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A1

Jornal de Santo Thyrso   Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 11,14 x 11,05 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42256997 08-06-2012
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A2

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 5,65 x 8,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42258439 08-06-2012
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A3

  Tiragem: 20000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 4,86 x 7,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42261687 08-06-2012
Torrense fecha época 
de Andebol com vitória 

A equipa de seniores de Andebol 
do Independente Futebol Clu-
be Torrense jogou a última jor-
nada da época, a 2 de Junho, 
com o Costa d’Oiro, no Pavi-
lhão da Torre da Marinha. No 
final da partida 40-18, a favor 
do Torrense, que chegou ao 
fim desta fase de apuramen-
to, em primeiro lugar com 47 
pontos. 
Nos escalões de formação os 
campeonatos também já ter-
minaram.
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A4

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: VI

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,77 x 16,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42262245 08-06-2012 | Desportivo

Parabéns a toda a equipa, mas extensivos ao  seu trei-
nador e ao  clube que representam.  Como Moreirense/ 
/Alcanenense fico imensamente feliz com estes resultados.

   
Na Marinha Grande, o JAC Alcanena sagrou-se Campeão 

Nacional de Iniciadas Femininos - 1.ª Divisão!
No pavilhão da Escola Nery Capucho, na Marinha Gran-

de, o JAC Alcanena garantiu o título de campeão nacional de 
Iniciados Femininos da 1.ª divisão, ao terminar invicto uma 
fase final onde defrontou Maiastars (2.º); SIR 1.º de Maio 
(3.º) e Bartolomeu Perestrelo (4.º).   O JAC está a realizar 
uma época de sonho, conseguindo assim o segundo título 
nacional da temporada e o 8º em sete anos de projeto, pou-
cos dias depois de, em S.João da Madeira, se ter sagrado 
Bicampeão Nacional de Juvenis Femininos.   A formação de 
Alcanena - que sucede ao Valongo Douro, campeão na época 
finda - recebeu o troféu relativo à conquista de mais este tí-
tulo nacional das mãos do diretor executivo da Federação de 
Andebol de Portugal, Miguel Fernandes.

Jac Alcanena Campeão Nacional
Iniciados Femininos 1ª Divisão 

2011 / 2012
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A5

  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: III

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,44 x 6,56 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 42261876 08-06-2012 | Desportivo

CAMPEONATO rEGIO-
NAL dE MINIS MISTO

CDTN “O.A.A” (ADOC/
ARTECIM ),  21

20 KLMS DE ALMEI-
RIM, 9

CDTN “O.A.A” - João 
Gonçalves,  Vasco  Silva,  Ri-
cardo Domingues (5), Daniel 
Moreira, Tiago Amado (1), 

Andebol Bernardo Ribeiro (15), Ana  
Cabeleira, Debora Roque, 
Duarte Charneca, Dânia Car-
reira, Manuel Silva, Iris Ca-
marinha.

Responsável técnico: Al-
fredo Garcia

Dirigente: José Luis Mar-
tins

“Supremacia Torrejana”
Perante um adversário ani-

moso, a superioridade torreja-
na nunca esteve em  causa.

Arbitragem de: José San-

tos e João Garcia, em plano 
aceitável.

*** *** ***

Emp. Comércio,11
CDTN”O.A.A” ( ADOC/ 

ARTECIM), 22

CDTN - João Gonçalves, 
Ricardo Domingues (6) Da-
niel Moreira (1),  Tiago Ama-
do(2) Bernardo Ribeiro(13) 
Debora Roque, Dãnia Carrei-
ra, Iris Camarinha.

Responsável técnico: Al-
fredo Garcia

Dirigente: José Luis Mar-
tins

“ Vitória justa”

Neste seu último jogo do 
campeonato, a equipa torre-
jana (a horas madrugadoras e 
um pouco desfalcada ), conse-
gui um justo resultado.

Arbitragem de: João Sou-
sa  e  João Vinagre,  em  plano 
aceitável.
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  Tiragem: 4900

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: I

  Cores: Cor

  Área: 5,03 x 4,06 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42261876 08-06-2012 | Desportivo

Andebol

Convívio
Fim de Ano
Desportivo

Dia 24 de Junho
Pág. III
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A7

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 27,31 x 14,73 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 42255785 11-06-2012

Avelino Conceição

� Depois de tudo o que já se disse
da equipa avancanense, resta dizer
que a Artística “desceu o pano” de
uma época que ficará para sempre
na história, não só do clube, mas
também do desporto do concelho
de Estarreja, com mais uma vitória
(23-20), desta vez no recinto do São
Mamede, na última jornada da Fa-
se Final do Nacional da 2.a Divisão.

A subida ao mais alto patamar
do andebol nacional, assegurada
após uma época em que a Artísti-
ca de Avanca perdeu uma única
vez, na deslocação à Madeira, on-
de defrontou o Marítimo, foi agora
amplamente reconhecida, com a
recepção da equipa na Câmara
Municipal de Estarreja no passa-
do sábado à noite.

No salão nobre da autarquia es-
tiveram mais altas individualida-

des desportivas e concelhias, que
agraciaram o grupo de trabalho da
Artística de Avanca com palavras
de agradecimento por este feito do

clube, que aos 56 anos vê o seu no-
me inscrito na página dos “gran-
des” do andebol português.

Após as manifestações de cari-

nho e do mérito reconhecido por
todos foi feita a entrega das meda-
lhas de campeão nacional a cada
atleta, recebendo depois o capitão

da equipa, Marco Ferreira, a taça
de campeão das mãos José Eduar-
do Matos, presidente da autar-
quia, num momento de apoteose,
com gritos de “campeões olé”.

A varanda do edifício dos paços
do concelho foi o palco para os ele-
mentos da Artística de Avanca
agradecerem a todos aqueles que,
de uma ou de outra forma, apoia-
ram este clube, que o novo herói
do andebol aveirense, ao ser agora
o único representante ao mais alto
nível da modalidade em Portugal.

O técnico Luís Santos, também
deixou uma palavra de agradeci-
mento aos jogadores “pelo esforço e
dedicação” com que sempre traba-
lharam ao longo da temporada,
mas também à Direcção presidida
por José Costa, que esteve sempre
atenta, e aos adeptos, que foram
“inexcedíveis no apoio” a uma equi-
pa que “fez uma época de sonho”.l

Artística apoteose em Estarreja
A equipa de Avanca foi recebida na Câmara Municipal. Época
de sonho fecha com mais uma vitória no recinto do São Mamede

Estreia de
Luís Santos
como técnico
principal 

�Ao comando da Artística nas
últimas três épocas, o técnico
Luís Santos vai continuar orien-
tar a equipa, estreando-se na 1.a

Divisão como treinador princi-
pal, uma vez que já tinha sido
adjunto de Carlos Resende, no
FC Porto. A renovação do con-
trato aconteceu na semana pas-
sada, após uma conversa com o
presidente José Costa, contrari-
ando o rumor de que o técnico de
Gaia se teria comprometido com
o também primodivisionário
Águas Santas. A sua continuida-
de também se deve ao facto de
Luís Santos, ele que  quererá
mostrar o seu valor no escalão
maior, conhecer melhor do que
ninguém a equipa de Avanca, daí
que tenha surgido convite da
direcção para continuar a liderar
um projecto que o clube quer ver
solidificado na 1.aDivisão.

A ÉPOCA HISTÓRICA da Artística de Avanca termina com a consagração dos campeões nacionais

D
.R
.
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  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,63 x 3,38 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42255785 11-06-2012
ANDEBOL P23

Artística de Avanca
recebida em apoteose
na Câmara de Estarreja
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A9

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 10,61 x 39,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42262383 12-06-2012
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A10

  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,59 x 9,22 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 42255339 12-06-2012

ANDEBOL

Ginásio Clube de Tarouca sagrou-se 
campeão nacional da 2.ª Divisão em juvenis

� A equipa tarouquense venceu
no passado domingo o Futebol
Clube de Infesta, levando ao
rubro o público que encheu por
completo o pavilhão gimnodes -
por tivo de Tarouca  

O Ginásio Clube de Tarouca
concretizou, assim, o sonho de
su bir ao escalão principal do an -
debol nacional, em juvenis, ali -
ando esse feito à conquista do tí -
tu lo de campeão da 2.a Divisão.

O emblema de Tarouca ven -
ceu o Futebol Clube de Infesta
por 24-28 e a festa foi feita em
tons de amarelo, após o apito

final. Ao intervalo, o Futebol
Clu be de Infesta vencia por 15-13,
mas os jogadores do Ginásio
Clube de Tarouca não se dei xa -
ram intimidar pelo resultado e
na segunda parte arrancaram

pa ra uma excelente exibição,
que culminou no 24-28 final.  

O Ginásio Clube de Tarouca
está, assim, pela primeira vez na
sua história, na 1.a Divisão na -
cio nal de juvenis masculinos. l
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  Tiragem: 3500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 9,88 x 4,35 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 42255339 12-06-2012

ANDEBOL                                                                                             P13

Equipa de Tarouca
sagra-se campeã
nacional
Juvenis vencem na 2.a Divisão 
e ascendem ao escalão principal
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A12

Secção de Andebol da AAC poderá deixar de competir
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2012

Meio: Cabra.net

URL: http://www.acabra.net/artigos/seco-de-andebol-da-aac-poder-deixar-de-competir

 
Terça, 12 de Junho de 2012
 
 por
 
 Todas as equipas da secção de andebol poderão, na próxima temporada, deixar de estar em
competição, embora esteja posta de parte a hipótese de encerramento. Por Fernando Sá Pessoa
 
 Está em causa uma dívida de cerca de 8 mil e novecentos euros à Federação Portuguesa de Andebol
que, garante o presidente da Secção de Andebol da AAC, António Sousa, "vem da direção anterior e se
tem acumulado". A juntar a este problema, há ainda 2 mil euros que a secção deve à Associação de
Andebol de Leiria, uma vez que há escalões que, por não terem possibilidade de competir dentro de
Coimbra, o têm de fazer fora de portas.
 
 Além disto, refere o dirigente associativo, "houve instituições que prometeram apoios e que até hoje
ainda não chegaram". A direção terá conseguido, ainda assim, renegociar a dívida com a federação no
início da época. António Sousa aproveita ainda para deixar uma nota de agradecimento à Direção
Geral da Associação Académica de Coimbra e ao Conselho Desportivo que, afirma, "tudo têm feito
para que esta situação se resolva". Apesar de tudo, o encerramento é uma hipótese que não se
coloca, sendo que o pior cenário passa pela não inscrição das equipas, que poderão continuar a
treinar.
 
 Porém, a situação ganha, para o presidente da Secção, contornos mais negativos, se se tiver em
conta o facto de, neste momento, haver 157 atletas inscritos na modalidade desportiva da academia.
"Há dois anos, as pessoas perguntavam para que é que a secção queria o dinheiro, se não fazia nada
nem tinha formação. Em dois anos, conseguimos pôr dez equipas a competir nos campeonatos
nacionais", adianta. A concretizar-se o temor do dirigente, será o equivalente a "dar três passos
atrás". A intenção inicial era "ter mais jogadores de Coimbra nas equipas seniores", que hoje contam
apenas com dois, nos masculinos e três nos femininos. E recorda que, este ano, "tiveram de ser,
muitas vezes, os atletas a pagar a resina para jogar e o combustível para as deslocações fora de
casa".
 
 No corrente ano, Nuno Sousa congratula-se com a performance geral de todos os escalões,
masculinos e femininos, quando diz que "as expectativas foram superadas", adiantando que, quando
regressou à Académica, em 2010, "trouxe pessoas que já tinham estado na estrutura do clube e que
queriam devolver o clube ao que já se tinha feito no passado, pelo que o grande objetivo era
conseguir ter todos os escalões em atividade". Tal feito foi alcançado este ano.
 
 Em termos desportivos, António Sousa lamenta apenas a "falta de espírito de equipa" que a equipa
sénior masculina revelou no decorrer da temporada e que lhe deixou "um amargo na boca".
Concretamente, o presidente refere-se à prestação na terceira divisão nacional, que começou com
bastantes vitórias e que fez o clube pensar numa eventual promoção, mas que acabou por relegar a
Académica para os lugares da manutenção.
 
Acabra .Net
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A13

  Tiragem: 96347

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 39

  Cores: Cor

  Área: 5,37 x 13,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42275285 13-06-2012
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A14

Encontro Inter Concelhio em Pinhel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/06/2012

Meio: Jornal A Guarda.com

URL: http://www.jornalaguarda.com/index.asp?idEdicao=455&id=25874&idSeccao=6483&Action=noticia

 
Edição de 07-06-2012
 
 Desporto
 
 Andebol
 
 Este sábado, dia 9 de Junho, vai decorrer em Pinhel o 2º Encontro Inter-Concelhio de Andebol de 5
do distrito da Guarda.
 
 Este encontro que nasce através do Projeto "Inovar para Vencer - A Escola e a Família como Meta",
está inserido nos Planos de Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol de Portugal e da
Associação de Andebol de Guarda, implementado em conjunto com as Autarquias e Estabelecimentos
de Ensino, estimulando a prática de actividades de Andebol devidamente adequados aos escalões
etários.
 
 Seguindo a campanha de promoção e divulgação da modalidade, em que se pretende que as
actividades sejam enquadradas pelos professores das Actividades de Enriquecimento Curricular,
envolvidos e responsabilizados pela atracção e enquadramento social dos jovens, pretendemos
fomentar desta forma o Desporto Jovem em geral e especificamente o Andebol, como uma base
atractiva, didáctica e saudável, onde o maior objectivo é sem dúvida o jovem para o seu
desenvolvimento global e harmonioso em todas as suas vertentes.
 
 Participam neste 2º Encontro os concelhos de Pinhel, Figueira Castelo Rodrigo e Mêda, com 2 equipas
cada.
 
 Os jogos serão disputados no Pavilhão Multiusos de Pinhel.
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  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 42275232 13-06-2012
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A16

  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 9,22 x 12,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42278275 13-06-2012
Sexta-feira

ABC promove jantar
para angariar fundos

O ABC de Braga orga-
niza, sexta-feira à noite, 
um jantar de apoio e so-
lidariedade, cuja receita 
revertará para o clube.

O preço/empresa é 
de 300 euros, e o pre-
ço individual é de 150 
euros.

A presença no jantar 
garante, desde já, um cartão VIP ABC (valida a entrada 
em todos os jogos da época 2012/13, em qualquer 
zona do Pavilhão Flávio Sá Leite, nomeadamente na 
zona dos convidados) e Cativo ABC (valida entrada 
igualmente para todos os jogos mas para a Zona dos 
Cativos), respetivamente.

No jantar estarão presentes vários empresários dos 
principais quadrantes da cidade e região.

Os interessados poderão inscrever-se no jantar ABC de 
Braga até às 12h00 de amanhã, na secretaria do clube. 
Só serão validadas as inscrições, após pagamento.
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  Tiragem: 7014
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  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 27,16 x 4,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 42277010 13-06-2012

Portugal vai ganhar por 2-0. Ronaldo marca um dos
golos e João Moutinho o outro”

� ULISSES PEREIRA
� Deputado e presidente da Federação de Andebol

Tenho esperança que Portugal ganhe. Aposto no 2-1,
com golos de Ronaldo e Nelson Oliveira”

� ÂNGELO FERREIRA
�Antigo presidente da Associação Académica de Aveiro

O meu palpite é que Portugal ganha por 3-0, com golos
de Ronaldo, Nani e João Moutinho”

� VASCO SACRAMENTO
� Director da empresa Sons em Trânsito

“ “ “
Que prognóstico faz para o jogo de hoje da Selecção Nacional?
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