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Nazaré vai receber
Europeu Sub-16 de
Andebol de Praia em 2016

Responsáveis discutiram detalhes da organização

Andebol
Europeus

A edição de 2016 do Campeonato Europeu de Andebol de
Praia vai realizar-se na Nazaré,
de 8 a 10 de Julho, anunciou a
Federação Europeia de Andebol (EHF).
Na terça-feira, 11, a vila balnear recebeu uma reunião preparatória entre dois elementos
da autarquia e dois representantes da European Handball
Federation (EHF), Marco Trespidi (Beach Handball Comission), e Peter Froslch (Ehf Office Beach Handball Comission).
O encontro teve como objectivo discutir questões relacionadas com organização e
logística da prova, e incluiu a
visita aos hotéis que irão acolher os participantes, a deslocação ao campo de jogos e a
visita pelos marcos históricos
e turísticos locais, nomeada-

mente o Forte de S. Miguel Arcanjo e o Centro Interpretativo
do Canhão da Nazaré.
“Serviu, não só, para verificar
aspectos relacionados com a
realização da prova, que envolverá pelo menos 350 atletas
europeus e uma estrutura de
100 pessoas, entre EHF e entidades responsáveis, mas também para dar a conhecer aos
dois oficiais da European
Handball Federation a Nazaré”,
declarou Walter Chicharro,
presidente da Câmara.
Portugal sucede a Espanha
na organização do Europeu,
que recebeu este ano a competição em Lloret del Mar. A
edição de 2015 viu a Croácia
sagrar-se campeã de seniores
masculinos, após derrotar a
equipa da casa por 2-1 na final.
A Rússia arrecadou o título de
juniores masculinos e a Hungria levou para casa ambos os
troféus de seniores e juniores
femininos. |
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ABC defronta Alingsas
no Torneio de S. Mateus
A Federação Portuguesa de Andebol anunciou
ontem que a cidade de Viseu vai receber um torneio internacional, nos dias 22 e 23 de agosto,
contando com a presença de Benfica, Sporting,
ABC e Alingsas HK, da Suécia.
O sorteio, realizado ontem, ditou um Benfica-Sporting, no dia 22, com início às 16h00. A segunda meia-final, que irá colocar frente a frente
o ABC de Braga e o Alingsas HK, vice-campeão
sueco, realiza-se a partir das 18h00.
No domingo, dia 23, realiza-se, a partir das
15h00, o encontro entre as equipas derrotadas,
estando a final marcada para as 17h00.
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AC Fafe no torneio
de Águas Santas
O Andebol Clube de Fafe é um dos participantes no torneio organizado pelo Águas Santas, no
Porto, a disputar entre os dias 28 e 30 de agosto.
Para além da equipa organizadora e dos fafenses,
o torneio conta ainda com a presença do Avanca e
do Maia ISMAI. No dia 28 de agosto Águas Santas-ISMAI (19h00) e Avanca-AC Fafe (21h00). No dia
29, jogam AC Fafe e ISMAI (16h00) e Avanca-Águas
Santas (18h00). No dia 30, o ISMAI-Avanca começa às 16h00 e o Águas Santas-AC Fafe às 18h00.
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Reunião na Nazaré marca o arranque da preparação para Campeonato da Europa de
Andebol de Praia 2016
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A reunião contou com a presença dos representantes da EHF, Peter Froschl e Marco Trespidi, o
Presidente do Município da Nazaré, Walter Chicharro, do Coordenador Nacional de Andebol de Praia,
Mário Bernardes e teve a visita do Presidente da FAP, Dr. Ulisses Pereira.
11 de Agosto de 2015 marca o arranque dos trabalhos de preparação para a realização do
Campeonato da Europa de Andebol de Praia, competição internacional a realizar na Nazaré de 8 a 10
de Julho do próximo ano, fruto de uma importante parceria entre o Município da Nazaré e a Federação
de Andebol de Portugal.
E foi precisamente no local que vai receber a prova que teve lugar o primeiro Workshop de
preparação para o Campeonato da Europa de Andebol de Praia Nazaré 2016. A reunião contou com a
presença dos representantes da EHF, Peter Froschl e Marco Trespidi, do Presidente do Município da
Nazaré, Walter Chicharro, do Coordenador Nacional de Andebol de Praia, Mário Bernardes e teve a
visita do Presidente da FAP, Dr. Ulisses Pereira.
Na reunião, foram abordadas todas as questões relacionadas com a organização do evento; a nível
desportivo, o Europeu de Andebol de Praia 2016 ganhou ainda mais importância, já que a comitiva da
EHF trouxe a lgumas novidades: deste Europeu, serão apuradas selecções para o próximo
Campeonato do Mundo de Andebol de Praia de 2017 e será, ainda, o primeiro passo para a
qualificação olímpica para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018 em Buenos Aires, onde o Andebol
de Praia vai ter a sua primeira presença.
O coordenador nacional de Andebol de Praia fala em orgulho e desafio: "O facto desta prova fazer
parte do primeiro passo da participação Olímpica do Andebol de Praia enche-nos de orgulho. Da
Nazaré vão sair os primeiros apurados apurados para o Campeonato do Mundo, sendo sem dúvida um
grande desafio. Tenho a certeza que com a colaboração e empenho de todos vamos estar à altura do
acontecimento" , garante Mário Bernardes.
O Presidente da Federação não quis deixar de assinalar este momento: "Começamos a preparar com
tempo um momento muito importante para o Andebol de Praia em Portugal. A realização dos
Campeonatos da Europa dos escalões jovens em 2016, na Nazaré, marca a aposta que a Federação
tem feito numa vertente da nossa modalidade que, ano após ano, ganha um espaço acrescido."
Ulisses Pereira destacou, ainda, a importância desta competição: "Estes Campeonatos são
particularmente importantes porque qualificam para o Mundial, antecâmara do apuramento para os
Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018, na Argentina. Também do ponto de vista desportivo
queremos disputar estas qualificações" , garantiu e terminou com "uma palavra decisiva para o papel
desenvolvido pela Câmara Municipal da Nazaré para que esta organização seja uma realidade, e
corresponda à confiança que a EHF depositou na Federação Portuguesa."
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Miguel Sarmento feliz
pelo regresso a casa

§ABC/UMinho
Formação

Três jovens da formação à procura de um
lugar ao sol no Flávio Sá Leite

APÓS DOIS ANOS FORA, onde passou por FC Porto e ISMAI, o ponta-direita
assume voltar mais maduro ao ABC. Regressa a casa para conquistar títulos.
ANDEBOL

| Francisco Ferreira |

Miguel Sarmento está de regresso ao ABC/UMinho e ao Flávio
Sá Leite. Com formação feita no
clube bracarense e com 15 anos
de ABC, o ponta-direita retorna
assim a uma casa que bem conhece, após dois anos fora do
clube, onde somou passagens
pelo FC Porto e pelo ISMAI.
O atleta de 25 anos não deixou
de mostrar a sua satisfação por
regressar a um clube que lhe diz
muito, por tudo o que lhe ofereceu durante esta duradoura ligação entre ambos. “Estou muito
feliz com este regresso a casa.
Penso que venho em tempo
ideal. Estive dois anos fora, mas
esta é a minha casa porque fiz
toda a minha formação aqui, foram 15 anos a trabalhar neste
clube e agora estou de regresso e
bastante feliz, naturalmente”.
Miguel Sarmento afirmou, ainda, que este dois anos fora do
clube foram muito importantes
para o seu crescimento e que
agora regressa claramente mais
maduro.“Este dois anos foram,
evidentemente, muito importantes. Sou um atleta jovem e que
estou em crescimento. Nestes
dois anos fui ganhar experiência
noutros clubes e, certamente,

FLÁVIO FREITAS

Oleksandar, André e Lucas vivem o sonho de estar na equipa principal do ABC

O técnico Carlos Resende, decidiu integrar no plantel três jovens da formação. Oleksander Nekrushets, André Gomes e Lucas Ferrão - todos ainda juvenis - são os nomes dos três jovens que terão a oportunidade de
crescer e evoluir com os mais velhos. Carlos Resende considera importante integrar estes jovens para o crescimento dos mesmos e, consequentemente, do clube. “É muito importante para nós dar espaço à nossa formação. Juntar o aspecto competitivo à criação de espaço para que os nossos
jovens atletas possam evoluir”.
O jovem lateral-esquerdo Oleksander Nekrushets, mostrou-se bastante
satisfeito com este novo desafio. “Claro que estou muito satisfeito. É sempre uma experiência diferente trabalhar com atletas mais velhos”. André
Gomes, também lateral-esquerdo, destacou o espírito que se vive no clube. “No ABC sempre houve um grande espírito de conquista, desde as camadas jovens. É uma escola que nos dá uma excelente formação”.
Já Lucas Ferrão, central, adiantou que não pensa em jogar, mas sim crescer. “Espero evoluir principalmente para, mais tarde, poder vir a jogar. O
facto de jogar, ou não, não me preocupa neste momento”.

Pré-temporada
FLÁVIO FREITAS

Miguel Sarmento mostrou-se feliz por estar de regresso a casa

volto muito mais maduro”.
O ponta-direita traça, ainda, alguns objectivos a nível individual e colectivo para este ano de
regresso ao ABC/UMinho, colocando, naturalmente, o colectivo
no topo das prioridades. “A nível
individual quero ser mais um a

ajudar a equipa. Colectivamente,
estamos envolvidos em quatro
competições e, obviamente, vamos lutar por vencê-las, a começar pelo jogo em Castelo Branco
contra o FC Porto, a contar para
a Supertaça. Vamos preparar-nos
da melhor maneira”, adiantou.

ABC/UMinho participa de 22 a 23 Agosto
no XVII Torneio Internacional de Viseu

O ABC/UMinho vai participar no XVII Torneio Internacional de Andebol de
Viseu, que se realiza a 22 e 23 de Agosto, no Pavilhão Cidade de Viseu. Como
vem sendo hábito o torneio conta com um cartaz de luxo, com a presença
do ABC/UMinho, Benfica, Sporting CP e dos suecos do Alingsas HK.
No dia 22 realizam-se os jogos SL Benfica-Sporting CP, às16 horas e o
ABC/UMinho-Alingsas HK, às 18 horas.
No dia 23, às 15 horas, realiza-se o encontro de atribuição do 3.º e 4.º lugar,
enquanto que a final está agendada para as 17 horas.

Central do ABC/UMinho, de 25 anos, está nomeado para melhor andebolista do ano

Pedro Seabra quer títulos e melhorar
prestação da época passada
ANDEBOL

| Francisco Ferreira |

Pedro Seabra, central de 25 anos
do ABC/UMinho, deu voz à forte ambição do clube para a nova
temporada. Dar seguimento à
excelente época passada e a conquista de títulos são os grande
objectivos traçados pelo atleta.
“As perspectivas são sempre de
melhorar de ano para ano. Partindo da boa época que fizemos
no ano passado, esperamos conseguir fazer ainda melhor este

ano. Desde logo temos mais uma
competição que não tínhamos no
ano passado, a Supertaça. Portanto, as perspectivas são de melhorar aquilo que de bom fizemos na época passada”.
Relativamente ao forte investimento feito pelos principais adversários do ABC/UMinho, Pedro Seabra vincou que o clube
tem argumentos para ombrear
com qualquer equipa, afirmando
que jogar no Sá Leite é, por si
só, uma grande vantagem. “É
verdade que os outros clubes co-

mo Sporting, Porto, Benfica,
Madeira SAD ou Águas Santas
fizeram um grande investimento
e mantiveram a estrutura. Todos
eles têm boas equipas. Mas nós
também temos os nossos argumentos que não são só dentro do
campo. Jogar no Sá Leite é sempre mítico e é sempre uma dificuldade acrescida para as outras
equipas. Sinceramente, acreditamos que podemos fazer uma
grande época, ainda melhor que
na época passada. Vamos trabalhar para isso”.

FLÁVIO FREITAS
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Artística de Avanca
apresenta-se cheia de ambição
Juventude O grupo orientado por Carlos Martingo, que está de regresso à 1.ª Divisão, quer lutar
por um lugar no “top8” do principal campeonato nacional. O plantel ainda não está fechado
PEDRO ALVES

Reforços

André Magalhães

Plantel da Artística de Avanca para “atacar” o regresso à 1.ª Divisão Nacional

Andebol
1.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição
A equipa sénior masculina da
Artística deAvanca apresentouse, formalmente, à comunicação social na terça-feira à noite,
assumindo que a sua ambição
é que a temporada 2015/2016
seja de afirmação entre os melhores da 1.ª Divisão Nacional.
Para já, o trabalho físico tem
dominado os trabalhos de préépoca de um plantel que conta
com 18 atletas e no qual é evidente a mescla de jogadores experientes com outros bem jovens. Contudo, essa juventude
não é sinónimo de inexperiência, nem tão pouco de falta de
qualidade.
Até ao momento, a equipa
conta com três reforços, no entanto o grupo ainda deverá receber mais um/dois jogadores,

facto que não deverá alterar a
baixa média de idades (cerca de
22 anos).
Depois de um primeiro jogo
de preparação diante do FC
Porto, em São Pedro do Sul chegou a vencer ao intervalo
(16-14), mas os campeões nacionais levaram a melhor, por
29-22 -, a equipa trabalha, e muito, no sentido de preparar com
qualidade a época que se avizinha. No próximo sábado tem
mais um teste, desta feita no recinto do ISMAI, seguindo-se,
nos dias 18 e 19, o 2.º Torneio Internacional Cidade de Estarreja.
Com três “caras novas”, a Artística de Avanca, no regresso
ao escalão maior em Portugal,
tem em mente discutir jogo a
jogo a vitória, de forma a tentar,
desde logo, garantir um lugar
no “play-off”, já que, terminando a primeira fase nos oito primeiros, garantiria, desde logo,
a manutenção. Uma tarefa que,

olhando ao lote de equipas, não
será fácil de alcançar.
“A equipa está
a trabalhar bem”
Para o técnico Carlos Martingo, “a equipa está a trabalhar
bem” e, na sua opinião, “tem
correspondido ao trabalho que
delineámos”, até porque, salienta, “este período é importante no rendimento dos jogadores no futuro”. Carlos Martingo, apesar de assumir que
não é “muito a favor do ‘playoff’, defende que este sistema é
“importante para as equipas
que lutam pela manutenção”.
A equipa tem uma agenda
carregada de jogos particulares,
que, segundo Carlos Martingo,
vão servir “para os jogadores
assimilaram as ideias de jogo
e, ao mesmo tempo, ‘libertarem-se’”.
A equipa estarrejense estreiase no campeonato a 5 de Se-

2.º Torneio Internacional
disputa-se na terça e quarta-feira
A Associação Artística de
Avanca vai levar a cabo, em
parceria com a Câmara
Municipal de Estarreja, o 2.º
Torneio Internacional Cidade de Estarreja, em andebol, evento que, para além
da formação da casa, contará com a participação do
vice-campeão da Suécia, o
Alingsas HK, do vice-campeão russo, o Permskie

Medvedi, e do FC Porto, o
heptacampeão nacional.
A competição decorre na
terça e quarta-feira, no Pavilhão Municipal de Estarreja. Na terça-feira, a acção
começa com o jogo FC
Porto-Permskie Medvedi,
sendo que, duas horas mais
tarde, a Artística defronta o
Alingsas HK. No dia seguinte, às 19 horas, as equi-

pas derrotadas de terçafeira disputam o jogo de
atribuição do terceiro e
quarto lugares, sendo que,
duas horas depois, joga-se a
grande final.
Esta será uma excelente
oportunidade para ver andebol de elevadíssima qualidade e conhecer o novo
plantel da Artística de
Avanca. |

tembro, na recepção à equipa
açoriana do Sporting da Horta.
Para já, continua a preparar-se
para esse embate no Pavilhão
Municipal de Estarreja, devido
aos melhoramentos que estão
a ser efectuados no Pavilhão
Adelino Dias Costa em Avanca.
Depois da organização e participação no 2.º Torneio Internacional Cidade de Estarreja, a
equipa vai ainda jogar, no próximo dia 22, no recinto do Teucro Pontevedra, do primeiro escalão de Espanha, recebendo,
quadro dias depois, o FC Porto.
Nos dias 28, 29 e 30 deste mês
participa no torneio organizado
pelo Águas Santas, que conta,
ainda, com as equipas do Fafe
e ISMAI. |
PLANTEL
Guarda-redes: Paulo Almeida, Luís Silva, Pedro
Carvalho e André Magalhães
Central: Marcelo Ferreira
e Diogo Oliveira.
Lateral direito: Miguel
Baptista.
Lateral esquerdo: Vasco
Santos, João Carvalho e
Marco Sousa.
Ponta direita: Jenilson
Monteiro, Ricardo Ramos
e João Valente.
Ponta esquerda: Marco
Ferreira e Ricardo Mourão.
Pivot: Nuno Carvalho,
Victor Iturriza e Carlos
Santos.
Equipa técnica
Carlos Martingo (treinador)
Pedro Pinto (adjunto)

Guarda-redes ex-FC Porto
“É um regresso a um clube que
me deu muito no meio ano
que aqui estive. Agora, quero
dar ainda mais à Artística, que
é muito importante para mim,
e que vai continuar a dar-me
tempo de jogo, que no fundo é
o que eu quero para continuar
a evoluir. Temos uma magnífica equipa. Não só tenho a
certeza que vamos ficar entre
os melhores, como podemos
sonhar ir mais além”.

Pedro Carvalho
Guarda-redes,
ex-Xico Andebol
“Parto para este projecto com
grande motivação. É um clube
de primeira, onde se trabalha
muito bem, o que é bom para
mim e para todos. Quero melhorar todos os dias, tentando
ao mesmo tempo ajudar o
clube nos objectivos a que se
propôs”.

João Carvalho
1.ª linha, ex-Boavista
“Estou bastante contente com
o ingresso neste clube. Fui
bastante bem recebido e agora
é trabalhar bastante para que
todos juntos consigamos atingir o principal objectivo, que é
a manutenção. É uma experiência nova num clube com
outras aspirações, num cam12
peonato entre Página
os melhores”.
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Artística de Avanca revela
ambição para a nova época
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Quarteto
aveirense
presente
no Europeu
Andebol
Sub/17 Femininos

A guarda-redes Ana Ursu e as
segunda linha Carolina Monteiro e Neide Duarte, três jogadoras do Alavarium, assim como Nádia Gonçalves, do Valongo do Vouga, são atletas que
actuam em equipas do distrito
e que Ana Seabra, seleccionadora nacional, convocou para
o Campeonato da Europa de
Sub/17, que irá decorrer, a partir
de hoje e até ao próximo dia 23,
na Macedónia.
A Selecção Nacional ficou integrada do Grupo C do Europeu, defrontando hoje a França,
amanhã a Holanda e, no domingo, a Croácia.
“Não estamos num grupo fácil, como é de esperar num Europeu. São três equipas que têm
uma cultura andebolística muito forte, com bom nível e com
uma grande aposta na formação. Sabemos que não vai ser
uma tarefa fácil, mas também
sabemos que não é impossível”,
disse Ana Seabra, que, na sua
análise à competição no site da
Federação, concluiu dizendo:
“Vamos trabalhar jogo a jogo e
dar o nosso melhor”. |
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Torneio internacional de andebol realizado em Viseu abre com um Benfica-Sporting 13/08/2015 17:39
Achou este artigo interessante? A Federação Portuguesa de Andebol anunciou hoje que a cidade de
Viseu vai receber um torneio internacional, nos dias 22 e 23 de Agosto, contando com a presença de
Benfica, Sporting, ABC e Alingsas HK, da Suécia. O sorteio, realizado hoje, ditou um Benfica-Sporting,
no dia 22, com início às 16h00. A segunda meia-final, que irá colocar frente-a-frente o ABC de Braga e
o Alingsas HK, vice-campeão sueco, realiza-se a partir das 18h00. No domingo, dia 23, realiza-se, a
partir das 15:00, o encontro entre as equipas derrotadas, estando a final marcada para as 17h00.
13/08/2015 17:39
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Equipa de andebol do FC Porto em S. Pedro do Sul

O presidente do Município, Vítor Figueiredo, e o vereador, Pedro Mouro, receberam a
equipa sénior de andebol do FC Porto nos Paços do Concelho, no âmbito de um estágio
de pré-época que os “dragões” terminam hoje em S. Pedro do Sul, e que contemplou a
realização de dois jogos de preparação no pavilhão municipal. FOTO: DR
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HOJE às 17:38
A Federação Portuguesa de Andebol anunciou que a cidade de Viseu vai receber um torneio
internacional, nos dias 22 e 23 de agosto, contando com a presença de Benfica, Sporting, ABC e
Alingsas HK, da Suécia.
O sorteio, realizado hoje, ditou um Benfica-Sporting, no dia 22, com início às 16:00.
A segunda meia-final, que irá colocar frente-a-frente o ABC de Braga e o Alingsas HK, vice-campeão
sueco, realiza-se a partir das 18:00.
No domingo, dia 23, realiza-se, a partir das 15:00, o encontro entre as equipas derrotadas, estando a
final marcada para as 17:00.
Diário Digital com Lusa
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PAUlo silva deixou itália e regressou a portugal para jogar na I DIvisão

DR

«O meu grande objetivo
é ajudar o AC Fafe a manter-se»

Paulo Silva, 32 anos, é reforço do AC Fafe para 2015/16

JOsé costa lima

e volta a Portugal
após sete anos e
meio em Itália, Paulo Silva é um dos
três reforços do Andebol
Clube de Fafe para evitar
os lugares incómodos na
classificação da I Divisão
nacional da modalidade.
O lateral-esquerdo está
«bastante feliz» com este
regresso ao campeonato
luso, mas não faz promessas desmesuradas e somente deixa a garantia de
«muito trabalho» ao serviço do emblema minhoto.
«O que me falaram é
que o clube deseja man-

D

ter-se na I Divisão. É para isso que estou aqui, para ajudar o AC Fafe. Falei
com o treinador [ José António Silva] e espero estar dentro dos parâmetros que ele queria quando
me contactou», começou
por testemunhar o jogador do AC Fafe, recordando o passado recente, mas
satisfeito com a escolha
que tomou.
«Tive uma boa experiência em Itália e fui
dos primeiros portugueses a ir para o estrangeiro, mais concretamente para Itália. O nível lá
era bom, mas agora estou contente por regres-

sar a Portugal, pois era
ideia minha e o AC Fafe deu-me essa oportunidade», revelou.
Apesar de ser um reforço sonante contratado por
um clube recém-promovido à I Divisão nacional,
Paulo Silva opta por um
discurso realista e direto.
«Considero-me mais
um e estou aqui para trabalhar. Temos muito trabalho para fazer e só espero ajudar o clube a atingir
os objetivos. Vim para reforçar, mas sou apenas
mais um; dentro do nível que vejo em Portugal, poderei ser um jogador para ajudar a equipa.

O meu grande objetivo é
mesmo ajudar o AC Fafe a manter-se na I Divisão», focou.
A um mês de completar
33 anos, Paulo Silva passou as últimas sete épocas e meia em Itália, ao
serviço de três clubes diferentes. Admite que o
conforto em termos monetários foi pesando ao
longo destes anos e que
isso contribuiu para adiar
o retorno ao país que o
viu nascer.
«Financeiramente, claro que foi bom para mim,
estava lá bem e não tinha
propostas de nível financeiro equivalente para voltar. Mantive-me por lá, ganhei um “certo nome” e
estive em equipas boas, a
lutar pelo título, presente
em finais do campeonato e a lutar pelas competições europeias. Por isso é que decidi ficar por
lá este tempo todo», contou o andebolista natural
de Braga.
No entanto, lá como cá
a crise financeira bateu à
porta de muitos emblemas e o andebol transalpino não passou ao lado
de um inevitável aperto
de cinto.
«Nos últimos quatro
anos, o nível competitivo
baixou muito. As equipas
italianas também sentiram a crise e, agora, poucos estrangeiros há», concluiu o lateral-esquerdo.

formado no abc de braga

Acompanhou sempre o andebol luso

Passagens por vários clubes nacionais

Vida de emigrante não tirou curiosidade

Paulo Silva é um dos reforços do AC Fafe para a
nova temporada, aceitando o convite dos minhotos para deixar Itália e regressar a Portugal. Além
da experiência em terras transalpinas, o lateral-esquerdo de 32 anos e com 1,98m representou
também vários emblemas nacionais enquanto
profissional, desde o ABC (formação e seniores),
passando pelo Francisco de Holanda, Sporting
da Horta e Boavista, bem como Setúbal, Sporting e ISAVE.

A vida de emigrante não tirou a curiosidade a
Paulo Silva, que procurou estar atento ao que se
passava no nosso país em termos andebolísticos.
«Estive sete anos e meio em Itália mas acompanhei sempre o andebol português. Sei que o AC
Fafe conseguiu subir, como é óbvio, mas isso até
nem estava dentro dos objetivos iniciais da Direção. Queriam subir em dois anos e conseguiram
logo no primeiro ano», declarou o novo jogador
dos fafenses.
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Andebol Politécnico
de Leiria fica
em sexto no Europeu
A equipa de andebol masculino do
Instituto Politécnico de Leiria
classificou-se no sexto e último
lugar do Campeonato Europeu
Universitário, que decorreu em
Braga até 8 de Agosto. A equipa de
Leiria começou por perder com a
Universidade do Minho (13-27), que
viria a revalidar o título. Seguiramse derrotas com as universidades de
Córdoba (21-32), Pitesti (19-27),
Strasbourg (23-27) e com a academia
de polícia de Wiesbaden (22-32).
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A Federação Portuguesa de Andebol anunciou que a cidade de Viseu vai receber um torneio
internacional, nos dias 22 e 23 de agosto, contando com a presença de Benfica, Sporting, ABC e
Alingsas HK, da Suécia. O sorteio, realizado hoje, ditou um Benfica-Sporting, no dia 22, com início às
16:00. A segunda meia-final, que irá colocar frente-a-frente o ABC de Braga e o Alingsas HK, vicecampeão sueco, realiza-se a partir das 18:00. No domingo, dia 23, realiza-se, a partir das 15:00, o
encontro entre as equipas derrotadas, estando a final marcada para as 17:00.
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13-08-2015 17:27
Competição decorre em Viseu entre 22 e 23 de agosto.
Andebol
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A Federação Portuguesa de Andebol anunciou esta quinta-feira que a cidade de Viseu vai receber um
torneio internacional contando com a presença de Benfica, Sporting, ABC e Alingsas HK, da Suécia.
O sorteio, realizado esta quinta-feira, ditou um Benfica-Sporting, no dia 22, com início às 16h00.
A segunda meia-final, que irá colocar frente-a-frente o ABC de Braga e o Alingsas HK, vice-campeão
sueco, realiza-se a partir das 18h00.
No domingo, dia 23, realiza-se, a partir das 15:00, o encontro entre as equipas derrotadas, estando a
final marcada para as 17h00.
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13 de Agosto de 2015, às 17:08
A Federação Portuguesa de Andebol anunciou que a cidade de Viseu vai receber um torneio
internacional, nos dias 22 e 23 de agosto, contando com a presença de Benfica, Sporting, ABC e
Alingsas HK, da Suécia.
O sorteio, realizado hoje, ditou um Benfica-Sporting, no dia 22, com início às 16:00.
A segunda meia-final, que irá colocar frente-a-frente o ABC de Braga e o Alingsas HK, vice-campeão
sueco, realiza-se a partir das 18:00.
No domingo, dia 23, realiza-se, a partir das 15:00, o encontro entre as equipas derrotadas, estando a
final marcada para as 17:00.
JMZC/NFO // NFO
Lusa/Fim
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