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ANDEBOL 

França escolhe 
grupo da 'morte' 

Selecionador Claude Onesta 
surpreende com aposta para o 
Mundial no qual é anfitrião 

A França, campeã do Mundo, aumentou o 
desafio para o Mundial que organiza, de Ti a 
29 de janeiro. Com  hipótese de escolher o 
grupo, o selecionador Claude Onesta optou 
pelo A, o da morte, de Polónia, Rússia, 
Brasil, Japão e Noruega. «Os quatro grupos 
são muito equilibrados, apostámos no facto 
de cruzarmos com o B. O resultado final dirá 
se escolhemos bem ou não», disse. No B 
estão Espanha, Eslovénia, Macedónia, 
Islandia, Tunísia e Angola, no C Alemanha, 
Croácia, Bielorrússia, Hungria, Chile e Arábia 
Saudita. Catar, Dinamarca, Suécia, Egito, 
Bahrain e Argentina formam o D. H, C 

Página 1



A2

  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 10,63 x 10,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65008729 24-06-2016

ANDEBOL
| Redacção| 

Portugal subiu três posições no
ranking da EHF (13.º para 10º )
e mantém os quatro clubes mas-
culinos nas competições euro-
peias. A EHF (Federação Euro-
peia de Andebol) já deu a co-
nhecer o ranking das competi-
ções europeias para 2017/2018,
documento base para a distribui-
ção dos clubes pelas diversas
competições, no masculino e fe-
minino. No que diz respeito ao
masculino, Portugal conseguiu
uma subida notável em relação à

época anterior - e passou de 13º
para integrar o ‘top ten’, num
ranking liderado pela Alemanha
(1.º), Hungria (2.º) e Espanha
(3.º). Recorde-se que o ABC
venceu a Challenge Cup na pre-
sente época e o Benfica foi o fi-
nalista vencido, naquela que foi
uma final inédita da referida
prova. Esta subida considerável
permite a Portugal manter qua-
tro equipas masculinas nas pro-
vas da EHF. Assim, na época
2017/2018, Portugal terá um
clube na Champions League,
dois na EHF Cup e um na Chal-
lenge Cup. 

ABC/UMinho e Benfica 
sobem ranking de Portugal
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O CD “Os Marienses” venceu o regres-
sado Torneio de Andebol Ilha do Sol, 
nesta edição destinado ao escalão de 
minis masculinos e que decorreu, en-
tre 16 e 19 de junho, em Santa Maria. 
Para além da vertente competitiva, o 
evento teve um largo programa social, 
em que os atletas puderam desfrutar 
da ilha do sol, com atividades à beira 
mar e diversas visitas.
As equipas participantes, oriundas de 
Almada (Almada AC), Horta (Spor-
ting da Horta) e as duas locais (GD 
São Pedro e os minis masculinos do 
CD “Os Marienses”), tiveram quatro 
dias de intenso convívio, não esque-
cendo a vertente desportiva.
Nestes escalões etários, o resultado 
desportivo nem sempre é o mais im-
portante. Contudo, os jovens atletas 
trabalharam imenso para obter o me-
lhor resultado. Classificação: 1.º CD 
“Os Marienses”, 2.º Almada AC, 3.º 
Sporting da Horta, 4.º GD São Pedro. 
Igualmente como nota positiva, regis-
te-se a envolvência das famílias dos 
atletas nesta organização da Asso-
ciação de Andebol da Ilha de Santa 
Maria.  

AnDEBOL

“Os Marienses” vence
torneio Ilha do Sol
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ANDEBOL
MADEIRA SAD CONTA COM O
PIVÔT JOÃO PEDRO GOMES 
O pivôt João Pedro Gomes,
contratado pelo Madeira SAD
em dezembro, chegou a acor-
do para permanecer nesta
sociedade desportiva na pró-
xima época, segundo revelou
ontem a administração, que
justificou o prolongamento do
vínculo contratual tendo em
conta a «ascensão muito po-
sitiva» evidenciada pelo atle-
ta desde a sua incorporação
na equipa. 
Recorde-se que o também pi-
vot João Paulo Freitas vai
continuar no plantel.
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ANDEBOL. O sorteio para o 
Mundial de França'2017 
realizou-se ontem, com 
destaque para o Grupo B, com 
Angola, Islândia (eliminou 
Portugal), Espanha, Macedónia, 
Eslovénia e Turúsia. O Brasil 
ficou no Grupo A, com França 
(campeã), Polónia, Japão, 
Rússia e Noruega (com wild card 
após eliminação no playoff). 
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A6 Interclube e 1º de Agosto reeditam final masculina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fc964ba5

 
Por SAPO Desporto c/Angop sapodesporto@sapo.pt A formação sénior masculina de andebol do
Interclube, apurou-se para a final do 37º campeonato angolano ao vencer na noite desta quinta-feira,
no pavilhão da Cidadela, a Marinha de Guerra, por 24-20, devendo disputar o título, sábado, com o 1º
de Agosto. Será uma reedição da final do ano transacto. Os "polícias " colocaram em campo a sua
melhor equipa no sentido de evitar uma surpresa diante da Marinha, uma das mais jovens formações
da prova angolana. Ao intervalo, o Interclube ganhava já por 14-9. Por sua vez, o 1º de Agosto, para
chegar à final, despachou o Petro de Luanda, por 31-23. Inter e 1º de Agosto voltam a defrontar-se
sete dias depois do jogo da fase regular deste campeonato, em que os "militares" venceram por 25-
24. O D'Agosto é o detentor do título. Conteúdo publicado por Sportinforma
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Marinha disputa final inédita em femininos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e74bf748

 
Por SAPO Desporto c/Angop sapodesporto@sapo.pt A equipa sénior feminina de andebol da Marinha
de Guerra apurou-se esta quinta-feira para a final do campeonato angolano da modalidade, após
triunfo por 21-20, diante do Progresso do Sambizanga, resultado encontrado apenas no
prolongamento. A Marinha de Guerra disputa o título com 1º de Agosto, que venceu o Petro de
Luanda, por 31-23. O duelo entre "marinheiras" e "sambilas" foi bastante disputado do princípio ao
fim, com o Progresso a sair ao intervalo em vantagem de 9-7. Na segunda parte, a Marinha, equipa
sensação do campeonato, manteve postura positiva e passou a jogar totalmente virado ao ataque,
conseguindo contrariar o favoritismo do Progresso e forçar o prolongamento. No final dos 60 minutos
regulamentar, as equipas estavam empatadas a 18 golos. Conteúdo publicado por Sportinforma
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A SIR 1.º de Maio realizou o seu
jantar de encerramento da
época desportiva 2015-16 de
andebol, num evento que jun-
tou 300 pessoas no pavilhão
de Picassinos entre dirigentes,
treinadores, atletas e familiares.

Depois do habitual convívio
à volta da mesa seguiu-se a exi-
bição de um vídeo com os me-
lhores momentos da época de
cada um dos 13 escalões em
competição pelo clube de Pi-
cassinos e a entrega dos pré-
mios aos atletas que mais se
destacaram na assiduidade, es-
pírito de equipa e empenho. 

Registou-se ainda a entrega
do prémio de mérito a Gonçalo
Sousa, pela presença nos tra-
balhos da selecção nacional de
sub-16 de andebol de praia.
Destaque ainda para o prémio
SIR 1.º de Maio, que foi entregue
ao escalão de minis femininos,
uma vez que esta época foi a
primeira vez no historial da

modalidade no clube, que teve
elementos suficientes para for-
mar uma equipa exclusiva-
mente feminina no escalão de
minis.

Os momentos mais marcan-
tes da noite estavam guardados
para o fim. As emoções estive-
ram ao rubro com as homena-
gens ao responsável da secção
de andebol, Augusto Ferreira, e
ao coordenador técnico, Antó-
nio Santos, dois elementos que
não irão integrar a estrutura do
andebol na próxima época. An-
tónio Santos estava ligado ao
clube, desde 1994, no início do
projeto de implementação da
modalidade no clube de Picas-
sinos e na Marinha Grande. Au-
gusto Ferreira continuará na
direção da colectividade, onde
ocupa o cargo de vice-presi-
dente.

De sexta-feira a domingo, a
SIR 1.º de Maio organiza o tor-
neio de andebol de praia de São
Pedro de Moel, sendo a pri-
meira etapa do circuito de Lei-
ria.|

Fortes emoções 
no encerramento 
da época da SIR 1.º Maio
Andebol
Picassinos

Página 8



A9

  Tiragem: 10784

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 40

  Cores: Preto e Branco

  Área: 25,80 x 17,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64993804 23-06-2016

Podo Santo 
recebe meio 
milhar de alunos 
A Secretaria Regional da Educa-
ção, numa organização da Direc-
ção de Serviços do Desporto Es-
colar, vai organizar uma activida-
de no Porto Santo, denominada 
`Do mar à serra', e que irá decor-
rer de 27 a 30 deste mês. 

Esta é uma iniciativa incluída 
nas comemorações dos '40 Anos 
da Autonomia' e que surge na se-
quência do que foi feito no preté-
rito ano lectivo. Então, e como 
primeira experiência, realizou-se 
uma actividade variada com mais 
de uma centena de alunos do 2° e 
3° Ciclos do Ensino Básico e En-
sino Secundário. Na Ilha Doura-
da viveram-se, nessa ocasião, mo-
mentos que certamente ainda es-
tão na memória daqueles que ti-
veram o prazer de participar, 
num ambiente completamente 
diferente daquele que é habitual 
ao longo do ano lectivo. 

Daí que, uma vez mais, a Direc-
ção de Serviços do Desporto Esco-
lar coloque no terreno um conjun-
to de jogos, actividades lúdicas e 
desportivas, desenvolvidas ao ar li-
vre, do mar à serra, passando pela 
praia, ruas e praças da Vila Baleira, 
destinadas a todas as escolas de to-
dos os níveis de ensino da Madeira 
e do Porto Santo. A perspectiva é 
que os mais de 300 alunos que es-
tarão no Porto Santo, a que se jun-
tarão os cerca de cem locais, te-
nham uma vivência ímpar, um 
conjunto de novas experiências, 
num ambiente excepcional como é 
o da Ilha Dourada, com enormes 
potencialidades naturias e artifi-
ciais, capazes de proporcionarem 
momentos marcantes. 

Neste sentido, e de acordo com 
aquilo que o DIÁRIO apurou, te-
remos passeios de barco, canoa-
gem, patinagem, desportos radi- Alunos irão viver emoções 'Do mar à serra' durante quatro dias. 

cais (slide, escalada e rappel), 
orientação, jogos desportivos co-
letivos (futebol, voleibol, andebol 
e frisbee), jogos tradicionais e es-
pectáculos gímnicos, para meio 
milhar de alunos poderem, du-
rante quatro dias, experimenta-
rem diversas actividades. 

Obviamente que para além da 
componente desportiva, ou, se se 
quiser, por causa dela, os jovens 
que viverão por estes dias esta ac-
tividade `Do Mar à Serra', ficarão 
certamente mais ricos do ponto 
de vista social e cultural. Em ter-
mos práticos, esta experiência 
proporcionará igualmente a mui-
tos destes alunos o passar quatro 
dias fora do seu ambiente fami-
liar, viajando e dormindo juntos, 
fazendo as refeições em grupo, 
apelando ao elevado sentido de 
responsabilidade, respeito e coo-
peração perante os professores 
que abraçaram este projeto. 

Desta forma, a DSDE contribui, 
uma vez mais, para a educação 
das crianças e dos jovens através 
dos valores que o desporto e as 
manifestações desportivas po-
dem proporcionar, potenciando a 
sua formação pessoal e social 
numa perspetiva integral. 

Esta programação da Direcção 
de Serviços do Desporto Escolar 
inclui um conjunto de activida-
des de experimentação para os 
alunos do L° ciclo do Ensino Bá-
sico e um modelo competitivo 
denominado 'Jogos da Aventura' 
para os alunos dos 2.° e 3.° Ciclos 
do Ensino Básico e do Ensino Se-
cundário. 
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Mais de meio milhar de inscritos para o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2016

Meio: Free Bike Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c35fc324

 
Mais de meio milhar de inscritos para o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal Destaque quinta, 23
junho 2016 19:00 Sê o primeiro a comentar tamanho da fonte diminuir o tamanho da fonte aumentar
o tamanho da fonte Publicado em Atualidade Ler 3 vezes Imprimir E-mail Freebike Classifique este
item 1 2 3 4 5 (0 votos) O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal que a Associação de Ciclismo do
Minho promove no dia 24 de junho, em Guimarães, conta com mais de meio milhar de inscritos. Na
"festa do ciclismo de lazer", em que pode participar toda a família, estarão presentes figuras públicas
e de referências do desporto, proporcionando-se assim momentos de interação e de convivência na
iniciativa que pretende incentivar a prática desportiva e a utilização da bicicleta como opção de
mobilidade, para além de assinalar uma importante data histórica, a Batalha de São Mamede (24 de
Junho de 1128) que viria a ser designada como "a primeira tarde portuguesa". Tiago Machado (Team
Katusha), José Mendes (Bora-Argon 18), Delmino Pereira (ex-ciclista e Presidente da Federação
Portuguesa de Ciclismo), Cândido Barbosa(ex-ciclista), Mário Miranda (ex-treinador de ciclismo),
Carlos Resende (considerado um dos melhores andebolistas portugueses de sempre), Carlos Rocha e
Tierri Mendes, Campeões do Minho de BTT XCM e atletas da equipa Saertex Portugal | Edaetech, são
algumas das presenças confirmadas. O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal é de participação
gratuita (oferta de t-shirt oficial - Liberty Seguros, seguro desportivo e sorteio de vários prémios). A
8ª edição do Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal terá dois percursos de dificuldade baixa (passeio e
mini passeio) e um trilho de BTT (Trilho do Fundador/Profº Orlando Lemos), procurando-se assim
incentivar a participação de todos os interessados, independentemente da idade e da condição física.
O Trilho do Fundador/Profº Orlando Lemos, uma das três opções de participação, é promovido em
parceria com a ERDAL - Escolas de Referência de Desportos de Ar Livre.Com partida e chegada junto
ao Estádio D. Afonso Henriques (início às 10 horas), a iniciativa terá três percursos (Passeio, Mini
Passeio e Trilho de BTT), sendo o trajeto inicial (no Centro Histórico de Guimarães) efetuado em
conjunto por dois grupos de participantes (Passeio e Mini Passeio). À passagem pelo local da partida,
depois do trajeto inicial no Centro Histórico, termina o Mini Passeio. O Passeio de Bicicleta Dia 1 de
Portugal conta, entre outros, com os seguintes apoios: Câmara Municipal de Guimarães, Federação
Portuguesa de Ciclismo, Liberty Seguros, Cision, Arrecadações da Quintã, Raiz Carisma - Soluções de
Publicidade, POPP Design, Tempo Livre / Centro de Medicina Desportiva de Guimarães, Vitrus
Ambiente, Salvaggio, União de Freguesias de Atães e Rendufe, Like Bike, Controlsafe, Decathlon,
Hermotor - Ford, Foto Fundador - Imagens Aéreas, GuimarãeShopping, Guimarpeixe, Hotel ibis -
Guimarães, Enfcare - Serviços de Enfermagem, Lda., IPDJ, Roda na Frente e Ciclismo a Fundo (revista
oficial). Nas edições anteriores o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal integrou a programação de
Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, de Guimarães 2013 - Cidade Europeia do Desporto, foi
o evento escolhido pelo Comité Olímpico de Portugal para assinalar o Dia Olímpico (2013), integrou o
programa oficial das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa (2014) e o programa do
centenário do Centro Juvenil de São José (2015). Modificado emquinta, 23 junho 2016 14:25
 
 quinta, 23 junho 2016 19:00
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Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos em Peso da Régua
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-06-2016

Meio: Notícias do Douro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e65a7466

 
Prova reunirá 1.500 atletas
 
 De 30 de junho a 4 de julho, Peso da Régua será palco do Encontro Nacional de Minis Masculinos e
Femininos 2016, uma das provas com maior visibilidade do calendário nacional de andebol. A iniciativa
contará com a presença de 1.500 atletas e decorrerá no Pavilhão Multiusos Municipal António Saraiva.
 
 Em conferência de imprensa realizada quarta-feira no Auditório Municipal do Peso da Régua, o Vice-
Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Augusto Silva, explicou que a escolha de Peso da
Régua para a realização do Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos está intimamente
relacionada com a tradição do andebol em Peso da Régua e com o trabalho exemplar que a Associação
Desportiva de Godim tem vindo a desenvolver. O ADG corresponde, nas palavras do Vice-Presidente
da Federação de Andebol de Portugal a uma estrutura de formação exemplar, a um clube orientado
para a cidadania, não só pela dedicação dos seus atletas, mas também pela forma como os pais e a
comunidade em geral se envolve na vida da Associação.
 
 José Manuel Gonçalves, Vice-Presidente da Câmara Municipal congratulou-se com a realização desta
iniciativa de dimensão nacional em Peso da Régua, destacando as excelentes condições físicas
existentes, que facilitarão os resultados a que a Federação de Andebol se propõe.
 
 Nos últimos anos, em função dos equipamentos criados foi possível dinamizar um projecto de
intervenção e programação desportiva no concelho. O Encontro Nacional de Minis Masculinos e
Femininos é um exemplo dessa dinâmica.
 
 Depois de Peso da Régua ter recebido a Selecção Nacional de Andebol e de ter sido palco do Encontro
Nacional de Infantis, é a vez do Encontro Nacional de Minis Masculinos e Femininos. Pretende-se que
este encontro fique na história do andebol por ter sido vivido na capital histórica do Douro, pelas
excelentes condições físicas e pela forma como serão recebidos. Esta é também uma oportunidade
para Peso da Régua dar
 
 a conhecer a sua identidade territorial, de modo a que os protagonistas deste encontro e as suas
famílias aceitem o convite para voltar.
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Antoine 
Velge 
vai ser 
renovado
Andebol Piso, telhas, portas e janelas vão ser substituídas, casas de banho do público recuperadas, portas, janelas 
e entrada principal melhoradas e exterior e parte do interior do pavilhão pintados. 

O pavilhão An-
toine Velge, 
palco emble-
mático do an-

debol setubalense, vai 
ter uma nova cara den-
tro de dois meses, pa-
ra acolher as finais das 
Supertaças Nacionais 
tanto no masculino co-
mo no feminino, a 28 de 
agosto. 

A decisão foi tomada 
após a visita da presi-
dente da Câmara, Maria 
das Dores Meira, e do 
vereador com o pelouro 
do desporto, Pedro Pina, 
ao recinto vitoriano, na 
quinta-feira, e comuni-
cada no sábado, duran-
te a I Gala do Andebol 
do Vitória.

Naquela que vai ser 
uma autêntica renova-
ção, piso, telhas, portas 
e janelas serão substi-
tuídos, casas de banho 
do público recupera-

das, balneários melho-
rados, entrada principal 
totalmente intervencio-
nada, repassos verifica-
dos e exterior e parte do 
interior pintados. Re-
corde-se que já no ano 
passado, no âmbito do 
programa ‘Setúbal Mais 

Bonita’, tinham decorri-
do pinturas no interior. 

“Não estava previsto 
que os jogos se realizas-
sem no Antoine Velge, 
mas sim nas Manteiga-
das. Quem gosta de an-
debol não percebia por-
quê. Então falámos com 

a Federação Portugue-
sa de Andebol para sa-
ber o que seria necessá-
rio em termos de condi-
ções, e depois entrámos 
em contacto com a Câ-
mara Municipal”, expli-
cou a O Setubalense o 
presidente da Associa-

ção Andgerações, Car-
los Silva. 

As obras estão pre-
vistas começar “a todo 
o momento”, com a ga-
rantia de estarem pron-
tas até há data dos jo-
gos, explicou o dirigen-
te, que aproveitou a 

ocasião para agradecer 
publicamente à autar-
quia. 

“Extraordinária”
Gala do Andebol

“Foi extraordinário”. 
Foi assim que o pre-
sidente da Associa-

ção Andgerações, que 
apoia o andebol vitoria-
no, se referiu à I Gala 
do Andebol do Vitória, 
que decorreu no sába-
do à noite nas instala-
ções da Adega Ermelin-
da Freitas, em Fernando 
Pó. “Foi uma gala muito 

bem conseguida. Extre-
mamente positiva a to-
dos os níveis”, acrescen-
tou Carlos Silva.

Durante a cerimónia 
foram homenageadas 
três figuras emblemá-
ticas do andebol sadino: 
o antigo técnico Manuel 

Manita, o ex-dirigente 
José Graça e o primei-
ro atleta internacional 
‘A’ pelos setubalenses, 
Joaquim Tavira. Já mui-
to debilitados, os dois 
primeiros estiveram fo-
ram ao jantar, enquan-
to o último já se encon-

tra falecido. 
Outros prémios foram 

entregues, entre os quais 
o de treinador do ano, 
para o técnico dos senio-
res António Santos, e o 
prémio reconhecimento, 
que foi para as mãos do 
diretor Mário Raposo. 

Entre as cerca de 200 
pessoas que marcaram 
presença, destacaram-
-se o presidente do Vi-
tória, Fernando Olivei-
ra, e a edil setubalense, 
Maria das Dores Meira, 
que voltaram a trocar 
cordiais cumprimentos. 

POR DAVID PEREIRA
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Pavilhão 
Antoine 
Velge vai 
ganhar obras 
de vulto
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ANDEM - III DIVISÃO NACIONAL 

Albicastrenses 
campeões em casa 
CASTELO Branco recebeu no 
último fim de semana o apura-
mento do campeão dali! Divisão 
Nacional de andebol e a equipa 
da casa, a AD Albicastrense, não 
deixou os créditos por mãos 
alheias, conquistando o título 
após vitórias sobre as duas equi-
pas rivais: Marítimo SC (Açores) 
e Santo Tirso B. 

A equipa beirã tinha sido uma 
das vencedoras da segunda fase, 
garantindo logo a subida à II Di-
visão Nacional, mas faltava en-
contrar o campeão nacional da 
III e a Federação de Andebol de 
Portugal entregou a organização 
da prova a Castelo Branco. O pa-
vilhão municipal encheu-se para 
a apoiar a equipa da casa, que no 
primeiro encontro, sábado de 
manhã, mediu forças com Marí-
timo SC e ganhou (32-25). À tar- 

de, também o Santo Tirso B levou 
a melhor sobre os açorianos (41-
21). Por isso, o jogo de domingo 
entre a AD Albicastrense e os ho-
mens de Santo Tirso era uma ver-
dadeira final. Os visitantes entra-
ram melhor, chegando ao inter-
valo na frente, mas na segunda 
parte a ADA dominou a ganhou 
por 27-24. 
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seniores de andebol 
com mais sete renovações

A reestruturação da equipa 
sénior de andebol da Associação 
Desportiva Sanjoanense está no 
bom caminho, com o plantel a 
ganhar forma. Depois de na se-
mana passada o clube alvinegro 
ter assegurado a contratação de 
cinco reforços e a continuidade 
de oito elementos, a secção 
confirmou a renovação de mais 
sete atletas.

Eduardo Pereira, Xavier 

Costa, Ricardo Coutinho, Fa-
bian Scheck, Pedro Morais, 
Tiago Correia e Fábio Gonçalves 
juntam-se aos colegas de equipa 
Rui Rodrigues, Bruno Pinho, 
Ricardo Pinho, Ricardo Gaspar, 
António Brandão, Hugo Terra, 
Emanuel Silva e Pedro Amorim. 
Para a próxima época o plantel 
alvinegro conta ainda com os 
reforços João Costa, Rúben oli-
veira, Mário Lopes, João Pinhal 

e André Relvas.
Entretanto, a equipa sénior 

de andebol já começa a definir o 
calendário de pré-época, sendo 
que pela terceira vez consecu-
tiva irá participar no Torneio 
de Culleredo, na Corunha, em 
Espanha, competição que a equi-
pa alvinegra venceu nas duas 
edições anteriores. A competição 
realiza-se a 2 e 3 de setembro.

PEDRo MoRAIS XAvIER CoSTA FÁBIo GoNÇALvES TIAGo CoRREIA EDUARDo PEREIRA

RICARDo CoUTINHo FABIAN SCHECK
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