 de Janeiro), a Estónia (por duas ocasiões), a
Letónia e a Bósnia. Refira-se que só o primeiro classificado do agrupamento garante a passagem aos
"playoff".
 
 Lista de convocados de Rolando Freitas
 
 Ricardo Candeias (Sporting), Hugo Figueira (ISMAI), Fábio Antunes (ABC), Dario Andrade (Benfica),
Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela (Sporting), Bruno Moreira (Sporting), Ricardo Pesqueira
(ABC), José Costa (Benfica), Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Nuno Pereira
(ABC), Wilson Davyes (FC Porto), Jorge Silva (Guadalajara/Esp), Rui Silva (Sporting), Tiago Pereira
(Benfica), João Ferraz (FC Porto) e Pedro Spínola (FC Porto).
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FC Porto e Sporting dominam convocatória nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2013

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Desporto/FC-Porto-e-Sporting-dominam-convocatoria-nacional.aspx

/

 
23-12-2013
 
 A equipa das quinas tem encontro marcado com a Estónia para um duplo confronto a contar para o
apuramento para o playoff do Campeonato do Mundo...
 
 Por Record
 
 O selecionador nacional, Rolando Freitas, anunciou esta segunda-feira a convocatória da Seleção
Nacional para o duplo embate com a Estónia, dominada por FC Porto e Sporting, que fornecem cinco
jogadores cada. As partidas de Portugal disputam-se a 2 (Polva, na Estónia) e 5 de janeiro, em São
João da Madeira, a contar para o grupo 5 da fase de apuramento para o playoff do Campeonato do
Mundo de 2015.Lista de convocados:Guarda-redes: Ricardo Candeias e Hugo Figueira;Segunda Linha:
Fábio Antunes, Dario Andrade, Ricardo Moreira, Pedro Portela, Bruno Moreira, Ricardo Pesqueira e José
Costa;Primeira Linha: Gilberto Duarte, Fábio Magalhães, Nuno Pereira, Wilson Davyes, Jorge Silva, Rui
Silva, Tiago Pereira, João Ferraz e Pedro Spínola.
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FC Porto e Sporting dominam convocatória de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2013

Meio:
Sapo Online - Desporto Sapo

Online

URL: http://desporto.sapo.pt/andebol/artigo/2013/12/23/andebol_fc_porto_e_sporting_dom.html

/

 
23 de dezembro de 2013 22:32h
 
 Portugal já perdeu com a Letónia e a Bósnia e está em posição difícil para conseguir o apuramento ao
Mundial.
 
 O FC Porto e o Sporting dominam a convocatória da seleção portuguesa, para os jogos com a Estónia
(duplo confronto),Bósnia e Letónia. Os dois clubes dão cinco jogadores cada para a lista de Rolando
Freitas para os encontros do Grupo 5 da fase de apuramento para o playoff do Campeonato do Mundo
de 2015.
 
 Embora não estando em situação cómoda, a seleção continua com uma porta aberta para o Mundial e
quer entrar por ela, afirmou Rolando Freitas.
 
 Portugal já perdeu com a Letónia e a Bósnia e está em posição difícil para conseguir o apuramento.
Apenas os primeiros colocados de cada grupo passam à fase seguinte do apuramento ao Mundial.
 
 Ricardo Candeias (Sporting), Hugo Figueira (ISMAI), Fábio Antunes (ABC), Dario Andrade (Benfica),
Ricardo Moreira (FC Porto), Pedro Portela (Sporting), Bruno Moreira (Sporting), Ricardo Pesqueira
(ABC), José Costa (Benfica), Gilberto Duarte (FC Porto), Fábio Magalhães (Sporting), Nuno Pereira
(ABC), Wilson Davyes (FC Porto), Jorge Silva (Guadalajara/Esp), Rui Silva (Sporting), Tiago Pereira
(Benfica), João Ferraz (FC Porto) e Pedro Spínola (FC Porto).
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§cabinas

Carlos Resende (Treinador do ABC)
“Público merecia esta prenda de Natal”
“Fizemos uma boa exibição; uma óptima capacidade
defensiva; mais uma vez, fomos de encontro ao
que tínhamos feito no Dragão. Nós sabíamos
que se o Porto não marcasse nas transições iria
ter muitas dificuldades. Procurámos fazê-lo e
os jogadores estão, de facto, de parabéns. O
público merecia esta vitória e esta prenda de
Natal ” Recusou assumir candidatura ao título:
“a única coisa que fizemos foi vencer  uma
excelente equipa, num bom jogo”.

Ricardo Costa (adjunto do FC Porto)
“Campeonato não fica comprometido”
“Naturalmente, não esperávamos perder. Nós não jogámos tão bem como
habitualmente. Entrámos mal no jogo. Andámos sempre atrás do resultado.
Mas o campeonato não fica comprometido. Haverá outra fase, uma  fase final.
Ainda há muitos jogos para fazer”. 

ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

Boas intervenções do guarda-
redes Humberto Gomes, anula-
ção das figuras portistas e go-
los espectaculares. Ontem, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, o
ABC/UMinho venceu o FC
Porto e fica a um só ponto da li-
derança do campeonato nacio-
nal Andebol 1.

O ABC, que aos 22 minutos
vencia por sete (14-7), atingiu o
intervalo com vantagem de cin-
co golos (15-10), anulando bem
as saídas atacantes dos azuis-e-
brtancos, como Wilson Davyes,
que só marcou um golo. 

Os bracarenses falharam cas-
tigos máximos, situações de jo-
gadores isolados aos seis me-
tros e remates aos postes. Mas
foram impondo coesão defensi-
va e, no ataque, exibiram um
repertório diverso de soluções,
por vezes recorrendo a jogadas
de ‘laboratório’.

O jogo iniciou em alto ritmo:
quatro golos nos dois primeiros
minutos (2-2). Vinte segundos
volvidos, Nuno Grilo em con-
tra-ataque faz o 3-2, de chapéu
e o ABC assumiu, irreversivel-
mente, o controlo da contagem.

Depois foi a dilatar: 6-3 aos 7
minutos, 9-5 aos 13. Diferença
maior (14-7), aos 22 minutos,
quando o FC  Porto já esboça
uma recuperação, aproveitando
a saída de Hugo Rocha, que foi
excluído duas vezes (como o
portista Gilberto Duarte). 

Os guarda-redes Humberto
Gomes e Alfredo Quintana do-

minaram os primeiros minutos
da segunda parte. 

O primeiro golo só ocorre ao
sexto minuto: João Pinto con-
verte um livre de sete metros
(16-10). 

Humberto parou remates de
portistas aos seis metros e o
ABC atinge novo avanço de se-
te (19-12), com Nuno Grilo e
Hugo Rocha eficazes. Mas o
FC Porto reduz para 19-16, por
Gilberto Duarte, com sete mi-
nutos para jogar. 

Golo espectacular de Nuno
Rebelo, em jogada aérea, volta
a dilatar (20-16). Mas Ricardo
Moreira ainda reduz (20-17) e
Gilberto Duarte fez 23-20, num
dos últimos momentos em que
o resultado esteve em causa.

Nos últimos cinco minutos o
ABC foi gerindo e segurou os
três pontos.

ABC vence FC Porto e fica     
a um ponto do líder Sporting
UM PONTO SEPARA o ABC/UMinho do líder Sporting. Ontem, no Pavilhão Flávio Sá Leite, bracarenses
venceram o pentacampeão FC Porto.

ROSA SANTOS

Nuno Grilo, alvo da dureza defensiva do FC Porto

ABC/UMINHO, 25
Humberto Gomes, e Emanuel Ribeiro

(G.R.); Fábio Vidrago (2), Hugo Rocha (4),

Pedro Seabra (4), Carlos Siqueira, Diogo

Branquinho, Ricardo Pesqueira, Carlos

Martins, Nuno Grilo (6), Nuno Rebelo (6),

Vasco Areias, Tomás Albuquerque e João

Pinto (3).

Treinador: Carlos Resende.

FC PORTO 22
Hugo Laurentino e Alfredo Quintana, (GR);

Gilberto Duarte (4), Vasco Santos, João

Ferraz (1), Belmiro Alves, Pedro Spinola

(1),  Tiago Rocha (2), Ricardo Moreira (6),

Alexis Borges, Wilson Davyes (1), Hugo

Santos (2), Hugo Rosário (2), Miguel

Pereira e Mick Shubert (3)

Treinador: Ricardo Costa

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitros: Bruno Rodrigues  e Carlos

Capela (Aveiro) .
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ABC VENCE FC PORTO (25-22)

Há ouro no Sá Leite
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

O ano 2013 fica marcado no calendário
da UMinho por vários motivos, para além
de constar dos rankings de excelência eu-
ropeus e mundiais a nível da investigação
e do ensino, viu também a sua posição
chegar ao topo do ranking desportivo eu-
ropeu, tendo contribuído para esta posi-
ção os sucessos nacionais e internacionais
dos seus atletas, de que fazem parte os es-
tudantes/atletas que ontem foram reco-
nhecidos por terem conseguido conciliar
sucesso desportivo com o académico. 

Foram 100 os estudantes/atletas que
conseguiram o feito, um número que assi-
nala bem o esforço que tem sido feito,
tanto da parte da academia no acompa-
nhamento da vertente académica, como
da parte dos serviços desportivos da UM,
da associação académica, dos clubes e as-
sociações dos quais muitos fazem parte,
mas principalmente destes jovens que vi-
ram o seu esforço reconhecido. 

O número atingido e comparativamente
ao ano anterior demonstra mais do dobro.
No ano transato, em 2012 foram 48.

Para a cerimónia de entrega destes pré-
mios, que decorreu no restaurante da
UMinho, em Gualtar, marcaram presen-
ça, para além dos premiados, o reitor An-
tónio Cunha, administrador do Serviço
Acção Social da UM, Carlos Silva, presi-
dente da AAUM, Carlos Videira, verea-
dor da câmara de Guimarães, José Ma-
nuel Bastos, vereadora da câmara de
Braga, Sameiro Araújo, o treinador do
ABC, Carlos Resende, o administrador da
FADU, Pedro Almeida, entre outros. 

A abertura da cerimónia contou com um
testemunho de Carlos Resende, que real-
çou o papel da UMinho no desenvolvi-
mento do desporto e principalmente na

ajuda que tem dados aos jovens estudan-
tes/atletas na conciliação da vida acadé-
mica e desportiva: “obrigado à UMinho
pelo esforço que tem colocado e espero
que o continue a fazer para que os estu-
dantes não tenham que optar por uma das
vertentes, mas possam continuar a desen-
volver as duas com sucesso” disse. 

Já o reitor António Cunha disse ter-se
atingido um objectivo há muito tempo
ambicionado, um objectivo que era claro
tanto para a Universidade como para a
AAUM (1º lugar do ranking da EUSA):
“2013 foi um ano muito bom, não só pela
afirmação académica mas também des-
portiva” disse. Para o responsável da aca-
demia, estes resultados são também o re-
flexo da opção politica e estratégica da
universidade de educação integral dos
seus estudantes, na qual a AAUM e a es-
trutura do desporto têm feito uma boa ar-
ticulação. António Cunha destacou ainda
que o desporto da UM potencializa a rea-
lização de campeonatos europeus e mun-
diais universitários em Braga e Guima-
rães” ajudando também a elevar e enal-
tecer as duas cidades minhotas.

UMinho premeia
melhores atletas
100 ALUNOS receberam o reconhecimento da UM por conse-
guirem conciliar sucesso desportivo com sucesso académico.

NUNO GONÇALVES

Reitor António Cunha entrega diploma a Humberto Gomes, guarda-redes de andebol, um dos alunos premiados

NUNO GONÇALVES

Carlos Resende, treinador do ABC entre os convidados
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Arsenal da Devesa junta 130 crianças 
no Torneio de Andebol de minis

LUÍS FILIPE SILVA

A secção de Andebol 
do Arsenal Clube da De-
vesa juntou 130 crianças 
no torneio de minis que 
decorreu entre a passa-
da quinta e sexta-feira no 
pavilhão da Escola André 
Soares.

Foram dois dias onde 
competiram três equipas 
do Arsenal da Devesa para 
apurar uma rumo à segun-
da fase da competição da 
federação.

A animação e entusias-
mo entre os mais peque-
nos foi uma constante nos 
jogos disputados, mas esta 
também se estendeu às 

bancadas, onde os pais 
e familiares deram o seu 
apoio às crianças.

Projeto andebol 
nas escolas

Depois de ter avança-
do para a constituição de 
uma equipa sénior que está 
a dar cartas na III Divi-
são nacional e na Taça de 
Portugal, os responsáveis 
do clube bracarense opta-
ram por colocar em práti-
ca um projeto virado para 
a formação.

E nada melhor do que 
começar pelas escolas, por 
isso, o Arsenal da Devesa 
aderiu ao projeto de an-
debol nas escolas, deno-

minado “Andebol 4 kids” 
numa parceria com a As-
sociação de Andebol de 
Braga e a Federação de 
Andebol.

Na torneio organiza-
do na semana passada, a 
escolha recaiu sob o pa-
vilhão da Escola André 
Soares, sede do agrupa-
mento de escolas onde o 
Arsenal da Devesa tem in-
cidido o seu trabalho na 
modalidade de andebol.

«A maior parte das 
crianças que trabalha 
connosco vai frequentar 
esta escola e este pavi-
lhão nas atividades de 
educação física, por isso 
optámos por fazer aqui a 

atividade para que eles 
comecem a ficar fami-
liarizados com o esapa-
ço. Além disso, este pavi-
lhão tem excelentes con-
dições para a prática des-
portiva», sublinhou o res-
ponsável do Arsenal.

Escolas de S. Lázaro
Atualmente, a ação do 

Arsenal da Devesa inci-
de sobre as escolas de 
S. Lázaro: Escola EB 1 
do Carandá; Escola EB1/
/JI S. Lázaro e EB1 Fu-
jacal, onde movimenta 
já 130 crianças na práti-
ca do andebol

O técnico Fernando Fer-
nandes, um dos responsá-

veis pela formação no clu-
be arsenalista, explicou ao 
Diário do Minho em que 
consiste o projeto.

«A nossa ideia é propor 
uma atividade física duran-
te um ano inteiro, ao con-
trário do que sucede com 
as AEC’s.

Levamos bolas e profes-
sores e ensinamos as ba-
ses para a prática do an-
debol e os pais estão sa-
tisfeitos pois sabem que 
os seus filhos estão segu-
ros e a praticar desporto», 
sublinhou.

Depois de ter começa-
do este ano com os mi-
nis e benjamins, no pró-
ximo ano deverá arrancar 

o escalão infantil, dando 
continuidade ao trabalho 
que foi iniciado esta tem-
porada.

«Queremos formar um 
escalão à medida que as 
crianças forem progre-
dindo uma vez que que-
remos formar um vivei-
ro para abastecer a equi-
pa sénior», disse Fernan-
do Fernandes.

Nas atividades levadas 
a cabo nas escolas, o Ar-
senal da Devesa leva sem-
pre atletas seniores «para 
servirem de exemplo e mo-
delo aos mais novos», sa-
lientou o responsável da 
formação do Arsenal da 
Devesa.

DECORREU ENTRE QUINTA E SEXTA-FEIRA NO PAVILHÃO DA ESCOLA ANDRÉ SOARES

Algumas das crianças que participaram na atividade O empenho nos jogos foi sempre levado ao máximo

Boa disposição nas atividades Andebol praticado pelos mais novos sempre com grande intensidade

LUÍS FILIPE SILVA LUÍS FILIPE SILVA

LUÍS FILIPE SILVA LUÍS FILIPE SILVA
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Jovens que valem milhões

ABC esteve sempre na frente do marcador frente ao FC Porto

O treinador do ABC/UMinho, Carlos Resende, estava, 
como seria de esperar, feliz no final do encontro.

«Vencemos uma grande equipa e fizemos um bom 
jogo. O melhor da época? Não sei, sei que estivemos 
muito bem, solidários e defendemos extremamente 
bem», destacou o técnico da turma academista, su-
blinhando a «ótima capacidade defensiva».

«Quero deixar um agradecimento especial ao público, 
que esteve inexcedível. Foi uma boa prenda de Natal», 
finalizou Carlos Resende.

Ricardo Costa (técnico-ajdunto do FC 
Porto): «Não estivemos ao nosso nível»

O técnico do FC Porto, Ljubomir Obradovic, estava 
castigado e, por isso, assistiu ao jogo da bancada... mas 
sentou-se mesmo ao lado do banco de suplentes.

No final, foi o seu adjunto, Ricardo Costa, a comen-
tar o jogo. «Não estivemos ao nosso nível, temos de 
reconhecer. O ABC/UMinho fez um bom jogo e nós 
não estivemos nada bem e andámos sempre atrás 
do resultado».

«Defendemos muito bem»

FORAM CRIAR CONFUSÃO DO OUTRO LADO DA BANCADA

Problemas com Super Dragões
O jogo estava a decorrer, de forma pacífica, até que, 

na segunda parte, alguns elementos ligados à claque 
portista, Super Dragões, deslocaram-se ao outro lado do 
pavilhão, onde estavam os simpatizantes academistas, 
e logo começaram os problemas. Agressões, insultos 
e muitas crianças e mulheres a fugir para a parte su-
perior da bancada. A polícia demorou uma eternidade 
até reagir e, quando o fez, já foi tarde. E, diga-se, o 
número de agentes era exíguo para tanta gente.

PEDRO VIEIRA DA SILVA

O ABC/UMinho bateu, 
ontem, o FC Porto, em jogo 
da 27.ª jornada do Ande-
bol 1. Os jovens academis-
tas abateram o dragão, e 
saltaram para a vice-lide-
rança da prova, em igual-
dade pontual com o Ben-
fica, que leva vantagem no 
confronto direto.

Primeira parte 
brilhante dos locais

Os academistas termina-
ram a primeira parte com 
uma vantagem larga (15-
-10) e, diga-se, os números 
do ABC/UMinho até pode-
riam ser mais expressivos 
se os seus andebolistas, 
com destaque para Fábio 
Vidrago, não tivessem a 

DM

Adeptos da turma bracaren-se compareceram 
em bom 

número na 
catedral do an-

debol

EXIBIÇÃO DE GALA ABAFOU FOGO DO DRAGÃO

PRÓXIMA JORNADA

Avanca - Ág. Santas

Fafe - P. Manuel

Belenenses - Madeira

Sporting - ABC

Benfica - Sp. Horta

FC Porto - Maia

17.ª JORNADA  

P. Manuel 27 - 34 Avanca

Águas Santas 26 - 30 Benfica

Sp. Horta 27 - 28 Sporting

Maia 27 - 24 Belenenses

Madeira 28 - 24 Fafe

ABC 25 - 22 FC Porto

Classificação J V E D Golos Dif. Pts

1 Sporting 17 14 1 2 530 : 422 108 46

2 Benfica 17 14 0 3 525 : 403 122 45

3 ABC 17 14 0 3 509 : 384 125 45

4 FC Porto 17 13 1 3 489 : 388 101 44

5 Águas Santas 17 11 0 6 498 : 468 30 39

6 Sp. Horta 17 8 0 9 448 : 475 -27 33

7 Madeira SAD 16 6 1 9 407 : 475 -68 29

8 Belenenses 17 5 0 12 390 : 432 -42 27

9 Passos Manuel 17 5 0 12 438 : 486 -48 27

10 Maia 17 4 1 12 428 : 503 -75 26

11 Fafe 17 2 2 13 421 : 525 -104 23

12 Avanca 16 2 0 14 346 : 468 -122 20

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL.

Pavilhão Flávio Sá Leite

Árbitro:  Bruno Rodrigues 
e Carlos Capela

ABC 25
Humberto Gomes (Bruno Dias); Fá-
bio Vidrago (2), Hugo Rocha (4), Pe-
dro Marques (4), Carlos Siqueira, Diogo 
Branquinho, Emanuel Ribeiro, Ricardo 
Pesqueira, Carlos Martins, Nuno Grilo 
(6), Nuno Rebelo (6), Vasco Areias, To-
más Albuquerque e João Pinto (3).

Treinador: Carlos Resende

FC Porto 22
Quintana (Hugo Laurentino); Gilberto 
Duarte (4), Vasco Santos, João Ferraz 
(1), Belmiro Alves, Pedro Spínola (1), 
Tiago Rocha (2), Ricard Moreira (6), 
Alexis Borges, Wilson Davyes (1), Hu-
go Santos (2), Hugo Rosário (2), Miguel 
Sarmento e Mick Shubert (3)

Treinador: Ricardo Costa

Ao intervalo: 15-10

pontaria... tão afinada: qua-
tro bolas nos ferros!

A juventude academista 
entrou a todo o gás e, nos 
primeiros minutos, deu ao 
FC Porto, um conjunto que 
gravita na Liga dos Cam-
peões, uma lição de bem 
defender e atacar.

Seguros, os comandados 
de Carlos Resende estive-
ram sempre por cima do 
jogo. Mandões, os acade-
mistas foram marcando go-
los, alguns deles de belo 
efeito, enquanto os dra-
gões, muito faltosos (Gil-
berto Duarte foi excluído, 
pela segunda vez, a meio 
do primeiro tempo), tive-
ram, nos primeiros 30 mi-
nutos, muitas dificuldades 
para penetrar na defensi-
va dos locais.

E, repetimos, a vanta-
gem até poderia ser mais 
larga (33 remates da tur-
ma bracarense con-
tra 21 do conjun-
to portista) se 
a eficácia aca-
demista fos-
se maior, com 
destaque para 
Nuno Grilo, ex-
portista, que des-
perdiçou algumas situa-
ções de finalização para 
desespero dos adeptos do 
ABC/UMinho.

Árbitros tentaram 
“equilibrar” 
na segunda parte

O primeiro golo da se-
gunda parte surgiu já o 
cronómetro marcava 5’46’’: 
João Pinto, de sete metros, 

bateu Quintana.
Os principais protago-

nistas da segunda parte 
foram... os árbitros. 

Uma série de de-
cisões erradas, 
todas a favor 
dos dragões, 
poderiam ter 

equilibrado o 
jogo, mas os jo-

vens academistas, 
mostrando grande per-

sonalidade, conseguiram 
superar essa adversidade 
extra e, com muito sacrifí-
cio, foram levando a água 
ao seu moinho.

Humberto Gomes, nos 
momentos finais, com in-
tervenções de ouro, foi 
importante para segurar 
a vantagem. A festa, no 
final, foi academista.

Página 35



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 5,44 x 0,70 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 51457498 22-12-2013

• ABC derrotou FC Porto
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ABC ganhou ao FC Porto
DESPORTO • PÁGINA 27
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7 ANDEBOL - ÚLTIMA JORNADA DE 2013 PARA A 1.ª DIVISÃO MASCULINA

“Missão cumprida” do Madeira SAD ante o Fafe
Por 28-24 se saldou a vitória, ontem à tarde,
no Pavilhão do Funchal, doMadeira SAD so-
bre o Fafe, em jogo a contar para a 1.ªDivisão
masculina de Andebol. O triunfo da “socie-
dade” insular, praticamente, ficou decidido
na 1.ª parte, já que, no final dos primeiros 30
minutos, os pupilos de Sandra Fernandes já
venciampor cinco bolas (17-12). Na 2.ª parte,
osmadeirenses gerirame controlaramomar-
cador da melhor maneira, altura em que o
Fafe tentou, em vão, a recuperação no mar-
cador. Mesmo assim, os forasteiras vence-

ram, parcialmente, na 2.ª metade por 11-12.
Comomarcadores doMadeira SADhá a res-
gistar os sete golos de Sérgio Rola e deDiogo
Gomes. Os restantes golos da SAD foram
anotados por: YoelMorales (5), JoãoMendes
(5); Gonçalo Vieira (2) e LuísMarques (2). Pe-
los fafenses, penúltimos classificados, Nuno
Fernandes (7), Marco Sousa (6) e Armando
Pinto (5) foramos quemais “remaram contra
amaré”. SADque termina 2013 comcinco vi-
tórias, um empate e nove derrotas. 1

vascosousa@jornaldamadeira.ptInsulares ganharam aos nortenhos por 28-24.
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ANDEBOL
| Miguel Machado | 

Há jogo grande de andebol, esta
noite, no pavilhão Flávio Sá Lei-
te. O ABC/UMinho vai receber a
visita dos pentacampeões nacio-
nais FC Porto e actuais líderes
do campeonato (juntamente com
o Sporting). Quarto classificado,
com os mesmos 42 pontos que o
Benfica, e a fazer uma tempora-
da soberba, a equipa de Carlos
Resende quer derrotar os dra-
gões, e assume mesmo que a
“jogar em casa são favoritos”.

“Vamos ter pela frente um ad-

versário forte, mas também te-
mos consciência que, no nosso
pavilhão, com o apoio do nosso
público e com a nossa qualidade,
podemos vencer”, afirmou Car-
los Resende, na antevisão.

Também o presidente do ABC,
Luis Teles, acredita na vitória e
pede o apoio massivo dos adep-
tos bracarenses, “É um jogo
muito importante para nós.
Além dos associados do ABC
queremos ter todos os bracaren-
ses do nosso lado”, referiu o pre-
sidente, pedindo ‘casa cheia’ no
pavilhão Flávio Sá Leite, logo a
partir das 21 horas.

ABC pede “casa cheia”
esta noite com FC Porto
A EQUIPA DO ABC/UMINHO recebe hoje, a partir das 21 horas, o FC Porto,
no jogo grande da 17.ª jornada do nacional de andebol. Presidente dos
academistas, Luís Teles, pede aos bracarenses para encher o Flávio Sá Leite.

DR

Pedro Seabra, Luís Teles e Carlos Resende pedem apoio do público bracarense para o jogo desta noite com o FC Porto

Preço dos bilhetes: 
- Sócios e alunos da UM -
entrada Livre, mediante
apresentação do cartão de
sócio e do cartão de estu-
dante da UMinho. 

- Sócios SC Braga e
HC Braga: 2 euros 

Público geral - 5 euros.

+ bilhetes
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UMINHO
| Paula Maia | 

Os Serviços de Acção Social da
Universidade do Minho (SA-
SUM), a Associação Académica
e Associação de Antigos Estu-
dantes entregaram ontem 500
brinquedos a seis instituições do
distrito de Braga: Rede Social de
Guimarães; Associação Teatro e
Construção, de Famalicão; a
CAT Rebelo Duarte, de Vieira
do Minho; o Instituto Juvenil
Maria Imaculada, de Braga; o
Centro Cultural e Social de San-
to Adrião e a Cruz Vermelha
Portuguesa, delegação de Braga.

Os brinquedos agora entregues
resultaram de uma campanha de
recolha que as referidas associa-
ções promoveram junto da co-
munidade académica, nomea-
damente alunos, funcionários,
docentes e não docentes, e ainda
de pessoas externas à universi-
dade.

“Representa um acto nobre dos
estudantes da Universidade do
Minho”, referiu ontem Carlos
Silva na cerimónia de entrega
formal destes presentes.

O número de brinquedos entre-
gues este ano fica um pouco
aquém dos números de 2012,
facto justificado por Carlos Sil-
va: “esta entrega é feita geral-
mente após o período de Natal,

facto que não aconteceu este ano
porque pensámos que é nesta
época que as crianças mais valo-
rizam os brinquedos”, diz o res-
ponsável. Por esse motivo, a
campanha de recolha também
foi antecipada.

Carlos Videira, presidente da
AAUM, referiu que esta iniciati-
va, que conta já com alguns
anos, demonstra bem que “a so-
lidariedade está no ADN dos es-

tudantes minhotos”, acrescen-
tando que são várias as acções
de solidariedade que os alunos
realizam no seu seio, não só por
altura do Natal, mas durante to-
do o ano  “evidenciando esse ca-
rácter solidário”.

“Parece-me que esta é uma
consciência que se vai alargando
a toda a comunidade”, diz o diri-
gente estudantil justificando que
o facto de este ano o número de

brinquedos ser menor deve-se
também ao facto de cada vez
mais serem replicadas iniciati-
vas similares na universidade,
como por exemplo  nos núcleos
de curso ou comissões de curso.

“Certamente se somássemos
todas essas campanhas, o núme-
ro seria muito mais elevado”,
afirmou ainda a propósito presi-
dente da associação académica-
daUniversidade do Minho.

Campanha solidária leva 
sorrisos a centenas de crianças
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL da Universidade do Minho, associação académica e antigos estudantes
entregaram ontem perto de 500 brinquedos a seis instituições do distrito.

ROSA SANTOS

Momento da entrega dos brinquedos às instituições, sendo a sua maioria usados mas em bom estado de conservação.

Humberto Gomes, atleta
internacional de Andebol,
guarda-redes do ABC e es-
tudante de Engenharia Ci-
vil da UMinho apadrinhou
esta acção de solidarieda-
de.
Humberto afirmou ser
“uma honra” apadrinhar
uma iniciativa deste gé-
nero que considerou muito
importante e reveladora
da solidariedade da comu-
nidade da Universidade do
Minho.
Para o atleta estas acções
solidárias deveriam decor-
rer não só no Natal, mas
durante todo o ano.
De frisar  que a campanha
‘Deixe um sorriso’ é levada
a cabo na UMinho desde
2008, tendo sido até à
presente data 6.835
brinquedos.

+ mais

ROSA SANTOS

Humberto Gomes
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Torneio de Andebol de Veteranos em S. Bernardo
As antigas glórias do S. Bernardo, Estarreja, Académica de Coimbra e FC Porto 
defronta-se hoje no Torneio de Natal de Veteranos. O “convívio”, que decorre no 
Pavilhão do S. Bernardo, começa às 9.45 horas e prolonga-se até final da tarde.
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Madeira SAD favorito
na recepção ao Fafe
no Pavilhão Funchal
O Madeira SAD recebe hoje, pelas
17h00, o Fafe, em jogo da 17.ª jor-
nada da I Divisão de andebol. Em
perspectiva um bom jogo e onde a
formação madeirense se apresenta
como favorita. A equipa de Sandra
Fernandes é 7.ª com 26 pontos e é
fundamental vencer o Fafe (11.º, 22
pts) para se aproximar dos primei-
ros seis classificados. Jogo será di-
rigido pela dupla madeirense Nuno
Francisco / Fábio Gonçalves.
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