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Desportista de excelência
da Pesca ao Andebol
Não é fácil entrevistar este “puto”. Porque,
simplesmente, não é de grandes conversas. É
mais do tipo de fazer do que dizer que faz ou
prometer. E faz muito, divertindo-se “à brava”,
como deve sempre acontecer a um jovem de
12 anos. Que tem uma “preocupação” prioritária: divertir-se e “gozar” a vida mas a ter
uma ligação muito especial ao Desporto, um
verdadeiro “viciado” fruto também da educação recebida dos pais - Cristina Raimundo,
antiga guarda-redes de andebol e Roberto Nóbrega que também teve sucesso na mesma
modalidade. Vive, treina, joga e fá-lo sem
pressão. Se tiver de ser, no futuro, futebolista
sê-lo-á no tempo certo, não há qualquer efeito
“cristianoronaldomania” a dominar-lhe... E
tanto faz pesca desportiva federada no Sporting da Madeira, onde sagrou-se campeão regional, como por mero lazer; jogou dois anos
no basquetebol da Escola Francisco Franco ou
mesmo andebol no Académico de Fátima
onde, como central infantil de primeiro ano,
ganhou a Taça da Madeira. Muitas das vezes
acabava um jogo para entrar num outro. Na
Luz, agora, será mais difícil mas o melhor
mesmo é “segurarem-lhe”...
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Andebol:Autarquia de VRSA assina protocolo pioneiro
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10-09-12
A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a Federação de Andebol de Portugal assinaram,
esta segunda-feira, um protocolo com vista ao desenvolvimento do Andebol no concelho.
Este, que é o primeiro acordo do género feito no Algarve, será replicado noutros pontos do país para
que as escolas e clubes possam dar seguimento aos talentos emergentes na modalidade do Andebol.
Além destas duas entidades, o protocolo envolve a Associação de Andebol do Algarve, o Clube
Náutico do Guadiana e os agrupamentos de Escolas D. José I e de Vila Real de Santo António.
Com esta formalização, os signatários comprometem-se a cooperar na realização de um conjunto de
ações que possibilitem a promoção e a prática do Andebol junto da população jovem do concelho de
VRSA, democratizando a modalidade.
À Federação de Andebol de Portugal, à Associação de Andebol do Algarve e ao Clube Náutico do
Guadiana compete a promoção e a divulgação das atividades associadas ao Andebol, bem como a
formação de agentes desportivos que promovam, divulguem e enquadrem as atividades desportivas
oriundas do município de VRSA no âmbito das respetivas carreiras federadas.
Aos agrupamentos escolares compete a promoção das condições inerentes à prática do Andebol nas
atividades de enriquecimento curricular, disponibilizando instalações e materiais para a realização das
atividades práticas.
No caso do município de VRSA, deverá apoiar as ações previstas no protocolo assinado, garantir a
realização de uma Festa do Andebol no final do ano letivo e divulgar as diversas ações a desenvolver,
possibilitando uma participação alargada da população.
Para o presidente da Câmara de VRSA, Luís Gomes, este protocolo dá seguimento ao compromisso
claro que o município tem desenvolvido com a formação dos jovens, sendo realizado sem acréscimo
de encargos financeiros.
Também presente na cerimónia, o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
nota que o acordo assinado tem como base o desporto escolar para que, posteriormente, os clubes
possam dar sequência aos jovens talentos.
Apesar do cenário de contenção, a formação estará sempre em prioridade na Federação, pelo que
este é um modelo para se repetir no resto do país, afirmou Ulisses Pereira.
O protocolo terá uma validade inicial de dois anos.
Algarve Primeiro:
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Andebol Cursos
de treinador
111 Encontram-se abertas abertas as pré-inscrições
para cursos de treinador de
andebol de graus 1 da Associação de Andebol de Coimbra. Os interessados devem
formalizar a sua participação
até dia 31 de outubro, pelo
email aandebolcoimbra@
gmail.com.
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EQUIPA DA PRIMEIRA DIVISÃO DE ESPANHA

Jogo de apresentação
frente ao Corunha
A Artística joga hoje no Porto,
frente à equipa de juniores, para retribuir a visita dos jovens
“dragões” a Avanca na semana
passada, voltando a jogar na
quarta-feira, agora em casa, frente ao Santana. E depois destes
dois jogos de preparação, o clube
apresenta-se aos sócios e simpatizantes, no próximo sábado, defrontando a partir das 21h30 a

equipa do OAR La Coruña, que
disputa a Série A da 1.a Divisão de
Espanha.
É “prato” principal de um confronto ibérico, que terá como
“aperitivo” dois jogos das camadas de formação dos dois clubes.
Primeiro, às 16 horas, jogam os
jovens iniciados portugueses e
espanhóis, que repetem a “dose”
duas horas mais tarde através

D.R.

I

das equipas de juvenis. Uma jornada de andebol que culmina
com o jogo de seniores e que promete encher o pavilhão, já que
em todos as partidas os jogadores dos três escalões serão apresentados individualmente aos
associados.
A Artística encerra assim a
fase de preparação para a nova
época, voltando à competição,
mas já com cariz oficial, naquela
que será a primeira jornada do
Campeonato Nacional da 1.a Divisão, quando se deslocar a Odivelas, para defrontar o Sporting, no
próximo dia 19, às 20h30.AC

EQUIPA ESPANHOLA que apadrinha a apresentação da Artística de Avanca aos sócios
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Mais um “teste” positivo
A equipa da Artística de Avanca teve mais uma prestação vitoriosa, valorizada
pela atitude demonstrada pelo São Paio de Oleiros no jogo de preparação
I A equipa da Artística de Avanca recebeu e venceu, no passado
sábado, o São Paio de Oleiros em
mais um jogo de preparação, inserido no programa de trabalho
delineado pela equipa técnica no
inicio de mais uma época desportiva que será disputada ao
mais lato nível. O adversário foi
um conjunto que milita na II Divisão Nacional e que será, a exemplo dos últimos anos, um candidato aos lugares cimeiros neste
campeonato.
O treinador Luís Santos viu a
sua equipa entrar bem no jogo,
contando já com o contributo de
Pedro Maia, que ainda não havia
disputado qualquer jogo na préépoca. Daí que o lateral direito
tenha evidenciado natural falta
ritmo, jogando apenas 30 minutos e mostrando que ainda preci-

PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

ANDEBOL

Diogo Taboada tenta libertar-se do “abraço” de um jogador do São Paio de Oleiros
sa de mais tempo de recuperação
para atingir o melhor nível físico
e técnico.
Jogando com um bloco ofensivo eficaz - só por uma vez é que
esteve em desvantagem no mar-

cador, 2-3), a formação avancanense “pegou” depois no jogo, que
diga-se foi sempre muito equilibrado, com grande réplica do São
Paio de Oleiros, que ao intervalo
perdi apenas por três golos (11-8).

Nesta primeira parte, o guardaredes Luís Silva, com um “punhado” de excelentes defesas, mos-

trou estar pronto para os jogos a
sério na 1.a Divisão Nacional.
Na segunda parte, entrando
com um sete diferente, João Santos, outro dos guardiões da casa,
não quis ficar atrás de Luís Silva,
e também com uma série de boas
defesas, fez com que a sua equipa
“fugisse” no marcador, passando
para um tranquilo 14-10, aos cinco minutos de jogo deste período.
Com quase toda a equipa a
marcar neste jogo, João Vilar, com
quatro, a par de Filipe Marques e
Pedro Batista, foram os melhores
marcadores, num jogo onde nos
últimos dez minutos a equipa do
de Oleiros não aguentou a pressão exercida pela Artística, que
marcaria cinco golos sem resposta e viria a fechar o resultado
num claro triunfo (26-18).l

Guarda-redes
e treinador
aprendem com
os melhores
I O jovem Fábio Magalhães
e o técnico João Silva participaram, no passado fimde-semana, numa acção de
formação para guardaredes ao mais alto nível, em
que o conceituado técnico
alemão Hernâni Brauner
foi o principal orador. O
guardião e o treinador de
guarda-redes da Artística
de Avanca foram conhecer
o projecto para melhorar o
treino especifico destes
jogadores e que, no futuro,
trará mais qualidade às
balizas das equipas nacionais. Fábio Magalhães ainda um atleta júnior, que faz
parte do plantel sénior da
Artística, ao lado dos experientes Luís Silva e João
Santos.
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Vila Real de Santo António: Andebol vai ser desenvolvido nas escolas e clubes locais
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A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a Federação de Andebol de Portugal assinaram
hoje, segunda-feira, no salão nobre da autarquia, um protocolo com vista ao desenvolvimento do
andebol nas escolas e clubes do concelho.
Trata-se do primeiro acordo do género feito no Algarve, o qual será replicado noutros pontos do país,
para que as escolas e clubes possam dar seguimento aos talentos emergentes na modalidade do
andebol.
Além destas duas entidades, o protocolo assinado hoje envolve a Associação de Andebol do Algarve, o
Clube Náutico do Guadiana e os agrupamentos de Escolas D. José I e de Vila Real de Santo António.
Com esta formalização, os signatários comprometem-se a cooperar na realização de um conjunto de
ações que possibilitem a promoção e a prática do andebol junto da população jovem do concelho vilarealense, democratizando a modalidade.
À Federação de Andebol de Portugal, à Associação de Andebol do Algarve e ao Clube Náutico do
Guadiana competirá a promoção e a divulgação das atividades associadas ao andebol, bem como a
formação de agentes desportivos que promovam, divulguem e enquadrem as atividades desportivas
oriundas do município no âmbito das respetivas carreiras federadas.
Caberá ainda a estas entidades o apoio direto dos docentes de Educação Física ou outros agentes
desportivos para o fomento e a prática do andebol nos seus estabelecimentos de ensino e/ou nas
estruturas associativas em que estiverem inseridos, de acordo com programa específico de
enriquecimento curricular.
Numa outra vertente, este conjunto tripartido de entidades deverá apoiar a filiação e a inscrição de
clubes locais que desejem encetar a prática federada do andebol e incentivar a criação de condições
para a estruturação de escolas de andebol, nomeadamente na constituição da direção técnica e na
operacionalização inicial.
Já aos agrupamentos escolares competirá a promoção das condições inerentes à prática do andebol
nas atividades de enriquecimento curricular, disponibilizando instalações e materiais para a realização
das atividades práticas.
As escolas deverão ainda garantir condições para o enquadramento técnico, em particular na
formação e nas instalações, e divulgar as ações a desenvolver, possibilitando uma participação
alargada das respetivas comunidades escolares.
O município algarvio deverá ainda apoiar as ações previstas no protocolo hoje assinado, garantir a
realização de uma Festa do Andebol no final do ano letivo e divulgar as diversas ações a desenvolver,
possibilitando uma participação alargada da população.
Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Gomes, este protocolo dá
"seguimento ao compromisso claro que o município tem desenvolvido com a formação dos jovens",
sendo realizado "sem acréscimo de encargos financeiros".
Também presente na cerimónia, o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira,
Página 11

nota que o acordo assinado tem como base o desporto escolar para que, posteriormente, os clubes
possam dar sequência aos jovens talentos.
"Apesar do cenário de contenção, a formação estará sempre em prioridade na Federação, pelo que
este é um modelo para se repetir no resto do país", afirmou o dirigente.
O protocolo com vista ao desenvolvimento do andebol no concelho de Vila Real de Santo António terá
uma validade inicial de dois anos e será complementado pelo programa de atividades de
enriquecimento curricular e pelo plano de formação dos professores de Educação Física que colaboram
nas atividades de enriquecimento curricular no município.
.diariOnline RS
20:43 segunda-feira, 10 setembro 2012
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A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a Federação de Andebol de Portugal assinaram,
esta segunda-feira, dia 10 de setembro, no salão nobre da autarquia, um protocolo com vista ao
desenvolvimento do Andebol no concelho. Este, que é o primeiro acordo do género feito no Algarve,
será replicado noutros pontos do país para que as escolas e clubes possam dar seguimento aos
talentos emergentes na modalidade do Andebol. Além destas duas entidades, o protocolo envolve a
Associação de Andebol do Algarve, o Clube Náutico do Guadiana e os agrupamentos de Escolas D.
José I e de Vila Real de Santo António. Com esta formalização, os signatários comprometem-se a
cooperar na realização de um conjunto de ações que possibilitem a promoção e a prática do Andebol
junto da população jovem do concelho de VRSA, democratizando a modalidade. À Federação de
Andebol de Portugal, à Associação de Andebol do Algarve e ao Clube Náutico do Guadiana competirá a
promoção e a divulgação das atividades associadas ao Andebol, bem como a formação de agentes
desportivos que promovam, divulguem e enquadrem as atividades desportivas oriundas do município
de VRSA no âmbito das respetivas carreiras federadas. Caberá ainda a estas entidades o apoio direto
dos docentes de Educação Física ou outros agentes desportivos para o fomento e a prática do Andebol
nos seus estabelecimentos de ensino e/ou nas estruturas associativas em que estiverem inseridos, de
acordo com programa específico de enriquecimento curricular. Numa outra vertente, este conjunto
tripartido de entidades deverá apoiar a filiação e a inscrição de clubes locais que desejem encetar a
prática federada do Andebol e incentivar a criação de condições para a estruturação de Escolas de
Andebol, nomeadamente na constituição da direção técnica e na operacionalização inicial. Já aos
agrupamentos escolares competirá a promoção das condições inerentes à prática do Andebol nas
atividades de enriquecimento curricular, disponibilizando instalações e materiais para a realização das
atividades práticas. As escolas deverão ainda garantir condições para o enquadramento técnico, em
particular na formação e nas instalações, e divulgar as ações a desenvolver, possibilitando uma
participação alargada das respetivas comunidades escolares. No caso do município de VRSA, deverá
apoiar as ações previstas no protocolo hoje assinado, garantir a realização de uma Festa do Andebol
no final do ano letivo e divulgar as diversas ações a desenvolver, possibilitando uma participação
alargada da população. Para o presidente da Câmara Luís Gomes, este protocolo dá seguimento ao
compromisso claro que o município tem desenvolvido com a formação dos jovens, sendo realizado
sem acréscimo de encargos financeiros. Também presente na cerimónia, o presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, nota que o acordo assinado tem como base o desporto escolar
para que, posteriormente, os clubes possam dar sequência aos jovens talentos. Apesar do cenário de
contenção, a formação estará sempre em prioridade na Federação, pelo que este é um modelo para se
repetir no resto do país, afirmou Ulisses Pereira. O protocolo com vista ao desenvolvimento do
Andebol no concelho de Vila Real de Santo António terá uma validade inicial de dois anos e será
complementado pelo programa de atividades de enriquecimento curricular e pelo plano de formação
dos professores de Educação Física que colaboram nas atividades de enriquecimento curricular no
município.
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Andebol - play-off da Liga dos Campeões:
FC Porto afastado pela quarta época consecutiva
O FC Porto perdeu ontem a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões de andebol, após
derrota frente ao Partizan de Belgrado (27-25), que remete os “dragões” para a disputa de
uma melhor posição no sorteio na Taça EHF. Face a este desfecho no torneio de "play-off",
os portistas defrontarão, no domingo, o derrotado no jogo entre os bósnios do Sloga e os
montenegrinos do Lovcen Cetinje (que se disputa ainda hoje), e terão, em caso de vitória,
vantagem no sorteio para a segunda competição europeia.
Foi a quarta vez consecutiva que o FC Porto ﬁcou afastado da fase ﬁnal da Liga dos
Campeões, uma vez mais após uma partida em que ﬁca a sensação de que a qualiﬁcação
ﬁcou condenada por detalhes ao nível da eﬁcácia.
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> Para além do basquetebol e atletismo em carreira de rodas, a associação vai apostar no andebol.
BRAGA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES

DELEGAÇÃO

Inclusão está a perder-se

A questão dos transportes, sobretudo, para as crianças integradas nas unidades de ensino estruturado, preocupa
cada vez mais a presidente da delegação de Braga da Associação Portuguesa de Deficientes.
bretudo, mostrar às pessoas que
não estão sós nesta luta”, evidenciou a responsável.

> patrícia sousa

Todos os meses a delegação distrital de Braga da Associação
Portuguesa de Deﬁcientes promove encontros de sócios com o
objectivo de debater as condições de vida, assim como as
principais diﬁculdades. “O espírito inclusivo que se conseguiu
criar, hoje está arredado”, alertou a presidente da delegação,
Rosa Guimarães, admitindo que
“há falta de sensibilidade, muita
conversa sobre inclusão e prática, muito pouca, cada vez menos”.
Com a crise, a questão dos
transportes das pessoas com deﬁciência agravou-se. “Os problemas que afectam os idosos
também afectam as pessoas com
deﬁciência e com os cortes todos
acabam por ﬁcar cada vez mais
isolados”, lamentou Rosa Guimarães.
Mais preocupante ainda é a integração das crianças nas unidades de ensino estruturado. “O

DR

Delegação de Braga da Associação Portuguesa de Deficientes promove, todos os meses, encontro com os sócios

transporte é um problema e ainda não compreendi muito bem
como é que vai funcionar este
ano. Há pouca informação e é
tudo muito confuso. Ter uma

pessoa com deﬁciência em casa
é muito exigente a todos os níveis, inclusive o ﬁnanceiro”, referiu.
Com mais de mil associados

espalhados pelo distrito, a delegação de Braga pretende com
estes encontros “partilhar conhecimentos, discutir a legislação, resolver problemas e, so-

Associação aposta no andebol
A delegação de Braga ajuda no
transporte de alguns associados
e tem a funcionar um gabinete
de apoio social e outro de apoio
psicológico, apostando na actividade desportiva, nas modalidades de basquetebol e atletismo em cadeira de rodas. Este
ano a novidade vai para a prática
do andebol. “Os nossos associados estão hoje (ontem) a participar, no Porto, numa iniciativa de
sensibilização para a modalidade”, informou a presidente, lamentando a falta de apoios ﬁnanceiros.
“Recebemos da Segurança Social o mínimo para a manutenção da associação. As actividades desportivas são dispendiosas e não têm apoio, até agora
eram as empresas que iam dando
algum patrocínio, mas isto está
cada vez mais difícil”, lamentou.
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> Durante os próximos dias, um contentor permite recolher material didáctico para Moçambique.
CAMPANHA MARCA APRESENTAÇÃO DO ABC/UMINHO

MODALIDADES

ANDEBOL

Solidariedade ajuda Moçambique
ABC/UMinho apresentou a equipa aos sócios, numa noite solidária e também de homenagem à olímpica Jéssica
Augusto. Campanha prolonga-se nos próximos dias e permite recolher material didáctico para construção de escola.
> joana russo belo

Foi uma noite solidária, que
serviu para apresentar a equipa
aos sócios. O ABC/UMinho associou-se ao movimento de solidariedade para a construção de
uma escola em Moçambique e
abraça uma campanha solidária
com o intuito de recolher material didáctico. A solidariedade
foi o mote para um evento que
reuniu atletas desde a formação
até aos seniores, com jogos de

minis, bambis e infantis, e ainda
um encontro entre a formação
principal e uma equipa constituída por antigos atletas e ex-glórias do andebol bracarense. Houve ainda espaço para a homenagem a Jéssica Augusto (ver caixa).
“É uma campanha solidária
com o povo de Moçambique
com o intuito de construir uma
escola e de sermos solidários
com os jovens em caminhada e
missionários que estão a partici-

lll
Contentor no Pavilhão
Flávio Sá Leite permite a
recolha de material didáctico que será enviado para
Moçambique, ajudando na
construção de uma escola.
par nessa actividade. Fizemos
um apelo junto dos nossos principais parceiros para que pu-

déssemos desenvolver a campanha por mais algum tempo.
Temos um contentor que está
estacionado à porta do pavilhão
e vamos tentar juntar material
para entregar na missão em
Moçambique”, contou o presidente do clube, Luís Teles.
Assim, durante os próximos
dias, o contentor permitirá recolher material didáctico, como
por exemplo, carteiras, mesas,
cadeiras, livros ou canetas. “A
ideia de solidariedade é, neste

momento, cada vez mais importante entre os povos”, frisou o
presidente, deixando o apelo aos
sócios e bracarenses em geral
para um gesto solidário.
Quanto à equipa do ABC/
UMinho foi apresentada “de
uma forma diferente, porque em
vez de jogarmos com um outro
clube, reunimos um grupo de
amigos e antigos jogadores”, entre eles, Carlos Matos, Hugo
Mota, Sérgio Morgado, Eduardo
Gaifém e Carlos Brito.

ABC/UMinho apresentou-se aos sócios num jogo frente a uma equipa de antigos jogadores

Página 16

ID: 43674199

09-09-2012

Tiragem: 8000

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,85 x 1,92 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

ANDEBOL>>20

ABC/UMinho solidário,
e homenagem a olímpico
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