Revista de Imprensa

1. Ricardo Rio alerta para a necessidade de discussão sobre proposta do ABC, Correio do Minho, 26/03/2019

1

2. Andebol - Estarreja AC e Alavarium ficam integrados na Zona 1, Diário de Aveiro, 26/03/2019

2

3. Andebol - Jogadoras da Bartolomeu sonham com o Europeu Sub-17, JM, 26/03/2019

3

4. Andebol - Trio dos Leões com nota artística, Record, 26/03/2019

5

5. Andebol / Cabo Verde: Ministro do Desporto endereça palavras de incentivo as selecções que se preparam
para Trophy Challenge, Sapo Online - Sapo Desporto Online, 26/03/2019

6

A1

ID: 79704523

26-03-2019

Meio: Imprensa

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 9,09 x 14,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

§reunião da CM Braga
Sobre a criação de um centro de alto rendimento

Ricardo Rio alerta para a necessidade
de discussão sobre proposta do ABC
O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, defendeu ontem que a possível criação de um centro de alto rendimento de andebol
na envolvente do Pavilhão Flávio Sá Leite, em proposta trazida a público
pelo presidente do ABC, Rui Silva, “é uma matéria que terá que ter uma
profunda discussão pública”.
O edil bracarense aflorou a questão à margem da agenda da reunião
quinzenal do executivo municipal e anunciou uma reunião com todos os
vereadores para que a proposta lhes seja apresentada.
Ricardo Rio apontou, desde já, várias condicionantes ao projecto, a começar desde logo pelo local de implantação, já que na envolvente ao Pavilhão Flávio Sá Leite se localizam o Parque da Ponte e o Estádio 1.º de
Maio, sendo que, aquando do anúncio, o presidente do ABC referiu que a
construção dos três novos pavilhões que avançaria precisamente sobre o
Campo de Jogos da Ponte.
O presidente questiona ainda se a intervenção no pavilhão será suficiente
para suprir as necessidades.
Outra questão levantada por Ricardo Rio é de natureza financeira. O edil
realça que o projecto terá que ser auto-sustentável e “não pode ser financiado pelo município”, independentemente de uma eventual cedência de
terrenos e apoio em projectos, como aconteceu com a academia do Sporting Clube de Braga.
Para além desta questão relativa à proposta que foi apresentada pelo
presidente do ABC/UMinho, na reunião do executivo foram ainda propostos dois votos de louvor, aprovados por unanimidade, para a atleta Mariana Machado e também para a Academia de Patinagem de Braga, pelos
resultados alcançados durante o fim-de-semana.
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Estarreja AC
e Alavarium ficam
integrados na Zona 1
Competição As duas equipas da região de Aveiro
vão lutar por um dos três lugares, que garantem
automaticamente a subida ao segundo escalão
D.R.

Andebol
3.ª Divisão Nacional

O Estarreja AC e o Alavarium,
que asseguraram, respectivamente, o primeiro e segundo
lugares da Fase Regional, já conhecem o calendário da 2.ª Fase
do Campeonato Nacional da 3.ª
Divisão. As duas equipas ficaram integradas na Zona 1, juntamente com as formações do
São Mamede, Santana, FC Infesta, Gondomar Cultural, Penafiel e Académico de Viseu,
sendo que já defrontaram a formação viseense na primeira
fase da competição.
Nesta fase nacional, que será
disputada no sistema de todos
contra todos a duas voltas, os
três primeiros classificados garantem, automaticamente, a subida à 2.ª Divisão Nacional, sendo que, quem vencer o grupo,
irá ainda disputar o título nacional com o melhor classificado da Zona 2, composta pelas
formações do Almada AC. Gil
Eanes, Batalha AC, Vela Tavira,

Alavarium e Estarreja AC defrontam-se a 1 de Maio, em Aveiro

Salvaterra de Magos, Serpa, Samora Correia, Passos Manuel e
Sporting B, e ainda um representante dos Açores.
As duas formações filiadas na
Associação deAndebol deAveiro têm, seguramente, como objectivo lutar pela subida de divisão e, para o conseguir, pretendem entrar a ganhar nesta
nova fase competitiva, que arranca já no próximo sábado.
O Estareja AC começa a jogar

em casa, recebendo, no sábado,
a partir das 18 horas, o São Mamede. Já o Alavarium, liderado
por Paulo Gomes, inicia a sua
campanha no mesmo dia, mas
no recinto do Gondomar Cultural. O jogo começa às 20 horas.
Curiosamente, o único “derby” aveirense acontece na última jornada da primeira volta
(1 de Maio), em Aveiro, e no fecho da prova (10 de Junho), em
Estarreja. |
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Jogadoras da Bartolomeu
sonham com o Europeu Sub-i]
AN E321_

Raul Caíres
raulcalres@jm-madeira.pt

s três jogadoras da Bartolomeu Perestrelo que integraram o último estágio da seleção nacional de andebol
sub-17 esperam voltar a ser
chamadas e prometem continuar
a trabalhar para merecer um lugar
na convocatória final com vista ao
Campeonato da Europa da categoria,
no qual Portugal participa em agosto
próximo, na Eslovénia.
No passado fim de semana, Francisca Henriques, Margarida Morais
e Sara Camacho representaram
as cores nacionais em dois jogos
contra a seleção espanhola, que
foram disputados no Pavilhão
Municipal dos Desportos, em
Béjar. Apesar das derrotas
averbadas em ambos os
encontros, as atletas
madeirenses consideram que o estágio
constituiu uma experiência enriquecedora. "No primeiro jogo [2723] não estivemos bem e à altura do desafio.
Mas no segundo jogo [22-17],
a arbitragem
não foi bem conseguida", explica Sara Camacho, cujo nome não
constou, por omissão

A

involuntária, na notícia publicada
na edição impressa do JM de ontem.
A Margarida (dois golos) e a Sara
(um golo) foram titulares no primeiro jogo, tendo a Francisca somado alguns minutos. Na segunda
partida os papéis inverteram-se,

mas tanto a Margarida como a
Sara voltaram a marcar um golo
cada.
"Temos possibilidades de ser
convocadas para o Europeu e vamos trabalhar para isso", assegura
Sara Camacho, que cumpre a primeira época na Bartolomeu, depois
de se ter transferido do CS Madeira.
A atleta tem vindo a exibir-se
em bom nível e com regularidade
e acabou por ver o seu trabalho
compensado com a primeira chamada à Seleção Nacional Sub-17.
"O estágio correu muito melhor
do que estava à espera. A Federação preparou tudo ao pormenor e fui muito bem recebida por toda a equipa", reconhece a atleta.
As atenções das três jogdoras da Bartolomeu Perestrelo estão agora concentradas na fase final
do campeonato regional, que será disputado este fim de
semana, à melhor de três jogos, contra o CS
If
Madeira. Refira•
se que o clube
J.
escola fechou a
fase regular só
com triunfos.

Sara Camacho

estreou-se na Seleção
Nacional Sub-l7
em dois jogos de
preparação frente
à seleção de Espanha.
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Três promessas
do andebol
feminino madeirense
sonham com
o Euro sub-17'
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Trio dos leões
com nota artística
UI Dois dos melhores cinco golos
da primeira mão dos oitavos de
final da Liga dos Campeões foram
atribuídos a jogadores do Sporting, pese a derrota (28-30) frente
ao Veszprém. Ilm dos golos do cu bano Pedro Valdés foi eleito para o
top 2, sendo de destacar a colocação e poder de explosão clo remate
da linha dos 9 metros. Já um dos
tentos do sérvio Ivan Nikcevic fi cou no top 4, muna jogada em que
aproveita um ressalto no bloco ad
versário para enganar o guardião
Arpad Sterbic.
Por último, destaque para o
guarda-redes esloveno, Aljosa
Cudic, que ficou no top 3 das melhores defesas, ao vencer um duelo aos 6 metros com o húngaro
Laszlo Nagy. F A.R.

Pedro Valdés goleador
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O ministro do Desporto visitou as seleções de Cabo Verde feminina de sub-16 e sub-18 que vão
disputar o Trophy Challenge na Mauritânia.
O ministro do Desporto visitou as seleções de Cabo Verde feminina de sub-16 e sub-18, que se
preparam no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, Cidade da Praia, para o Trophy Challenge, a ser
disputado na Mauritânia.
Fernando Elísio Freire endereçou palavras de incentivo as duas comitivas, constituídas por jovens
atletas, tendo encorajado a todos no sentido de apostarem no "fair-play" acima de tudo, para
representarem, de forma condigna o país.
Incitou as atletas o respeito mútuo ao longo desta competição africana, na qual o país de acordo com
o seleccionador Jean Pierre, vai jogar com olhos postos para "pelo menos atingir o pódio".
Composta por 28 atletas (14 para cada uma das categorias) em representação de cadetes e juniores,
as selecções de Cabo Verde de andebol iniciaram a 20 deste mês os trabalhos de preparação, sob as
ordens dos técnicos Jean Pierre Spencer e Arlindo da Luz (em sub-18) e Emanuel "Ima" Graça e
Renato Delgado (em sub-16).
A edição 2019 vai ser disputada de 31 de Março a 04 de Abril em Nouakchott, na Mauritânia.
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