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A10Encontro desportivo no Marco reúne 250 alunos do concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2015

Meio: Tâmegasousa.pt Online

URL:: http://www.tamegasousa.pt/encontro-desportivo-no-marco-reune-250-alunos-do-concelho/

 
Evento conta com o Encontro Municipal de Gira Vólei e Andebol e o Encontro Municipal de Futebol
 
 05/06/2015
 
 Cerca de 350 alunos do concelho do Marco de Canaveses vão participar, no fim de semana, em
atividades desportivas, anunciou fonte da autarquia.
 
 No sábado, realiza-se o Encontro Municipal de Gira Vólei e Andebol, com a participação de 200 alunos
oriundos das Escolas do 1º Ciclo Básico dos quatro Agrupamentos Escolares. A atividade vai decorrer
entre as 10:00 às 16:00, no relvado sintético do Estádio Municipal do Marco de Canaveses.
 
 No domingo, é tempo para mais um Encontro Municipal de Futebol, envolvendo cerca de 150 alunos
provenientes das sete Escolas Municipais Futebol (Marco (2); Bem Viver (2); Alpendorada, Várzea e
Torrão; Santo Isidoro e Livração e Vila Boa de Quires e Maureles). A atividade vai decorrer entre as
09:30 às 12:30, novamente no relvado sintético do Estádio Municipal do Marco de Canaveses.
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OS ANDEBOLISTASaveiren-
ses Nuno Pereira e Pedro Sea-
bra, atletas que representam
actualmente a equipa sénior
do ABC, foram convocados
para a Selecção Nacional e es-
tão des de ontem em estágio,
em Santo Tirso, cidade na qual
Por tugal recebe a Hungria na
próxima quarta-feira, partindo
depois para a Rússia, onde joga
no próximo dia 14. Estes são
os últimos dois jogos do Grupo
5 da Fase de Qualificação para
o Campeonato da Europa.
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APD de Leiria vence
“final four” em Viseu

ANDEBOL ADAPTADO O
Pavilhão Cidade de Viseu foi o
palco das grandes decisões do
'andebol4all' em cadeiras de
rodas (ACR). A 'final-four' da
Taça de Portugal nesta ver-
tente foi disputada pelas APD's
de Lisboa, Braga, Leiria e pela
Associação dos Amigos Ro-
visco Pais.

A primeira meia-final colo-
cou frente a frente a ADP Leiria
e a Associação dos Amigos

do Rovisco Pais, tendo a vi-

tória sorrido à formação lei-
riense por 12-9 (7-2). No se-
gundo jogo, a APD de Lisboa
acabou por levar de vencida a
APD de Braga pelo expressivo
resultado de 20-12. 

No jogo de apuramento do
3.º e 4.º lugares, a equipa lis-
boeta conseguiu triunfar frente
à Associação dos Amigos do
Rovisco Pais por 10-14. 

Na final, a  ADP Leiria venceu
a de Lisboa e arrecadou o tro-
féu. |

Equipa de Leiria venceu a de Lisboa na final
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A equipa “B” do Sporting Clube da 
Horta sagrou-se campeã regional 
dos Açores de andebol, no escalão 
etário de seniores masculinos. No 
jogo decisivo do campeonato, a 
turma da ilha do Faial derrotou o 
Clube Desportivo “Os Marienses” 
“B”, de Santa Maria, por 28-26, con-
firmando, assim, a clara hegemonia 
que detém na modalidade. Relem-
bre-se que a equipa “A” do Sporting 
da Horta disputa a Primeira Divisão 
Nacional.

ANDEBOL

Sporting da Horta 
campeão regional
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Portugal sobe no ranking europeu - O Jogo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-06-2015
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URL:: http://www.ojogo.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=4608035

 
Na época de 2016/17, o nosso país terá dois clubes na Taça EHF
 
 Portugal subiu uma posição no ranking da Federação Europeia de Andebol (EHF), do 14º para o 13º
posto, o que lhe permitirá uma melhor participação nas competições continentais de clubes. Assim, a
partir de 2016/17, para além de manter um representante na Liga dos Campeões, o nosso país terá
dois na Taça EHF - a segunda prova de maior importância - e um na Taça Challenge. Até à próxima
temporada, inclusive, no tocante a estes dois últimos troféus a presença portuguesa é inversa.
 
 Refira-se que Portugal ultrapassou a Bielorrússia e a Suíça, sendo suplantado pela Rússia, numa
listagem que contempla 53 países e que mantém nos dois primeiros postos a Alemanha e a Espanha,
mas que também assinala uma novidade no pódio, com a entrada da Hungria, em detrimento da
França
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JM

A equipa do Académico do
Funchal “A” venceu o primeiro
Campeonato Regional de Vetera-
nos masculinos em andebol. Com
esta conquista a formação acade-
mista vai representar a Madeira  na
fase final do Campeonato Nacio-
nal de Veteranos masculinos que

irá disputar-se em Lamego. A luta
pelo título foi derimida com o
Académico do Funchal “B” que ao
vencer nas duas derradeiras jor-
nadas frente ao B. Perestrelo (28-
26) e Carvalheiro (29-19) terminou
na 2.ª posição, mas em igualdade
pontual (30 pontos) com a forma-

ção “A” que conquistou o título.
Terminada esta competição, com
um total de 12 jornadas, a classifi-
cação do regional de Veteranos fi-
cou assim ordenada: 1.º Acadé-
mico “A” com 30 pontos, 2.º
Académico “B” (30), 3.º B. Peres-
trelo (22) e 4.º CF Carvalheiro (14). 

Académico “A” campeão de veteranos
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Andebol SIR 1.º 
de Maio na fase final
de juniores femininas

O SIR 1º Maio, de Picassinos,
Marinha Grande, e o Sports
Madeira, do Funchal, juntam-se ao
Alpendorada e ao Porto Salvo na
fase final do Campeonato Nacional
de Juniores Femininas,k que se
disputa de 12 a 14 de Junho. Com
duas vitórias em tantos jogos, com o
Sports Madeira (24-23) e o CA Leça
(29-27), a equipa de António Santos
venceu a fase de apuramento, que
decorreu no passado fim-de--
semana, na Marinha Grande.
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Atleta da Nazaré conta com mais de 150 internacionalizações

Inácio regressa a casa
e vai jogar na Sismaria
Miguel Sampaio
miguel.sampaio@jornaldeleiria.pt

� Bomba! Inácio Carmo, um dos
melhores andebolistas portugue-
ses de todos os tempos, vai jogar
de azul na próxima temporada.
Não, não vai representar o Futebol
Clube de Porto, casa onde de res-
to já esteve, de 2008 a 2011. A ca-
misola que lhe está reservada é a
do Atlético Clube da Sismaria, clu-
be de Leiria que milita na 2.ª Divi-
são. Será o regresso a uma casa
pela qual o nazareno tem um “ca-
rinho especial” e onde começou,
em meados da década de 1990, o
seu périplo que o levou aos prin-
cipais clubes portugueses.

A carreira de Inácio Carmo en-
quanto atleta profissional termi-
nou no final do mês passado,
contribuindo de forma decisiva
para levar o Sporting da Horta ao
quinto lugar na 1.ª Divisão por-
tuguesa. “Parece impossível, mas
desde 1996 que tenho a felicida-
de de jogar ao mais alto nível e ad-
mito que começa a ser cansativo.

felizmente sabemos que é algo
que não se pode fazer eterna-
mente. Por isso, vou abrir, em
breve, um negócio na Nazaré, li-
gado à restauração”, revela. “Vou
iniciar uma vida diferente. Depois
de 19 anos a fazer algo que me
deu muito prazer, chegou a vez
de terminar a carreira de ande-
bolista profissional.” 

Para trás fica um percurso que
começou aos 10 anos no Exter-
nato D. Fuas Roupinho. Depois
passou pela Associação Recrea-
tiva Planalto, também da Nazaré,
seguindo-se o Atlético Clube da
Sismaria. Com 1,96 metros e sen-
do canhoto, os grandes do ande-
bol nacional estavam de olho nas
suas faculdades e Inácio mudou-
-se para o ABC de Braga aos 18
anos. Seguiu-se o FC Gaia, o BM
Cantabria, de Santander, Espa-
nha, Sporting, São Bernardo, FC
Porto, Benfica e, finalmente, a
equipa açoriana.

“Consegui realizar bastantes
dos muitos sonhos que tinha
para a minha carreira”, diz Iná-
cio Carmo. “Tive a felicidade
de jogar em três Europeus, na
Liga dos Campeões, nas taças
europeias, ganhei campeona-
tos nacionais, Taças de Portugal,
Supertaças, Campeonatos da
Liga, da Divisão de Elite e até da
2.ª Divisão.” Por cumprir ficou o
sonho de jogar Mundiais e Jogos
Olímpicos. “De que mais me or-
gulho? De tudo o que conse-
gui”, diz o jogador. “Tive várias
conversas, com pessoas dos
mais diversos clubes por onde
passei, e todas me disseram que
tudo o que conquistei foi com
muito trabalho. Tive de traba-
lhar mais do que os outros. Fui
muito persistente. Houve fases
que me custaram muito e fui
abaixo. Parecia impossível che-
gar ao nível dos outros, mas
consegui.”

No início da temporada 2015/16
lá estará pronto para vestir a ca-
misola do clube da Estação e, as-
sim, ajudá-lo a subir patamares.
“Pela Sismaria tenho um cari-
nho muito especial e, embora à
distância, sempre fui acompa-
nhando os resultados. Agora que-
ro contribuir, como o clube con-
tribuiu para o meu desenvolvi-
mento enquanto homem e atleta.
Vamos trabalhar para ter os me-
lhores resultados. A Sismaria já ci-
mentou alguns pilares, nos últi-
mos seis anos esteve quatro vezes
a disputar a subida à 1.ª Divisão,
e isso não aconteceu por acaso.
Estou muito motivado para dar
uma ajuda”, conclui o atleta.

“É um grande
prazer e uma
enorme honra
voltar a
representar a
Sismaria”
Inácio Carmo

Em destaque

Ainda para mais agora, com a
minha filha a crescer, torna-se di-
fícil conciliar”, admite o lateral-
-direito, que conta mais mais de
150 internacionalizações A por
Portugal.

Neste momento, a prioridade
de Inácio Carmo é regressar à Na-
zaré e “estar próximo da família”.
Aos 37 anos decidiu começar a
pensar seriamente no futuro. “In-

Inácio Carmo vestiu a camisola da Sismaria para o JORNAL DE LEIRIA

DR
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Andebol João de Barros
nas competições
europeias

Após ter ficado em terceiro na
temporada passada, o Colégio João
de Barros terminou a temporada
2014/15 na quarta posição, depois de
perder os dois jogos de atribuição do
terceiro lugar com o Colégio de Gaia
(24-32 e 26-30). Ainda assim, a
equipa de Meirinhas garantiu um
lugar nas competições europeias.
Numa época “atípica”, o treinador
Paulo Félix considera que os
serviços mínimos foram garantidos.
“Perdemos uma jogadora que foi
jogar para França, cinco outras
deixaram de poder treinar por
motivos profissionais, pelo que
considero os resultados
satisfatórios.” Por sua vez, a
Juventude do Lis terminou em
oitavo, depois de perder os dois
jogos com o Sports Madeira (27-31 e
24-35). “Tínhamos dois objectivos: a
manutenção na 1.ª Divisão e
melhorar a classificação obtida no
ano anterior. Conseguimos o
primeiro, mas não o segundo.
Apesar de a equipa ter bastante
qualidade, o facto de de haver
atletas que estudam fora de Leiria
não permitiu que treinássemos
regularmente, o que condicionou o
desempenho em alguns jogos nesta
última fase da época. No entanto, o
balanço é positivo. Estamos de
parabéns”, conclui Rui Machado.
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Equipa fez reviravolta surpreendente

O milagre da APD Leiria e 
a vitória na Taça de Portugal

� Cândido Delgado. É este o nome
do herói da equipa de andebol
adaptado da delegação de Leiria da
Associação Portuguesa de Defi-
cientes (APD Leiria), que no pas-
sado domingo conquistou, pela
primeira vez, a Taça de Portugal na
variante de sete. Ao defender um li-
vre de sete metros no último se-
gundo da partida, o guarda-redes
garantiu a vitória sobre a congénere
de Braga na final da competição,
que decorreu em Viseu.

A APD Leiria chegou à final de-
pois de na meia-final bater a Asso-
ciação Rovisco Pais, da Tocha, por
12-9, em partida disputada no sá-
bado, marcando encontro com o
detentor do troféu no dia seguinte.
O jogo de todas as decisões não co-
meçou mal, começou muito mal
para a equipa de Leiria, que ao in-
tervalo se viu a perder por escla-
recedores 8-2. O desânimo podia
ter-se instalado, mas não foi o que
aconteceu e a equipa apareceu
com uma nova mentalidade na
etapa complementar. 

“Na primeira parte mal conse-
guíamos chegar à defesa adversá-
ria”, sublinha João Jerónimo, trei-

Grupo de heróis conquistou título para Leiria

nador e jogador da APD Leiria. “Na
segunda parte ganhámos mobili-
dade e não sofremos golos nos
cinco primeiros minutos. Voltá-
mos a acreditar que era possível
conquistar a Taça.” A um minuto e
meio do final da partida conse-
guiram empatar a partida e depois
foi só sofrer. A 50 segundos do fi-
nal roubam a bola à congénere de
Braga, pedem desconto de tempo
e preparam o ataque, com o golo da
vitória a surgir a 14 segundos do
fim. O adversário ainda teve direi-
to a um livre de sete metros, mas
Cândido Delgado fez a diferença,
garantindo, com o 11-10 final, o
primeiro título em andebol para a
APD Leiria.

“Foi chorar baba e ranho”, admi-
te João Jerónimo. “Foi uma gigan-
te satisfação para todos nós e uma
emoção enorme, além de demons-
trarmos uma vez mais que a união
e o espírito de sacrifício levam sem-
pre a melhor.” Os heróis?  Nuno Pe-
drosa, Manuel Sousa, Luís Ramos,
Iderlindo Gomes, Patrícia Traquina,
Marco Francisco, Cândido Delgado,
João Pedro, Rafael Andino, João
Queiroz e João Jerónimo.

DR
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Lamego: grandes atletas nacionais homenageados na apresentação do novo Centro
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4 Junho, 2015 |Autor:
 
  ViseuMais
 
 Vitor Baía será um dos homenageados
 
 A Câmara Municipal de Lamego vai apresentar o novo Centro de Estágios no sábado, 27 de Junho,
numa sessão que integra uma cerimónia de homenagem a nove personalidades do desporto nacional.
O evento tem início pelas 14h30, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, e o programa inclui a
primeira visita oficial ao renovado Centro de Estágios - a primeira oportunidade para ver este inovador
espaço desportivo polivalente após a sua reconstrução.
 
 As figuras homenageadas na ocasião são alguns dos atletas nacionais mais titulados na sua
modalidade: Vítor Baía (Futebol), Fernanda Ribeiro (Atletismo), Cândido Barbosa (Ciclismo), Carlos
Resende (Andebol), dupla João Brenha e Miguel Maia (Voleibol), Lenine Cunha (Paralímpicos), Nuno
Delgado (Judo), Nuno Marques (Ténis) e André Silva (Minigolfe). Todos estes atletas estarão presentes
e cada um deles trará consigo uma personalidade para fazer a apresentação da sua carreira.
 
 Pelas 17h30, a Câmara Municipal de Lamego oferece aos convidados e à Comunicação Social a
primeira visita oficial ao renovado Centro de Estágios de Lamego - uma obra emblemática que
envolveu um investimento de três milhões de euros, co-financiado pelo programa Operacional ON.2.,
e que constitui um espaço único para os desportistas, com condições ímpares a nível de equipamentos
desportivos, hoteleiros, recreativos e de lazer. Esta infra-estrutura oferece aos jovens e crianças do
concelho as condições ideais para a prática desportiva de que anteriormente não dispunham,
inclusivamente ao nível do desporto escolar.
 
 É objectivo deste Centro de Estágios dinamizar e apoiar o desenvolvimento desportivo local e apoiar a
formação em toda a região Centro-Norte, pretendendo ser um centro de referência de acolhimento à
média e alta competição, quer nacional quer internacional.
 
 Francisco Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego, coloca grande enfoque nesta nova
valência da cidade, visando a rentabilização do investimento e o desenvolvimento económico local. "O
novo Centro de Estágios vai fomentar a prática desportiva junto de toda a população sendo,
simultaneamente, um pólo dinamizador do desenvolvimento da economia, ao contribuir para a criação
de novos postos de trabalho e para potenciar maior atractividade ao investimento na região. O
mercado internacional é uma das nossas grandes apostas, nomeadamente através da atracção de
equipas internacionais".
 
 Em termos de oferta regional, nacional e mesmo internacional, o renovado Centro de Estágios de
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Lamego pretende acolher a realização de encontros de modalidades e estágios desportivos, estando,
para isso, preparado com instalações desportivas e de alojamento.
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 Terminou no dia 31 de 
maio o Campeonato Regio-
nal de Minis, com a realiza-
ção da última concentração 
no Pavilhão dos Desportos 
de Vila Real.

Esta competição contou 
com a participação de 5 equi-
pas, distribuídas por 4 clubes 
participantes: Associação 
Desportiva de Godim, Grupo 
Desportivo de Boticas, Grupo 
Desportivo de Chaves e Sport 
Vila Real e Benfica.

Foi vencedor desta competi-
ção a equipa do G.D. Chaves, 
seguindo-se o G.D. Boticas e 
a equipa A da A.D. Godim. 
Os restantes lugares da clas-
sificação foram ocupados pelo 
S.V.R. Benfica e a equipa B da 
A.D. Godim.

O melhor marcador da 
prova foi o atleta Gonçalo 
Santos, do G.D. Chaves, com 
16 golos.

XV TORNEIO CIDADE VILA 
REAL/ABÍLIO BOTELHO 

Nos próximos dias 13 e 14, 
no Pavilhão dos Desportos de 
Vila Real, vai decorrer o XV 
Torneio Cidade Vila Real/
Abílio Botelho, inserido nas 
comemorações das Festas 
da Cidade 2015, com uma 
organização da Associação 
de Andebol de Vila Real e o 
apoio da Câmara Municipal 
de Vila Real.

O dia 13 está reservado para 
o escalão de Infantis Femini-
nos, com os seguintes clubes: 

G.D. Chaves, A.D. Amaran-
te, Académico F.C. e A.A. 
Espinho. No dia 14 jogarão 
os Iniciados Masculinos, com 
a participação do S.V.R. Benfi-
ca, A.D. Amarante, C.A.A.E. 
Baltar e N.A. Penedono.

Serão disputados dois jogos 
no período da manhã (10h00 e 
11h30) e dois jogos no perío-
do da tarde (16h00 e 17h30), 
em ambos os dias do torneio.

É um evento realizado há 
15 anos consecutivos e conta 
com vários vencedores desde a 
sua origem, nos vários escalões 
em competição.

Para a edição deste ano, a 
Associação de Andebol de 
Vila Real conta com o apoio 
da Câmara Municipal de Vila 
Real e da União de Freguesias 
de Vila Real, bem como do 
McDonalds – Vila Real e da 
JAP – Automotive.

Mais informações no Face-
book da Associação de Ande-
bol de Vila Real.

FESTAND AAVR

A Associação de Andebol 
de Vila Real vai levar a efeito, 
no próximo dia 7, o Festand 
da AAVR, junto ao edifício 
da Câmara Municipal de Vila 
Real, a partir das 15h30.

É uma atividade de encerra-
mento de época nesta Associa-
ção para os escalões de bambis 
e minis (7 – 11 anos), dos 
clubes filiados, e que conta-
rá com a presença de outros 
clubes convidados.

ANDEBOL

Campeonato Regional 
Minis
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O concelho de Lamego, 
representado pelo Agru-
pamento de Escolas da Sé 
em parceria com o Andebol 
Club de Lamego venceu o 
encontro inter-concelhio 
do projecto Andebol4Kids. 

O projecto está inserido 
no Plano de Desenvolvimen-
to Regional da Federação de 
Andebol de Portugal e Asso-
ciação de Andebol de Viseu, 
com vista à promoção e de-
senvolvimento da modalida-
de nas escolas do 1º Ciclo. O 
evento decorreu no passado 
dia 30 de maio, na Avenida 
Dr. Alfredo de Sousa, em 

Lamego vence torneio inter concelhio 
de Andebol “Andebol4Kids”

Lamego.Foram cerca de uma 
centena de jovens participan-
tes, com idades entre os 9 e 
os 11 anos. 

Da parte da manhã decor-
reu a fase de grupos, seguin-
do-se o almoço e a visita ao 
Castelo e à Cisterna, ficando 

a tarde reservada para as fi-
nais. Participaram no evento 
os concelhos de Lamego, Ta-
rouca, Armamar e Vila Nova 
de Paiva, cada um represen-
tado por duas equipas.

A equipa “B” do Agrupa-
mento de Escolas da Sé ob-
teve o 3º lugar e a equipa “A” 
do mesmo agrupamento foi a 
grande vencedora do evento, 
batendo na final a equipa de 
Tarouca. Estiveram envol-
vidos na organização a Câ-
mara Municipal de Lamego, 
o Agrupamento de Escolas 
da Sé, o Andebol Club de 
Lamego e a Associação de 
Andebol de Viseu.
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O Andebol Club de Lamego no 
passado Domingo organizou o tor-
neio Mil Cores na Avenida Doutor 
Alfredo de Sousa, onde também se  
realizaram os jogos desportivos de 
andebol 2015. 

O torneio Mil Cores já com alguma 
tradição no clube é realizado para os 
escalões de Bambis e Minis da equipa 
de Lamego.

Foi uma tarde bem passada, com 

bons momentos de andebol e de diver-
são para os atletas que participaram nas 
duas atividades do dia. 

Este tipo de eventos são muito im-
portantes para o desenvolvimento dos 

jovens lamecenses, pois “obriga-os” a 
conviver, comunicar e respeitar o pró-
ximo.

Certamente que o público que as-
sistiu ao espetáculo saiu maravilhado 
pelos momentos que os jovens propor-
cionaram durante a tarde de Domingo.  

Agora o Andebol Club de Lamego 
vai carregar baterias para o Encontro 
Nacional de Minis, que se realiza entre 
os dias 2 e 5 de Julho em Avanca.

Andebol Club Lamego

Torneio Mil Cores e Jogos Desportivos!
Andebol Clube de Lamego
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