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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Andebol Clube de Fafe vai en-
cerrar a época desportiva
2014/2015 no próximo domin-
go, com uma festa em Arões, em
que celebra o regresso da equipa
principal à I Divisão Nacional
de andebol e o título de campeão
nacional da II Divisão, conquis-
tado no domingo no Pavilhão da
Luz — onde a equipa fafense
triunfou sobre o Benfica B, por
23-27. 

A colectividade fafense, que já
projecta a próxima temporada
no escalão maior, define como
prioridade a manutenção, sem
entrar em desequilíbrios orça-
mentais, disse ao Correio do
Minho o presidente da direcção,
Artur Magalhães.

Quando na época anterior o
clube desceu ao escalão secun-
dário, foi concebido um projecto
“assente em jovens de Fafe e das
redondezas, para programarmos
uma subida sustentada. A pro-
moção não era uma obsessão",
disse o dirigente.

Artur Magalhães reconhece, no
entanto que, com o correr dos jo-
gos do campeonato nacional da

II Divisão, e ao ver a equipa
ganhar nove dos dez encontros
disputados, começou a dese-
nhar-se com mais nitidez o pro-
pósito do regresso ao escalão
principal.

Confirmado com antecedência,
o regresso à I Divisão não vai al-
terar radicalmente a orientação

dada ao clube. 
“Vamos procurar mais três ou

quatro jogadores que nos garan-
tam mais qualidade competitiva,
estamos já para isso em negocia-
ções. O professor José António
tem vindo a fazer um excelente
rabanho e vai dar-lhe continui-
dade”, acrescentou.

O presidente da direcção do
AC Fafe assume que na época
2015/2016 “vamos tentar criar
condições para uma época con-
digna na I Divisão”. 

Sem querer entrar já directa-
mente em números concretos,
reforça que o orçamento não irá
sofrer desvios significativos.

AC Fafe campeão nacional
da II Divisão festeja título
TRIUNFO NO PAVILHÃO DA LUZ sobre o Benfica B selou para o Andebol Clube de Fafe época com a
conquista do título de campeão nacional da II Divisão de andebol. Domingo há festa em Arões.
Próxima época projecta-se com cautelas orçamentais, para a manutenção no escalão maior.

DR

Jogadores festejaram conquista do título com vitória no Pavilhão da Luz

DR

Adeptos de Fafe foram a Lisboa acompanhar equipa no último jogo da época

DR

Treinador José António continua

“Apesar das dificuldades,
ultrapassamos os objectivos
a que nos propusemos
inicialmente, tendo sido
dados passos seguros para
que o clube possa continuar
a evoluir”, escreveu o
treinador José António
Silva, na sua página do
Facebook.

Quinta das Vinhas 
Tributo aos campeões
domingo em Arões
Domingo, 28 de Junho, a partir
das 19.30, vai ter lugar na Quin-
ta das Vinhas, em Arões, uma
“festa de tributo aos campeões”.
O AC Fafe vai encerrar a época
em convívio entre dirigentes,
atletas e  demais agentes envol-
vidos na conquista do título na-
cional de andebol da II Divisão,
incluindo apoiantes e patrocina-
dores.

§festa
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A Final do Campeonato Nacional de ACR7 realiza-se no dia 27 de Junho de 2015, no Pavilhão Municipal
de Paião, na Figueira da Foz.
 
 A Federação de Andebol de Portugal tem em desenvolvimento, há 4 anos, o Projeto Andebol 4All. No
que diz respeito ao Andebol em Cadeira de Rodas, esta época programaram-se um conjunto de
competições - Campeonato Nacional de ACR7 e ACR4, Taças de Portugal de ACR7 e ACR4 e ainda a
participação de todos os Clubes/ Instituições filiados em dois Torneios de grande dimensão, o
GarciCup e o Maia Cup.
 A Final do Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas - ACR7 realiza-se no dia 27 de
Junho de 2015, no Pavilhão Municipal de Paião, na Figueira da Foz.
 APD Braga, CP SB Messines/Algarve, APD Leiria e A.A. Rovisco Pais disputam as meias-finais. As
restantes equipas vão disputar os jogos de classificação final.
 PROGRAMA
 09:30 - 1º Jogo (Ap. 9º class) - ACM/YMCA Vit. Setúbal : APD Paredes
 10:30 - 2º Jogo (Ap. Final) ASS. Amigos Rovisco Pais : APD LEIRIA
 11:30 - 3º Jogo (Ap. Final) APD Braga : CP SB Messines/Algarv e
 12:30 - 4º Jogo (Ap. 7º/8º class) Sporting CP : Vencedor JNº1
 15:00 - 5º Jogo (Ap. 5º/6º class) APD Porto : APD Lisboa
 16:00 - 6º Jogo (Ap. 3º/4º class) Vencido JNº2 : Vencido JNº3
 17:00 - 7º Jogo (Ap. 1º/2º class) Vencedor JNº2 : Vencedor JNº3
 18:00 - Entrega de prémios e Encerramento
 
 

Página 13



A14

  Tiragem: 10730

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 22,67 x 25,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59821396 22-06-2015

Página 14



A15

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 20,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59821859 22-06-2015

No próximo sábado é inaugu-
rado o novo centro de estágios
de Lamego, complexo de em-
preendimentos desportivos re-
qualificados, destinados à per-
formance e prática de várias
modalidades por parte de atle-
tas e equipas do concelho, bem
como de praticantes vindos de
outras localidades.

A sessão terá início com uma
cerimónia solene, a partir das
14h30, no Teatro Ribeiro Con-
ceição, com a recepção aos
convidados e homenageados,
entre os quais se incluem atle-
tas de renome nacional em di-
versas modalidades: Vítor Baía
(ex-guarda-redes do Futebol
Clube do Porto, do Barcelona

e da selecção nacional), Fer-
nanda Ribeiro (campeã olím-
pica dos 10.000 metros nos
Jogos de Atlanta em 1996 bem
como medalhada de bronze,
na mesma categoria, em Syd-
ney, em 2000), a dupla de vo-
leibol de praia João Brenha e

Miguel Maia (que participou
em três Jogos Olímpicos e
conquistou um amplo leque
de títulos), Lenine Cunha
(atleta paralímpico que con-
quistou a medalha de bronze
nos Jogos de Londres em 2012,
no salto em comprimento),
Carlos Resende (antigo joga-

dor de andebol do Futebol
Clube do Porto, do Sporting,
do ABC de Braga e da selecção
nacional), Nuno Marques (ex-
tenista que participou nos Jo-
gos Olímpicos e em provas do
Grand Slam), Nuno Delgado
(medalha de bronze nos Jogos
Olímpicos de Sydney e novo

treinador nacional de judo),
Cândido Barbosa (um dos
maiores recordistas de sempre
da Volta a Portugal em Bici-
cleta) e André Silva (atleta de
referência no minigolfe). 

Os homenageados irão falar
sobre as suas carreiras, mas an-
tes cabe ao presidente do mu-

nicípio de Lamego, Francisco
Lopes, presidir à abertura do
evento.

Também presente na ceri-
mónia vai estar um represen-
tante do Governo (cujo nome
não foi divulgado), que irá en-
tregar obras plásticas repre-
sentativas das carreiras dos

atletas homenageados e pre-
sidir ao encerramento da ce-
rimónia.

Pelas 17h20, far-se-á uma vi-
sita ao centro de estágios, onde
serão apresentadas as modali-
dades que vão estar presentes
no complexo através dos seus
edifícios (Estádio da Nossa Se-
nhora dos Remédios, campo
de relva sintética, pavilhão des-
portivo, campos de ténis e de
minigolfe, e o edifício principal).
Seguidamente, pelas 18h40,
será projectada uma animação

multimédia, que promove o
centro e que conta como per-
sonagem principal a mascote
Lamegas. Um quarto-de-hora
depois, será apresentada o lo-
gótipo do complexo.

Recorde-se que as obras de
requalificação do centro de es-
tágios foram lançadas no ano
passado pela autarquia lame-
cense, e representaram um in-
vestimento de três milhões de
euros. |

Novo centro de estágios inaugurado
sábado com homenagem a campeões
Equipamento Complexo custou cerca de três milhões de euros e a cerimónia contará com uma homenagem a atletas 
de renome nacional, casos de Vítor Baía, e dos medalhados olímpicos Fernanda Ribeiro e Nuno Delgado

D.R.

Centro de estágios oferece excelentes condições de treino em diversas modalidades desportivas

Equipamento custou
três milhões de euros
e tem à disposição
espaços para a prática
de diversas
modalidadesVítor Baía, Fernanda

Ribeiro, Nuno Delgado
e Cândido Ribeiro são
alguns dos ex-atletas
que vão ser 
homenageados
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A 6.ª edição do Torneio de
Seniores “Um golo pela Vida”
em andebol, organizado pela
Associação de Andebol em par-
ceria com o Núcleo Regional da
Liga Portuguesa Contra o Can-
cro, resultou numa receita de
3.650 euros para esta instituição.
Um valor que se refere às inscri-
ções das equipas participantes,

venda de t-shirts e receitas das
barracas de comes e bebes
junto ao Pavilhão do Funchal,
recinto que acolheu o torneio
solidário, bem como a festa de
encerramento e entrega de pré-
mios da época 2014/15.
Uma festa para encerrar a

temporada andebolística regio-
nal que contou com a presença

do edil Paulo Câfofo e de David
Gomes (DR Juventude e Des-
porto), que juntou as equipas
vencedoras do Campeonato,
Taça da Madeira e torneios de
Abertura e Encerramento.
Quadro de vencedores: Cam-

peonato da Madeira - Infantis: B.
Perestrelo (m), Madeira SAD (m,
2.ª div.) e Madeira A (f); Inicia-

ALÉM DO TORNEIO SOLIDÁRIO
“UM GOLO PELA VIDA”, A FESTA
DE ENCERRAMENTO DA ÉPOCA DE
ANDEBOL CONTEMPLOU A REALI-
ZAÇÃO DO ANDEBOL KIDS PARA
BAMBIS E O TORNEIO FINAL DE
MINIS NO CAMPO DO EX-LICEU. 

ÉL
VI

O
 F

ER
N

AN
D

ES

Associação de Andebol entregou troféus da época 2104/15.

“Um golo pela vida” rende
3.650 euros para a LPCC

dos: Madeira SAD (m) e Madeira A
(f); Juvenis: B. Perestrelo (f) e Ma-
deira A (f); Juniores: Madeira SAD
(m). Taça AAM - Infantis: Infante
(m), Madeira (f); Iniciados: Madeira
SAD (m) e Madeira (f); Juvenis: B.
Perestrelo (m) e Madeira (f); Junio-
res: Madeira SAD (m). Torneio de
Abertura: Infantis: B. Perestelo (m)
e Madeira A (f); Iniciados: B. Peres-
trelo (m) e Madeira A (f); Juvenis: B.
Perestrelo (m) e B. Perestrelo (f). Ju-
niores: Madeira SAD. Torneio de
Encerramento: Infantis: Infante (m),
CE Levada (m, 2.ª div.) e Madeira A
(f). Iniciados: Madeira SAD (m) e
Madeira A (f); Juvenis: B. Perestrelo
(m e f). Juniores: Madeira SAD.
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ND Santa Joana em 6º lugar. AA Águas Santas perdeu na final. ND Santa Joana em 6º lugar. AA
Águas Santas perdeu na final. A cidade de Leiria recebeu, entre os dias 18 e 21 de junho, o Encontro
Nacional de Infantis femininos e masculinos na cidade de Leiria. O Núcleo Desportivo Santa Joana, em
feminino, marcou presença no evento tendo obtido o 6°lugar entre 24 equipas em competição, sendo
a equipa vencedora o Lagoa AC. Em masculino, a equipa do A.A. Águas Santas marcou presença entre
as 26 equipas. O conjunto maiato chegou à final. Num jogo empolgante, o resultado foi incerto até ao
fim. A equipa de Águas Santas disputou até ao último segundo a conquista do título, perdendo o jogo
por 19-20 para a equipa do Sporting CP, sangrando-se esta campeã nacional. Classificação Geral -
Encontro Nacional Infantis Femininos 1º - Lagoa Académico Clube 2º - Jac-Alcanena 3º - Clube
Andebol de Leça 4º - Juventude de Mar 5º - Juventude Desportiva do Lis 6º - N.D. Santa Joana - Maia
7º - Casa do Povo de Vacariça 8º - S.I.M. Porto Salvo 9º - Associação Académica Didaxis - A2D 10º -
Clube Sports da Madeira 11º - Clube Andebol São Felix da Marinha 12º - Douro Andebol Clube 13º -
ARC. Alpendorada 14º - ARE Porto Alto 15º - A. A. Espinho 16º - CDES Gil Eanes 17º - Associação
Cultural e Desportiva do Monte 18º - CD Bartolomeu Perestrelo 19º - Clube Caçadores de Ansião 20º -
Alavarium Andebol Clube de Aveiro 21º - Grupo Desportivo de Chaves 22º - APAESUL 23º - ASCD S.
M. Mato 24º - Sir 1º Maio Classificação Geral - Encontro Nacional Infantis Masculinos 1º - Sporting
Clube de Portugal 2º - Associação Atlética de Águas Santas 3º - Sporting Clube de Espinho 4º - Clube
Andebol da Póvoa de Varzim 5º - C.D.C. S. Paio de Oleiros 6º - CCR - Fermentões 7º - CD Bartolomeu
Perestrelo 8º - Ginásio Clube Santo Tirso 9º - ABC de Braga - Andebol SAD 10º - Sport Lisboa e
Benfica 11º - Boavista F.C. 12º - Ginásio Clube do Sul 13º - Clube Andebol Barrosas 14º - G. D. C.
Internato Carvalhos 15º - Clube de Vela de Tavira 16º - Clube Desportivo Feirense 17º - Almada
Atlético Clube 18º - Sporting Clube da Horta 19º - Évora Andebol Clube 20º - IPG - Guarda 21º -
Atlético Clube da Sismaria 22º - APAESUL 23º - Núcleo de Andebol de Penedono 24º - CCR - Alto do
Moinho 25º - Ass. Desp. Cultural de Benavente 26º - Juventude Desportiva do Lis 27º - GMD União
Progresso 28º - Lagoa Académico Clube 29º - Ginásio Clube de Tarouca 30º - A.C.R Zona Azul 31º -
Núcleo Andebol Samora Correia 32º - Sir 1º Maio
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Felisberto Landim é reforço
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Porto Canal Online

URL:: http://portocanal.sapo.pt/noticia/62542/

 
O pivô Felisberto Landim, de 22 anos e ex-Belenenses, é o mais recente reforço do FC Porto para a
época 2015/16.
 
 Formado no Paço de Arcos e no clube de Belém, internacional cabo-verdiano e irmão mais novo do
lateral-esquerdo Edgar Landim, atleta dos Dragões, disse que "é com imenso prazer" que vai integrar
o plantel dos portistas e que o convite dos azuis e brancos o apanhou "de surpresa", sendo, no
entanto, "impossível recusá-lo".
 
 "Estou aqui para trabalhar imenso, quero vitórias e quero ganhar em todas as frentes. Venho dar
tudo o que tenho e ajudar a equipa. Nunca joguei na Liga dos Campeões e vai ser um prazer enorme
participar nessa competição. Ter a oportunidade de jogar a mais importante prova de clubes é um
objectivo de vida", disse o pivô, que assinou por duas épocas com o FC Porto (com mais duas de
opção), em declarações a www.fcporto.pt e Porto Canal.
 
 Elegendo o antigo jogador do FC Porto Tiago Rocha, actualmente no Wisla Plock, e o croata Igor Vori
como exemplos a seguir, o jovem lisboeta conta com o apoio do irmão nesta nova etapa da carreira:
"O meu irmão diz que aqui tratam muito bem os atletas e que os mais velhos ajudam em tudo. O
convite do FC Porto apanhou-me de surpresa e, claro, é impossível de recusar. O Dragão Caixa tem
um público fantástico, é muito bom jogar aqui. Vim assistir à final do Andebol 1, com o meu irmão, e
foi muito bom. Venho dar tudo, quero trabalhar todos os dias para dar o meu contributo".
 
 Felisberto Landim, que se estreou nos seniores do Belenenses há três épocas, promete preparar-se
bem "para estar a 100%" no início da temporada e espera uma adaptação rápida, até para dar luta
aos actuais pivôs do plantel: "O Alexis Borges e o Daymaro Salina são excelentes jogadores, mas
venho para trabalhar e ganhar um espaço nesta equipa". Fora do pavilhão, confessa ser uma pessoa
recatada: "Costumo estar com o meu filho, que tem sete meses e vem comigo para cá. Ser pai é uma
sensação inexplicável e ele vem comigo cá para cima, com a minha mulher. Sou um homem de
família."
 
 22-06-2015 17:00 |Porto Canal com fcporto.pt
 
 

Página 18



A19

Belenenses nega empréstimos do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=957121

 
"Vão representar outro emblema" segundo os azuis
O Belenenses negou esta segunda-feira a chegada de três andebolistas do Benfica, a títulos de
empréstimo. Em comunicado, os azuis diz que a informação que consta no site oficial das águias "não
tem correspondência com a realidade" e que nem Miguel Espinha, Ivo Santos e João Gomes nem
"qualquer outro atleta" do Benfica irá envergar a camisola do Belenenses na próxima temporada.
 
Recorde-se que já hoje, os encarnados haviam anunciado as três cedências para 2015/16 "na
sequência da forte aposta do Benfica na formação".
 , 22 junho de 201521:53
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Felisberto Landim reforça FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=957032

 
CABO VERDIANO JUNTA-SE AO IRMÃO EDGAR O FC Porto anunciou esta segunda-feira, através do seu
site oficial, a contratação do pivô cabo verdiano Felisberto Landim, jogador de 22 anos que
representava o Belenenses, tendo este assinado contrato por duas temporadas (com mais duas de
opção). "Estou aqui para trabalhar imenso, quero vitórias e quero ganhar em todas as frentes. Venho
dar tudo o que tenho e ajudar a equipa. Nunca joguei na Liga dos Campeões e vai ser um prazer
enorme participar nessa competição. Ter a oportunidade de jogar a mais importante prova de clubes é
um objectivo de vida", admitiu o jogador, em declarações ao site dos dragões e ao Porto Canal. De
referir que Felisberto é irmão de Edgar Landim, também ele já jogador dos dragões, proporcionando a
equipa portista um reencontro de irmãos na mesma formação. "O meu irmão diz que aqui tratam
muito bem os atletas e que os mais velhos ajudam em tudo. O convite do FC Porto apanhou-me de
surpresa e, claro, é impossível de recusar. O Dragão Caixa tem um público fantástico, é muito bom
jogar aqui. Vim assistir à final do Andebol 1, com o meu irmão, e foi muito bom. Venho dar tudo,
quero trabalhar todos os dias para dar o meu contributo", frisou.
 
 , 22 junho de 201517:12
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Benfica empresta três jogadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=957063

 
jovens águias cedidas ao Belenenses Miguel Espinha, Ivo Santos e João Gomes irão jogar noutro clube
na próxima temporada, a título de empréstimo. O Benfica emitiu um comunicado no site oficial onde
anuncia que as jovens águias jogarão no Belenenses na "sequência da forte aposta na formação".
"Com esta ação pretende avaliar-se, num futuro próximo, a possível integração destes jovens
jogadores na equipa sénior do Benfica", pode ler-se ainda na mensagem publicada pelos encarnados.
 
 , 22 junho de 201518:51
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Belenenses nega chegada de jogadores do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:: http://desporto.sapo.pt/andebol/campeonato_portugal/artigo/2015/06/22/belenenses-nega-chegada-de-

jogadores-do-benfica

 
22-06-2015 22:24
 
 Miguel Espinha, Ivo Santos e João Gomes deverão rumar a outra paragem.
 
 Andebol
 
 Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
 
 O Belenenses negou esta segunda-feira a chegada de três jogadores encarnados ao seu plantel na
próxima época, contrariando a avançada hoje pelo Benfica através do seu site.
 
 "Notícias vindas hoje a público dão conta do empréstimo de três jogadores de andebol do Benfica ao
Belenenses, o que se verifica não ter correspondência com a realidade na medida em que nem os
referidos três atletas nem qualquer outro atleta do Benfica representarão o nosso clube na próxima
época", pode ler-se em comunicado.
 
 Deste modo fica sem se saber qual o futuro de Miguel Espinha, Ivo Santos e João Gomes.
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Belenenses nega empréstimos do Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/belenenses_nega_emprestimos_do_benfica.html

 
Em comunicado, as águias informam que Miguel Espinha, Ivo Santos e João Gomes foram cedidos ao
Belenenses... 21:53 . Record Por Record O Belenenses negou esta segunda-feira a chegada de três
andebolistas do Benfica, a títulos de empréstimo. Em comunicado, os azuis diz que a informação que
consta no site oficial das águias "não tem correspondência com a realidade" e que nem Miguel
Espinha, Ivo Santos e João Gomes nem "qualquer outro atleta" do Benfica irá envergar a camisola do
Belenenses na próxima temporada.Recorde-se que já hoje, os encarnados haviam anunciado as três
cedências para 2015/16 "na sequência da forte aposta do Benfica na formação".
 
 21:53 . Record
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Felisberto Landim reforça FC Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Sábado Online

URL:: http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/felisberto_landim_reforca_fc_porto.html

 
Assinou contrato por duas temporadas (com mais duas de opção)... 17:12 . Record Por Record O FC
Porto anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, a contratação do pivô cabo verdiano
Felisberto Landim, jogador de 22 anos que representava o Belenenses, tendo este assinado contrato
por duas temporadas (com mais duas de opção)."Estou aqui para trabalhar imenso, quero vitórias e
quero ganhar em todas as frentes. Venho dar tudo o que tenho e ajudar a equipa. Nunca joguei na
Liga dos Campeões e vai ser um prazer enorme participar nessa competição. Ter a oportunidade de
jogar a mais importante prova de clubes é um objectivo de vida", admitiu o jogador, em declarações
ao site dos dragões e ao Porto Canal.De referir que Felisberto é irmão de Edgar Landim, também ele
já jogador dos dragões, proporcionando a equipa portista um reencontro de irmãos na mesma
formação. "O meu irmão diz que aqui tratam muito bem os atletas e que os mais velhos ajudam em
tudo. O convite do FC Porto apanhou-me de surpresa e, claro, é impossível de recusar. O Dragão
Caixa tem um público fantástico, é muito bom jogar aqui. Vim assistir à final do Andebol 1, com o meu
irmão, e foi muito bom. Venho dar tudo, quero trabalhar todos os dias para dar o meu contributo",
frisou.
 
 17:12 . Record
 
 

Página 24



A25

Andebol em Celorico de Basto ganha destaque com escola criada em 2011
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Tâmegasousa.pt Online

URL:: http://www.tamegasousa.pt/andebol-em-celorico-de-basto-ganha-destaque-com-escola-criada-em-2011/

 
Criado em 2011/2012, em contexto escolar no seio do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
em parceria com a autarquia local, o BECA continua a servir de motor de desenvolvimento e
crescimento sustentado da modalidade
 
 22/06/2015
 
 A prática de andebol em Celorico de Basto tem vindo a ganhar destaque, com a participação do BECA
- Bastinhos Escola Clube de Andebol numa série de atividades que visam a promoção da modalidade,
informou fonte da autarquia.
 
 Criado em 2011/2012, em contexto escolar no seio do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
em parceria com a autarquia local, o BECA continua a servir de motor de desenvolvimento e
crescimento sustentado da modalidade.
 
 Destaque para a participação nas Olimpíadas do Desporto da CIM, no dia 13 de junho, em
representação de Celorico de Basto.
 
 "O andebol é um desporto com cada vez mais praticantes muito fruto do trabalho desenvolvido pelo
Beca que tem vindo a impulsionar a modalidade no concelho. Nós, enquanto autarquia, na nossa
intervenção, temos atuado no sentido de desenvolver todas as condições necessárias à prática das
diferentes modalidades", salientou o vereador do Desporto, Fernando Peixoto, citado em comunicado.
 
 No que respeita à participação nas Olimpíadas do Desporto no Marco de Canaveses a equipa
masculina e feminina de Andebol do BECA disputaram mais de 7 jogos de Andebol integrados nos
quadros competitivos de Andebol.
 
 O responsável pelo BECA, João Varejão, destacou a competitividade dos seus atletas que se
envolveram nas provas com determinação e desportivismo. "Foi com muito fair-play, entusiasmo e
garra que os atletas se envolveram em todas as atividades", disse.
 
 O BECA é um clube dinâmico que permite aos seus atletas a participação em diversos torneios.
 
 Recordar que nas Olimpíadas do Desporto Celorico de Basto fez-se representar nas modalidades de
Natação, Andebol e Voleibol.
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Celorico de Basto: Prática do Andebol tem aumentado no município
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-06-2015

Meio: Verdade Online

URL:: http://www.averdade.com/pagina/seccao/3/noticia/10656

 
22/06/2015, 16:26
 
 O BECA - Bastinhos Escola Clube de Andebol tem vindo a participar numa série de atividades que
visam a promoção da modalidade. Criado em 2011/2012 em contexto escolar no seio do Agrupamento
de Escolas de Celorico de Basto em parceria com a autarquia local, continua a servir de motor de
desenvolvimento e crescimento sustentado da modalidade.
 
 A mais recente participação foi nas Olimpíadas do Desporto da CIM, a 13 de junho, em representação
de Celorico de Basto.
 
 "O andebol é um desporto com cada vez mais praticantes muito fruto do trabalho desenvolvido pelo
Beca que tem vindo a impulsionar a modalidade no concelho. Nós, enquanto autarquia, na nossa
intervenção, temos atuado no sentido de desenvolver todas as condições necessárias à prática das
diferentes modalidades", salientou o vereador do Desporto, Fernando Peixoto.
 
 No que respeita à participação nas Olimpíadas do Desporto no Marco de Canaveses a equipa
masculina e feminina de Andebol do BECA disputaram mais de sete jogos de Andebol integrados nos
quadros competitivos.
 
 O responsável pelo BECA, João Varejão, destacou a competitividade dos seus atletas que se
envolveram nas provas com determinação e desportivismo. "Foi com muito fair-play, entusiasmo e
garra que os atletas se envolveram em todas as atividades", disse.
 
 Nas Olimpíadas do Desporto, Celorico de Basto fez-se representar nas modalidades de Natação,
Andebol e Voleibol.
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VILA NOVA DE CERVEIRA
| Redacção | 

O Parque Aquático de Vila Nova
de Cerveira abriu portas em
mais uma época estival, consti-
tuindo, até 30 de Setembro, local
de recreio para crianças e graú-
dos.  Inserido no Parque de La-
zer do Castelinho, este parque
temático simula o rio Minho
com os seus canais, comportas,
barragens, jactos e repuxos de
água, sendo um dos espaços pre-
diletos de visitantes oriundos do
Norte do país e da vizinha Gali-

za. Até final de Setembro, fun-
ciona de terça-feira a domingo,
entre as 10h00 e as 12h30 e as
14h00 e 19h30.
O acesso ao parque é gratuito,
no entanto a Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira está a
analisar a criação de uma taxa de
utilização simbólica, através de
um bilhete único que agregue a
entrada no parque, no Aquamu-
seu do rio Minho e no parque de
estacionamento. O objectivo é
racionalizar o usufruto deste
equipamento, principalmente
aos fins-de-semana, quando

existe uma maior procura.
O Parque de Lazer do Casteli-
nho disponibiliza também um
parque geriátrico, zona radical
com parede de escalada e circui-
to de ‘bouldering’, campos para
a prática de futebol, voleibol,
andebol e basquetebol, e parques
infantil e de lazer que podem ser
usufruídos livremente. O Aqua-
museu do Rio Minho é outro es-
paço de paragem obrigatória por
todo o património natural e his-
tórico que alberga e que permite
uma ‘viagem’ pedagógica pelas
margens do rio.

Cerveira pondera taxar
acesso ao parque aquático
CÂMARA de Vila Nova de Cerveira estuda taxa simbólica para racionalizar
acesso ao parque aquático do Castelinho.

DR

Jogos de água são uma das ofertas do parque aquático de Vila Nova de Cerveira
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Comitiva da Madeira recebida pelo Presidente 
da Câmara do Nordeste

Priolo Cup chega ao fim

Depois de dois dias de muita competição, chega hoje ao fim, o Priolo Cup, numa organização do 
município do Nordeste em conjunto com o União Desportiva do Nordeste, a Associação de Vete-
ranos do Nordeste e a Dupladp Açores. 

Sendo “a primeira vez que o município se as-
socia a uma iniciativa desta dimensão, que tem o 
propósito de criar no concelho do Nordeste outros 
atractivos anuais além daqueles que existem, e que 
até então são basicamente as Festas do Nordeste 
que acontecem no mês de Julho”, disse Carlos 
Mendonça na recepção à equipa de São Vicente, 
acrescentando que pretende fazer do Priolo Cup um 
evento de marca do concelho do Nordeste ao nível 
de ilha e dos Açores, podendo no futuro alargar-se 
ao nível nacional se os resultados obtidos nesta 1.ª 
edição e nas seguintes o justificarem.

Participaram no evento jovem 12 equipas, 
como o Sporting Clube Ideal, o Mira Mar, o União 
Micaelense, o São Roque, Santo António, Águia 
Clube Desportivo, Vale Formoso, Santa Clara, Esco-
la Pauleta, Operário da Lagoa e o União Desportiva 
do Nordeste, anfitrião do torneio. 

A juntar-se a estas, esteve a equipa de equipa de 
Sub-11 de São Vicente, da ilha da Madeira, que foi 
recebida ao final do primeiro dia pelo Presidente da 
Câmara do Nordeste, Carlos Mendonça. A equipa, treinadores e dirigentes, assim como 

alguns familiares que acompanham os jogadores da-
quele concelho, rondaram as 35 pessoas, ocupando 
quase todo o alojamento existente no concelho do 

Nordeste, facto com que se congratulou o autarca 
nordestense, indo o Priolo Cup ao encontro de um 
dos objectivos do município com a realização do 
torneio, o de trazer retorno às empresas do sector do 
turismo, entre estas a restauração e o alojamento.

A anteceder a abertura do Prioo Cup, teve lugar 
um colóquio sobre “Competências do Futebol”, que 
contou com as participações de Rui Santos, treina-
dor de Andebol do Sporting Clube da Horta, Vic-
tor Simas, presidente do Clube de Futebol Pauleta, 
o autarca do concelho de São Vicente, da ilha da 
Madeira, José António Garcês, Rui Melo, director 
do Serviço de Desporto de São Miguel e João Brito, 
fisiologista da Selecção Portuguesa de Futebol.

Ricardo Costa, jogador internacional português, 
que apadrinha o torneio, deu ontem o pontapé de sa-
ída ao Priolo Cup.

Estiveram envolvidos no torneio infantil, além 
das equipas participantes, cerca de 50 voluntários 
que estarão a acompanhar os jogos nos dois dias de 
prova.
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FUTEBOL
• Seleção portuguesa sub'21 participa no
europeu da categoria, na República
Checa, até o próximo dia 30. Hoje, 2.ª jor-
nada do Grupo B com jogo frente à Itália,
às 19:45 (RTP) no City Stadium, em
Uherske Hradiste.
• Seleção da Madeira no Torneio Lopes da
Silva. Hoje, jogo com Viana do Castelo, às
09h30 no Estádio da Quarteira.
ANDEBOL
• Iniciativa "Um golo pela vida", das 9:30
às 17:00, no Pavilhão do Funchal. • Finais
da Taça da Madeira em Juvenis (M/F), a
partir das 14:30. • Andebol Kids AAM, das
9:00 às 13:00, e Torneio de Minis, das
15:00 às 18:00, no Campo Adelino Rodri-
gues. 

CICLISMO
• Circuito da Ponta Delgada, às 9:30, e 7.º
Encontro de Escolas, às 11:00, naquela lo-
calidade. 
VOLEIBOL
• 2.ª etapa – Câmara de Lobos do Circuito
de Voleibol de Praia, a partir das 10:00, na
praia do Vigário em Câmara de Lobos. 
JOGOS EUROPEUS
• Em Baku, com a presença dos madeiren-
ses Marcos Freitas e Ana Neves (ténis de
mesa), David Fernandes e Helena Rodri-
gues (canoagem) e Leandra Freitas (judo).
PADEL
• ARC Amigos Carros de Pau de Água de
Pena e a Associação Ténis Madeira organi-
zam nos campos de padel do Complexo
Desportivo de Água de Pau em Machico a

1.ª Etapa do Circuito de Padel da ARCAC-
PAP, realizando-se provas em pares mas-
culinos, femininos e mistos.
BADMINTON
• Campeonatos nacionais de equipas com
a presença do Sports Madeira, em mascu-
linos e femininos, em Caldas da Rainha.
NATAÇÃO
• Afonso Sequeira, do Clube Naval do Fun-
chal, volta a representar as cores da sele-
ção Portuguesa no Troféu Memorial
Morena que se realiza em Génova, Itália.
DIVERSOS
• Abertas inscrições para torneio de fute-
bol 7, no estabelecimento Pereira's Des-
porto, na Rua Latino Coelho, ou através do
telefone 968810855. O torneio arranca na
última semana de junho.

A
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A
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FC PORTO COM ENTRADA DIRETA NA FASE
DE GRUPOS DA EHF CHAMPIONS
A equipa de andebol do FC Porto, heptacampeão na-
cional, tem pela primeira vez entrada direta na fase
de grupos da EHF Champions League 2015/16. A
confirmação foi feita pela EHF, após reunião realizada
em Cracóvia, e que avaliou as condições das equipas
com direito a participar - bons resultados desportivos,
pavilhão, espetadores, transmissões televisivas e
marketing. A edição 2015/ 16 terá 28 equipas e o
sorteio da fase de grupos realiza-se na próxima
sexta-feira, pelas 20:00 locais, em Viena. 
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O Torneio de Seniores “Um
golo pela vida” em andebol
termina esta tarde, no pavi-
lhão do Funchal. Este evento
solidário, organizado pela
AAM em parceria com o Nú-
cleo Regional da LPCC, arran-
cou ontem de manhã,
estando agendado para hoje

os derradeiros jogos. Parale-
lamente a este torneio, dis-
putou-se ontem as finais da
taça da Madeira em Inicia-
dos, acontecendo hoje o
mesmo no escalão de Juve-
nis. Pelas 19:00 realiza-se a
cerimónia de entrega de
prémios da época 2014/15.

JM

“Um golo pela Vida” prossegue no pavilhão do Funchal
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O Andebol Clube de Fafe, que já
garantiu o regresso ao escalão
maior do andebol nacional, joga
hoje às 18 horas no Pavilhão da
Luz com o Benfica B para a 10.ª
jornada da fase final do campeo-
nato nacional da II Divisão. 

Os fafenses, que comandam a
classificação com mais um pon-
to do que o Avanca, aspiram ce-
lebrar em Lisboa a conquista do
título de campeões do campeo-
nato secundário e já preparam a
próxima temporada no convívio
primodivisionário. 

A colectividade minhota dispo-
nibiliza um autocarro que sai de
Fafe pelas 9 horas em direcção a
Lisboa, tendo chegada prevista
junto do Parque das Nacões por
volta das 13 horas.  Às 16 horas,
vão  para a Luz, onde, projectam

fazer uma visita ao estádio e de
seguida assistir ao  encontro.

Sob o ponto de vista teórico, os
fafenses são favoritos neste jogo

em Lisboa, diante do último
classificado desta fase, ao con-
trário do Avanca, segundo clas-
sificado, que termina o campeo-

nato em Braga, em visita ao Ar-
senal da Devesa, terceiro , que
disputou a promoção até à ante-
penúltima jornada.

O treinador do AC Fafe, José
António, deixou no facebook
uma mensagem de gratidão:

“No momento em que se apro-
xima o final da época desportiva
e em que a equipa sénior pode
alcançar uma brilhante classifi-
cação, gostaria de, independen-
temente do que aconteça no últi-
mo jogo, deixar algumas notas
de agradecimento. Agradeço ao
Andebol Clube de Fafe, na pes-
soa do seu Presidente Artur Ma-
galhães, o facto de me ter pro-
porcionado o regresso a uma das
minhas grandes paixões para
além do ensino: treinar. Agrade-
ço aos atletas que tiveram a hu-
mildade, a capacidade de sacrifí-
cio e assumiram o compromisso
de tudo fazerem para defender o
clube. Sei que por vezes a minha
obsessão com a perfeição, cria
situações de stress, mas só desta
forma foi possível obter os re-
sultados que já conseguimos e
paralelamente promover a (notó-
ria) evolução técnica/ táctica e
física dos atletas. Agradeço ain-
da aos elementos que partilha-
ram os bons e maus momentos
da época, dirigentes, treinado-
res, fisioterapeutas e o insubsti-
tuível Sr. Luís, pessoas de quem
sempre senti apoio e confiança
no caminho delineado.

Agradeço por último, a todos
os que tiveram a amabilidade de
nos acompanhar nos jogos”.

AC Fafe visita Benfica B de
olhos no título da II Divisão
HOJE ÀS 18 HORAS o Andebol Clube de Fafe joga em Lisboa com o Benfica B, no último encontro do
calendário da II Divisão Nacional de andebol. Fafenses edstão à beira do título da II Divisão Nacional.

DR

Equipa de andebol do AC Fafe está a um passo de se sagrar campeã nacional da II Divisão
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

A equipa de juvenis do ABC que
se sagrou campeã nacional de
andebol foi recebida ontem na
Câmara Municipal de Braga. 

Nos últimos 26 anos, são já 26
títulos nacionais nos escalões de
formação, sendo 11 em juniores,
9 em juvenis, 2 em iniciados e 4
em infantis, lembrou o presiden-
te da colectividade, João Luís
Nogueira.

Além do reconhecimento pela
autarquia, a sessão protocolar
que teve lugar nos Paços do
Concelho, com presenças dos
presidentes do executivo muni-
cipal, da Federação de Andebol
de Portugal, da Associação de
Andebol de Braga e do clube,
serviu também para a entrega do
troféu conquistado.

Ricardo Rio, o presidente da
câmara, começou por elogiar “o
bom exemplo que dão” para ou-
tros escalões competitivos, lem-
brando, numa alusão à medalha
de bronze que Júlio Ferreira, do
Sporting de Braga conquistou,
que nesta semana outros braca-
renses se notabilizaram nos Jo-
gos Europeus em Bakú. 

“Isto torna este um momento
de recepção ainda mais espe-
cial”, frisou. O autarca apelou a

“que sejam mais as vezes” que
aquele grupo venha a ser recebi-
do, sinal de que estarão “a cres-
cer também em sucesso”.

Ulisses Pereira, o presidente da
Federação de Andebol de Portu-
gal, elogiou o trabalho desenvol-
vido pelo ABC esta época, em

que venceu a Taça de Portugal,
mas também “ao longo de toda a
sua história” e pediu obras no
Pavilhão Flávio Sá Leite (ver
coluna ao lado).

João Luís Nogueira agradeceu
as ajudas da autarquia ao clube,
considerando Ricardo Rio um

“apoiante indefectível e inspira-
dor” e lembrando o significado
que atribuiu à presença, após o
regresso da final da Taça Chal-
lenge, de Sameiro Araújo no
aeroporto. Pais, mães e amigos
registaram para a posteridade
imagens de um momento alto.

Câmara Municipal reconhece
juvenis campeões nacionais
JOGADORES DO ABC que conquistaram nesta temporada título nacional de juvenis de andebol
tiveram ontem recepção protocolar na Câmara Municipal de Braga.

CATARINA OLIVEIRA 

Foto da praxe, nas escadas dos edifício dos Paços do Concelho de Braga
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Federação pediu
Remodelação do
Pavilhão Sá Leite
O presidente da Federação de
Andebol de Portugal, Ulisses Pe-
reira, ao usar da palavra ontem
na sessão protocolar de homena-
gem da Câmara Municipal de
Braga aos juvenis do ABC pediu à
autarquia obras de requalifica-
ção do Pavilhão Flávio Sá Leite e
prometeu que quando tal acon-
tecer a selecção nacional voltará
a disputar jogos em Braga. 
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Alex, André e Ferrão
Três juvenis vão
treinar com a
equipa principal
Três dos jogadores juvenis do
ABC que ontem foram distingui-
dos vão na próxima temporada
passar a integrar os trabalhos
da formação junior e mesmo da
equipa sénior, revelou na sua in-
tervenção o presidente do clube,
João Luís Nogueira. 
Segundo o Correio do Minho
apurou, trata-se de Alex, André e
Ferrão. 
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JUVENIS 

DIA DE RECONHECIMENTO 
E GRATIDÃO AO CAMPEÃO ABC

Equipa 
de juvenis 

academista 
recebida na 

autarquia por 
Ricardo Rio

 JOsé costa lima

O
ito dias após a con-
quista do título de 
campeão nacional 
em juvenis, a equi-

pa do ABC foi ontem re-
cebida no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de 
Braga para uma homena-
gem pública por parte da 
autarquia.

«É uma alegria para a 
cidade ter-vos aqui. É o 
reconhecimento e um si-
nal de gratidão que vos es-
tamos a fazer», começou 
por testemunhar Ricardo 
Rio, presidente da Câma-
ra, lembrando que a ho-
menagem aos jovens an-
debolistas «é ainda mais 

especial porque vão re-
ceber aqui o troféu de 
campeão».

Depois de Ricardo Rio 
usar da palavra e terem 
sido entregues a taça de 
campeão e as medalhas à 
formação do ABC, Ulis-
ses Pereira, presidente 
da Federação Portugue-
sa de Andebol, fez ques-
tão de elogiar «o trabalho 
do ABC ao longo dos anos, 
tanto em Portugal como a 
nível internacional» e pe-
diu à autarquia que «aju-
de na requalificação do 
Pavilhão Flávio Sá Leite».

Ressalvando a boa rela-
ção existente entre a edili-
dade e o clube, João Luís 
Nogueira salientou que 

A mística do ABC está a 
reaparecer e isso é um fa-
tor de motivação e não de 
pressão para vocês», dis-
se a responsável, dirigin-
do-se aos atletas, que res-
ponderam com uma salva 
de palmas. 

Estava, assim, finaliza-
da a cerimónia, sem que 
antes Ricardo Rio também 
tivesse direito a uma me-
dalha comemorativa do tí-
tulo nacional e um cache-
col do clube.

Trio com os seniores
À margem da homena-
gem aos campeões, João 
Luís Nogueira deu uma 
novidades a todos os pre-
sentes no Salão Nobre da 
autarquia. 

«Vamos ter três atletas 
desta equipa de juvenis 
[André Gomes, Oleks e 
Lucas Ferrão] que passa-
rão a treinar regularmen-
te com a equipa sénior. É 
um sinal que a nossa for-
mação continua a dar si-
nais de vitalidade», con-
firmou o presidente dos 
academistas.

A terminar a sua in-
tervenção, o dirigen-
te máximo do emblema 
bracarense agradeceu o 

«esta química, este apoio 
da Câmara de Braga, va-
le mais do que dinheiro». 

«Agradecemos toda a 
colaboração que recebe-
mos da autarquia, do seu 
presidente Ricardo Rio 
e da vereadora Sameiro 
Araújo. Claro que às ve-
zes podemos pedir algu-
mas coisas, podemos ter 
alguns desencontros, mas 
isso faz parte de um pro-
cesso natural, de uma crí-
tica construtiva e de um 
diálogo», declarou o presi-
dente do ABC, defenden-
do a aposta na formação 
juvenil que reina no clube.

«São já 26 títulos em 
26 anos... Isto é de lou-
var», acrescentou, deixan-
do um desejo para a casa 
dos academistas. 

«Confiamos que vamos 
ter um bom pavilhão e 
que receberemos nova-
mente a seleção nacio-
nal», rematou.  

 Sameiro Araújo, verea-
dora do Desporto, tam-
bém quis dar os parabéns 
à equipa juvenil do ABC 
de Braga. 

«É um privilégio pa-
ra a nossa cidade ter este 
grupo campeão, que fez 
um percurso excelente. 

trabalho de «todos os que 
contribuíram para este 
título». 

«Aos jogadores, trei-
nadores, diretores e pais 

que fizeram desta equi-
pa campeã: o meu mui-
to obrigado a todos por 
mais um troféu», recor-
dou João Luís Nogueira. 

A habitual foto de família na escadaria da Câmara teve a equipa juvenil do ABC de Braga como protagonista 

líder da federação presente

Taça e medalhas 
entregues ontem 
O título de campeão nacional foi conquistado no 
passado 10 de junho, mas só ontem foi entregue 
o troféu a quem de direito. 

Por isso, Ulisses Pereira, líder da Federação Por-
tuguesa de Andebol, também viajou até à cidade 
minhota para entregar a taça e as respetivas me-
dalhas a todo o grupo de trabalho do ABC, on-
tem recebido com honras presidenciais na au-
tarquia bracarense. No final da cerimónia, não 
faltou a habitual foto de família. 

D
R

D
R

D
R

Página 38



  Tiragem: 8500

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,69 x 3,49 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 59805914 20-06-2015

Campeões juvenis 
do ABC recebidos 
na Câmara 
de Braga

DESPORTO P.26
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FUTEBOL
• Seleção portuguesa sub'21 participa no eu-
ropeu da categoria, na República Checa, até
o próximo dia 30. 
• A Quinta Magnólia recebe a quarta edição
do Torneio de Futebol da Criamar que se rea-
liza nos campos de ténis daquele espaço,
devidamente adaptados. 
• Seleção da Madeira sub-14 inicia, às 14:05,
viagem rumo ao Algarve, onde irá participar
no Torneio Lopes da Slva.
ANDEBOL
• Iniciativa "Um golo pela vida", ao longo do
dia no Pavilhão do Funchal.
CICLISMO
• O II Grande Prémio do Marítimo / PAC com
etapa em linha Boaventura-Chão dos Louros,

às 10:00, e contrarrelógio por equipas São Vi-
cente-Ponta Delgada, às 16:00.
VOLEIBOL
• A 2.ª etapa do Circuito de Voleibol de Praia
realiza-se na praia do Vigário em Câmara de
Lobos, até amanhã. 
PADEL
• 1.ª Etapa do Circuito de Padel da ARCAC-
PAP no Complexo Desportivo de Água de
Pena.
FUTSAL
• Os Especiais participam na fase final do
Campeonato Nacional Adaptado, em Olivais,
Lisboa.
BADMINTON
• Nacionais de equipas com a presença do

Sports Madeira, em masculinos e femininos,
em Caldas da Rainha.
GOLFE
• Clube de Golf Santo da Serra acolhe Tor-
neio BPI Challenge Madeira 2015. As saídas
serão realizadas às 09:30.
NATAÇÃO
• Afonso Sequeira, Naval do Funchal, no Tro-
féu Memorial Morena que se realiza em Gé-
nova, Itália.
DIVERSOS
• Assinatura do protocolo entre Colégio do
Marítimo e Clube Ténis do Funchal, às 12:00
no CTF.
• Tomada de posse dos novos orgãos so-
ciais do Clube Desportivo 1.º de Maio, às
19:00, na sede do clube no Palheiro Ferreiro.A

G
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“Um golo pela
Vida” no Pavilhão
do Funchal
O andebol tem este fim de semana
a festa de encerramento da época
2104/15, com a realização de uma
série de atividades no Pavilhão e
Campo ex-Liceu. O evento princi-
pal é o Torneio de Seniores “Um
Golo Pela Vida”, um evento de cariz
solidário que realiza-se hoje, das
9:30 às 15:00, e amanhã, das 9:30
às 17:00. Paralelamente a este tor-
neio, cujas receitas das inscrições
e venda de t-shirts alusivas à luta
oncológica, reverterão totalmente
para o Núcleo Regional da LPCC,
vão realizar-se as finais da Taça da
Madeira em Iniciados e Juvenis em
femininos e masculinos. As finais
em Iniciados realizam-se hoje,
entre as 15:00 e 19:30, enquanto
que as finais de Juvenis disputam-
se amanhã, das 14:30 às 19:00.
Já o Campo Adelino Rodrigues
será palco no domingo do Andebol
KIDS AAM para os Bambis, entre as
9:00 e as 13:00. No mesmo dia e
recinto, disputa-se o Torneio Final
de Minis, das 15:00 às 18:30.
Todas estas atividades culminarão
amanhã com a cerimónia de en-
trega de prémios da época
2014/15, a partir das 19:00 no Pa-
vilhão do Funchal.
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REPARO DO DIA                                  

Envie-nos o seu reparo: redaccao.diariodaregiao@gmail.com

Crianças e jovens do concelho com ida-
des compreendidas entre os 6 e os 16
anos estão a participar nas Férias de
Verão “Alcácer em Movimento”, que co-
meçaram no dia 15 e que se prolon-
gam até Setembro. Este ano, a Câmara
Municipal em colaboração com as Jun-
tas de Freguesia, estendeu as Férias de
Verão a todas as freguesias, dando
oportunidade a todas as crianças e jo-
vens de participarem nas actividades
de tempos livres. As actividades com-

preendem natação, futebol, ténis, hó-
quei em campo, andebol 4Kids, bas-
quetebol, patinagem, canoagem e
ateliers com jogos temáticos, visitas
culturais, expressão plástica e leitura.
As atividades realizam-se no Parque
Desportivo e Piscina, no Pavilhão Gim-
nodesportivo e no Estádio Municipal.
As inscrições estão abertas, podem ser
feitas nas Juntas de Freguesia e na Di-
visão de Desporto da Câmara Munici-
pal de Alcácer do Sal.

Iniciativa Férias de Verão “Alcácer em Movimento”
estendida a todas as freguesias do concelho
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Andebol infantil do Póvoa 
na fase final nacional 
A equipa infantil masculina do Clube de Andebol da Póvoa de Varzim vai estar 
na Fase Final do Nacional, pelo 2º ano consecutivo, a desenrolar-se de 18 a 21 
deste mês, em Leiria

O apuramento resultou do 3º lugar 
alcançado no Campeonato Regio-
nal, obtido após ter ultrapassado 
duas fases iniciais sempre na sé-
rie A dos primeiros, entre 33 equi-
pas que disputam este escalão na 
Associação de Andebol do Porto 
(maior associação da modalidade 
do país).

Apesar das ausências, devido a 
lesões de jogadores influentes e 
do sorteio desfavorável (1º jogo 
contra o Benfica), os jovens atle-
tas do Póvoa Andebol prometem 
lutar em cada jogo pelo melhor 
resultado e posicionamento final, 
honrando o clube e a cidade.

Para os responsáveis da equipa 
a presença nesta fase final “só 
é possível pela colaboração da 
autarquia a todos os níveis (desde 
instalações, transportes, e até no 
apoio financeiro) tem sido fun-
damental na obtenção de todo 
este sucesso desportivo e social”, 

sendo também apontada a “pres-
tação louvável do corpo diretivo 
do clube, presidido por José Oli-
veira Pereira, cujo carinho e gosto 
pela modalidade o motiva a con-
seguir as melhores condições para 
o desenvolvimento do projeto de 
andebol na Póvoa de Varzim”.

Equipa de infantis do clube de andebol

Poveiros na fase final do nacional
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De acordo com o calendário da Associação de Andebol 
de Santarém, cumpriu-se no passado domingo em Al-

canena mais uma etapa de andebol de quatro no escalão 
de Bambis. Num total de cinco clubes e onze equipas pre-
sentes, o CDTN O.A.Andebol fez-se representar com os 
seus jovens atletas numa manhã com muito desportivismo 
e alegria.

No próximo domingo, dia 7 Junho,  realizar-se-á das 
10 às 12 horas, no Palácio dos Desportos em Torres Novas, a 
quinta e última concentração da época 2014/2015.

CDTN OAA

Andebol
do Clube Desportivo

de Torres Novas
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Os Bambis de cinco clubes de Andebol

Pág. VI
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EsEsEsEsEstttttarrarrarrarrarreja preja preja preja preja prepareparepareparepara-se para-se para-se para-se para-se para aca aca aca aca acolher o Garolher o Garolher o Garolher o Garolher o GarciCupciCupciCupciCupciCup
Mais de 200 equipas com mais de 3500 atletas, divididos por 11 pavilhões, vão transformar Estarreja na Capital do
Andebol. O GarciCup regressa de 24 a 28 de junho.

   O GarciCup’15 – Torneio
Internacional Cidade de
Estarreja, evento organizado
pelo Estarreja Andebol Clube
(EAC) em parceria com a
Câmara Municipal de Estar-
reja, foi apresentado na
passada sexta-feira, dia 29 de
maio. Este evento vai decorrer
de 24 a 28 de junho e é o maior
evento desportivo de Estar-
reja que tem vindo a crescer
de ano para ano, tornando-se
num dos mais conceituados a
nível nacional.
   A apadrinhar o torneio de
2015 está Gilberto Duarte, um
dos rostos da equipa campeã
nacional de andebol, o FC
Porto, que marcou presença
na sessão de apresentação.
“Este será um dos muitos
padrinhos do GarciCup” frisou
Luís Sousa da organização.
   Diamantino Sabina,
Presidente da autarquia estar-
rejense, abriu a sessão e
assinou o protocolo que visa
definir “quais as responsabi-
lidades atribuídas à autarquia
e ao EAC” durante o torneio
para que seja mais fácil a sua
organização. “Este é um event
muito importante para a
cidade e para o desporto
nacional. O seu crescimento
de ano para ano, obriga-nos a
ter outras responsabilidades,
daí darmos todo o apoio
possível, que nunca será
demais”, disse o edil es-
tarrejense. Uma vez mais
existe a parceria com a Escola
Profissional de Aveiro que
será responsável pela

animação, secretariado e
refeições dos atletas.
   “A cada ano queremos fazer
mais e melhor” referiu Rui
Silva, Presidente do EAC. Esta
dimensão do GarciCup, que
atravessa fronteiras nacio-
nais, levou o responsável a
afirmar: “penso mesmo que
este será um evento único no
país, o que nos enche de
orgulho”.
   Rui Silva deixou ainda um
agradecimento especial a Luís

Sousa e a Carlos Arrojado que
são a alma deste torneio.
   Luís Sousa mostrou-se
satisfeito com a adesão dos
clubes a mais uma edição do
GarciCup que vai contar com
andebol indoor, andebol de
praia e ainda um jogo de
andebol adaptado. O torneio
contará com equipas de todos
os escalões etários, desde
minis a veteranos masculinos
e femininos. Serão mais de
200 equipas, com mais de 3500
atletas a disputar jogos em 11
pavilhões.
   No torneio estarrejense
marcará ainda presença a
Seleção Nacional de Juniores
A feminina que vai disputar o
próximo campeonato da
Europa em Espanha.
   As últimas palavras ficaram
para Ulisses Pereira, Presi-
dente da Federação de An-
debol de Portugal, que cu-
riosamente chegou a jogar na
Artística de Avanca, e que
decidiu marcar presença
nesta apresentação do Gar-
ciCup’15 frisando que “é com
grande satisfação que acom-
panho ano após ano este
torneio. É um exemplo para a
modalidade. O GarciCup é um
grande emblema para esta

cidade e não tenho dúvidas
quanto ao seu sucesso”.

GarciCup também é samba
   No dia 27 de junho, inserido
no GarciCup, sai para a rua o
Trofeu Nacional de Samba que
vai trazer até Estarreja cinco
escolas de samba vencedoras
dos carnavais do país. Com
entrada gratuita, o Trofeu
Nacional de Samba, que já não
se realiza há dois anos, vai
trazer os ritmos quentes do
Brasil e vai dar a conhecer,
segundo Luís Sousa “o Car-
naval estarrejense que é
também uma das imagens de
marca do Município”.

Retorno financeiro a rondar
um milhão de euros

   Luís Sousa realçou a
importância que este evento
tem para o “setor do comércio
e hotelaria”. A menos de um
mês do arranque to torneio,
os hotéis nas redondezas
estão cheios, havendo já
quem tenha de ir dormir a
Aveiro, e os restaurantes têm
já muitas reservas. O res-
ponsável frisou que “o retorno
financeiro para o concelho
deve rondar um milhão de
euros”.
   Para organizar o GarciCup são
necessários mais de 100 mil
euros. “Isto começa a ter uma
estrutura de custos muito
grande mas vale a pena”
concluiu Luís Sousa.
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EsEsEsEsEstttttarrarrarrarrarreja preja preja preja preja prepareparepareparepara-se para-se para-se para-se para-se para aca aca aca aca acolher o Garolher o Garolher o Garolher o Garolher o GarciCupciCupciCupciCupciCup
Mais de 200 equipas com mais de 3500 atletas, divididos por 11 pavilhões, vão transformar
Estarreja na Capital do Andebol. O GarciCup regressa de 24 a 28 de junho.
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Fim-de-semana com muitas emoçõesFim-de-semana com muitas emoçõesFim-de-semana com muitas emoçõesFim-de-semana com muitas emoçõesFim-de-semana com muitas emoções

 Hélder Oliveira

Arsenal de Canelas

Iniciados Femininos
AC Salreu – 23  /  Arsenal
Canelas – 33
   As iniciadas de Canelas
terminaram o seu cam-
peonato regional da melhor
maneira, vencendo o último
jogo, num sempre apetecível
dérbi do concelho de Estar-
reja. A deslocação a Salreu não
fazia prever facilidades, mas
as meninas de Canelas
conseguiram tornear as
dificuldades e venceram de
uma forma justa e categórica
as suas adversárias. Numa
primeira parte mais equi-
librada, por culpa própria, as
canelenses galvanizaram-se
na segunda etapa, apre-
sentando um andebol mais
coletivo, de grande velo-
cidade, demonstrando ser
superior ao seu adversário,
que foi atenuando, com as
suas armas, a derrota.

Juvenis Femininos
Arsenal de Canelas campeão
invicto da A. A. Aveiro – O
sonho concretizou-se
Oliveira Frades – 32  /  Arsenal
Canelas – 38

   Terminou campeonato
regional de Juvenis Femi-
ninos, com o Arsenal de
Canelas a sagrar-se campeão
face às suas 8 vitórias, que
conseguiu ao longo das 8
jornadas que compunham a
competição. Foi uma com-
petição a dois, e neste último
jogo decidia-se o campeão.
Apenas dois pontos sepa-
ravam estas duas equipas, o
que aumentou o interesse
deste jogo, tornando este
encontro o jogo das grandes
decisões.
   Depois de uma primeira
parte equilibrada, em que o
domínio de jogo foi repartido,
as meninas de Canelas, na
segunda parte, revelaram-se
mais fortes, mantendo um
ritmo elevado no jogo, onde
as adversárias não conse-
guiram quebrar, aumentando,
pouco a pouco, a vantagem no
marcador. O coletivo e a garra
da equipa de Canelas foram
preponderantes para alcançar
a vitória, num jogo tre-
mendamente difícil e de
fortes emoções até ao final,
perante um adversário
entrosado e bastante aguer-
rido. O apito final soou com a

vitória das canelenses, para
gaudio da falange de apoio
que acompanhou esta equipa,
invadindo por completa as
Terras de Lafões. Foram de
facto incríveis e o apoio foi
fantástico, empurrando a
equipa para a vitória.
   De salientar o Fair-play
existente entre as duas
equipas, numa enorme festa
que as dezenas de pessoas
que se deslocaram ao pa-
vilhão municipal puderam
assistir.
   Uma palavra para de apreço
para as bicampeãs, que jun-
taram, ainda, o campeonato
ganho quando Iniciadas
   Foi de facto um percurso
difícil, árduo, mas que no final
dá-nos muito orgulho pela
classificação obtida. Quanto às
jogadoras, estas foram enor-
mes! Não pararam de lutar do
primeiro ao último segundo
de cada jogo! Foram mesmo
incríveis e temos a certeza que
esta equipa vai continuar
assim, a lutar por títulos!

Juniores Femininos
Guerreiras
Ac. Espinho – 42  /  Arsenal
Canelas – 44
   No passado fim-de-semana
iniciou-se a Taça de Encer-
ramento de Aveiro, com as
juniores de Canelas a des-
locarem-se a Espinho para
defrontarem valoroso adver-
sário. A tarefa por si só seria
difícil, e mais complicada ficou
com a apresentação ao jogo
de apenas seis atletas. Estas
jovens guerreiras foram
inexcedíveis na defesa das
cores de Canelas, com uma
atitude competitiva simples-
mente fantástica, num jogo
frenético e jogado a altíssima
velocidade.

Veteranos Femininos –
Popotas
   No passado sábado realizou-
se, no pavilhão de Canelas, o
III Mini Torneio Pooopotas,
com a participação de três
equipas bem-dispostas e
fantásticas: Arepa, Modicus e
Arsenal Canelas/Pooopotas!
   A equipa das Popotas foi a
grande vencedora, mas aqui o
menos importante foi o
resultado. De salientar o
excelente convívio entre
todos os participantes Página 48
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g A equipa de Seniores “B” do SC
Horta sagrou-se, no passado fim de
semana, bi-campeã Regional, após qua-
tro vitórias em outros tantos jogos.

Na primeira jornada o SCH B ganhou
por 30 – 13 ao Marienses B. No jogo
referente à segunda jornada o resultado
foi de 26-28 a favor dos sportinguistas,
num jogo em que defrontaram o
Marítimo.

A terceira jornada desta competição
pôs frente a frente o Arrifes e o SCH B.
Venceram os miúdos da Eduardo
Bulcão por 26-33.

A final foi disputada pelo SCH B e
Marienses B. Ganhou o SCH por 28-26.

Depois destes tentos, o SCH alcançou
o primeiro lugar da tabela, seguido do
Marienses “B” e do Marítimo. Em

quarto classificou-se o Arrifes. 
A equipa de Juvenis do SC Horta

venceu em jornada dupla o GDCP
Arrifes por 22 x 47 e 26 x 42, revalidan-

do assim o título de Campeões
Regionais faltando duas jornadas por
disputar, na Horta, frente à equipa dos
Arrifes.                                            mJs

Seniores 'b' e juvenis do SCh revalidam
título de Campeões regionais  

aNdEbol

dR
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Vela de Tavira lidera
A 13ª jornada, penúltima da fase final do nacional da 2ª di-
visão, em Seniores femininos, está marcada para o dia 6 de 
junho, com o Vela de Tavira a receber o Académico.

Os encontros, A. A. Espinho-Santa Joana, A. D. Canelas-
-Assomada e São Félix da Marinha-Sociedade 1º de Maio, 
fecham a ronda. 

Em termos de clsssificação, a  prova continua a ser lide-
rada por Vela de Tavira e Santa Joana, ambos com 32 pon-
tos.

ANDEBOL nacional 

Seniores femininos 2ª divisão
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MEALHADA

 para as férias de ve-
rão. Chama-se “Aventu-
ras de Verão 2015” e é di-
rigido a todas as crianças 
e jovens com idades com-
preendidas entre os 6 e os 
14 anos, tendo priorida-
de aqueles que estudam 
ou residem no concelho 
da Mealhada. O progra-
ma decorre de 15 de junho 
a 7 de agosto, no horário 
das 8h30 às 18h30, e inclui 
as mais variadas ativida-
des desportivas, culturais 
e recreativas. A iniciativa 
conta com o apoio de vá-
rias instituições, associa-
ções e empresas do con-
celho.

Piscina, dança, futebol, 

andebol, voleibol, basque-
tebol e outro tipo de jogos, 
como os jogos aquáticos, 
de tabuleiro ou de expres-
são musical e movimento, 
workshops de ambiente, 
de culinária ou de ciência, 
sessões de escrita criati-
va, de cinema ou fotográ-
ficas, viagens, passeios ou 
visitas educativas, são al-
gumas das atividades que 
fazem parte do progra-
ma “Aventuras de Verão 
2015”, para ocupar da me-
lhor forma o tempo livre 
das crianças e jovens dos 
6 aos 14 anos de idade du-
rante as férias de verão.

As inscrições já estão 
abertas e disponibilizam 
vários packs aos interes-
sados. A inscrição pode 
ser feita para dois dias 
(20 euros por criança/jo-

vem), para uma semana 
(30 euros por criança/jo-
vem), uma quinzena (60 
euros por criança/jovem), 
um mês (90 euros por 
criança/jovem) ou para o 
programa completo (180 
euros por criança/jovem), 
sendo que esses packs têm 
de ser usufruídos de for-
ma consecutiva, isto é, 
quem adquirir o pack de 
dois dias terá de o gozar 
em dois dias seguidos. 

O programa “Aventuras 
de Verão 2015” tem ainda 
previsto 20 vagas sociais. 
Estas vagas destinam-se 
a crianças e jovens que se 
encontrem numa situação 
vulnerável e/ou de carên-
cia económica e serão si-
nalizadas pelos Setores da 
Ação Social, de Educação 
e Desporto e pela Comis-

são de Proteção de Crian-
ças e Jovens em Risco da 
Mealhada. 

Esta iniciativa é orga-
nizada pela Câmara Mu-
nicipal, com o apoio da 
Fundação Mata do Bu-
çaco, Sociedade de Água 
de Luso, Jardim de In-
fância de Sant’Ana, Santa 
Casa da Misericórdia da 
Mealhada, Hospital da Mi-
sericórdia da Mealhada, 
Associação Portuguesa 
de Kenpo Kombat, Bom-
beiros Voluntários da 
Pampilhosa, Bombeiros 
Voluntários da Mealhada, 
GNR, GEDEPA, Escola de 
Música da Mealhada, As-
sociação CADES, Escola 
Profissional Vasconcellos 
Lebre, Grupo Desportivo 
da Mealhada, Hóquei Clu-
be da Mealhada e DECO.

Câmara Municipal avança 
com “Aventuras de Verão”
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ANDEBOL

Equipa de Juvenis do CD Pateira sobe à 1.ª Divisão Nacional
A equipa de juvenis mas-

culina de Andebol do Clu-
be Desportivo da Patei-
ra (CDP) disputou o últi-
mo jogo da segunda fase 
nacional, o qual venceu o 
CAIC por 33-29, garantin-
do o acesso à primeira di-
visão do campeonato na-
cional.

Este campeonato é dis-
putado com as 40 melhores 
equipas a nível nacional. O 
Clube Desportivo da Patei-
ra junta-se agora às outras 
cinco equipas da Associa-
ção de Andebol de Aveiro 

nesta prova (Feirense, São 
Bernardo, Alavarium, Es-
pinho e Estarreja).

O CDP é a primeira equi-
pa do concelho de Águeda 
a conseguir este feito com 
o escalão de juvenis. É uma 
equipa ainda jovem con-
tando com alguns atletas 
no escalão de iniciados e 
por isso com bastante po-
tencial competitivo.

Graças ao feito alcança-
do,  o CDP vai levar o nome 
do clube, do concelho de 
Águeda e da freguesia de 
Fermentelos ainda mais 

longe, e para isso será fun-
damental reforçar apoios e 
patrocínios.

O CDP é um clube de 
formação que conta com 
as modalidades de ténis e 
andebol. No andebol está 
com competição com os 
escalões de infantis, inicia-
dos e juvenis masculinos 
e iniciados femininos. Os 
treinos são realizados no 
Pavilhão Gimnodesportivo 
de Fermentelos e no Pa-
vilhão da Escola Secun-
dária Adolfo Portela de 
Águeda.
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Andebol 4 Kids em 
Penalva do Castelo

Penalva do Castelo foi palco da edição 2014/2015 
do ANDEBOL 4 KIDS – Encontro Inter-Concelhio 
de Andebol, no passado dia 23 de maio de 2015, no 
Parque Desportivo de Santa Ana, que congregou 8 
equipas, dos concelhos de Penalva, Mangualde e Vi-
seu, formadas por alunos do 3.º e 4.º anos de escolari-
dade. 

Cerca de sete dezenas de atletas e seus técnicos fo-
ram recebidos nas instalações desportivas, seguindo-
se a fase de apuramento entre as equipas dos agrupa-
mentos de escolas de Penalva do Castelo, Mangualde, 
Viseu Norte, Viso e Viseu Sul. Da parte da tarde os 
4.os classificados de cada grupo jogaram para o 7.º e 
8.º lugares, os 3.os classificados de cada grupo jogaram 
para o 5.º e 6.º lugares, os 2.os classificados de cada 
grupo jogaram para o 3.º e 4.º lugares, enquanto, que 
os 1.os classificados de cada grupo jogaram a Final (1.º 
e 2.º lugares). 
 Esta iniciativa, inserida no Projeto – Planos de 
Desenvolvimento Regional da Federação de Andebol 
de Portugal e da Associação de Andebol de Viseu, 
foi implementada em conjunto com as Autarquias, 
Agrupamento de Escolas e Clubes, no sentido de es-
timular a prática de Atividades de Andebol, devida-
mente adequadas ao escalão etário dos alunos. 
 De acordo com uma nota da autarquia, é referido 
que “é uma aposta do Município de Penalva do Cas-
telo incrementar o desporto escolar, visando a apro-
ximação e partilha de objetivos e responsabilidades 
entre a escola e os clubes, contribuir para verdadeiro 
espírito desportivo onde impere o fair play”.

Textos: JB
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A equipa de juniores 
femininos da SIR 1º Maio 
vai disputar a fase final do 
Campeonato Nacional

 A formação da Marinha Grande 
apurou-se para a etapa da prova em 
que se decide o campeão no passado 
fim-de-semana, durante a terceira fase 
da prova, que decorreu na Pavilhão 
Municipal Nery Capucho, na Marinha 
Grande, que contou com a participa-
ção de Leça, CS Madeira e da equipa 
da casa. 

As duas formações forasteiras, 
constituídas por várias atletas que par-
ticipam no campeonato nacional da I 
Divisão de seniores eram as naturais 
favoritas. 

Na sexta-feira, primeiro dia de pro-
va, a SIR 1º Maio defrontou o Leça e 
venceu por 29-27, com o resultado ao 
intervalo a fixar-se em 16-11. No sába-

do,  CS Madeira e Leça defrontaram-
-se, tendo o conjunto da Madeira ven-
cido por 26-24. Este resultado colocou 
a formação madeirense e a equipa da 
Marinha Grande na fase final da pro-
va, restando saber quem conquistaria 
o primeiro lugar.  

No domingo, a formação da Ma-
rinha Grande acabaria por levar a 
melhor sobre o CS Madeira, vencendo 
por 24-23. No entanto, ao intervalo o 
conjunto local perdia por 10-12. 

A fase final decorre nos dias 12, 13 
e 14 de junho, no Pavilhão Municipal 
Nery Capucho, na Marinha Grande.

 Ò correção

Na passada semana, na página 
13, atribuímos erradamente as pala-
vras do diretor desportivo da SIR 1º 
Maio, José Miguel Alexandre, a José 
Pereira (a foto também é de José Perei-
ra). Pelo lapso, pedimos desculpa aos 
visados e aos leitores. ß

 Ò andebol

junIoreS feMInInoS da SIr 
na luta pelo título nacIonal
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 Ò andebol

SIr 1º MaIo apurada 
para a faSe fInal  
Equipa de juniores femininos disputa 
título de campeão nacional » pág. 16
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CAMINHADA ‘PELO
TRILHO DO TRAIL’

DA ADRT
Lobão da Beira sabe

bem receber e acolher os
que escolhem o seu seio
para atingir os fins desig-
nados. A caminhada des-
te domingo 31 de Maio
pelo trilho do trail’ organi-
zado pela ADRT com
apoio da junta local, Insti-
tuto Português da Juven-
tude e Município de
Tondela foi um êxito. A
temperatura alta fez al-
gum suor e provavelmen-
te perdas de peso. O aci-
dentado do percurso e a
beleza das paisagens da
periferia, “suavizaram” a
fadiga. Uma certeza fica,
o desejo de repetir-se den-
tro das condições plane-
adas. Saída e chegada no
largo Dr. Cândido de
Figueiredo é giro.

PASSEIO DA CASA
DO POVO

A Casa do Povo no úl-
timo domingo de maio
2015, proporcionou aos
seus associados um dia
muito especial. Vem sen-
do uso, o Passeio conví-
vio em cada ano que ex-
pira, atinja muita qualida-
de. Por terras da Beira
interior, 92 passageiros
transportados em dois
autocarros gozaram de
boa disposição quanto
baste. Depois de Fornos
de Algodres um dos pon-
tos de referência foi a vi-
sita a Belmonte. Com
toda a história que lhe é
rica e vem de longe, suas
tasquinhas, utilização do
comboio pelas ruas e cas-
telo, suas gentes hospita-
leiras, atestam bem de
que foi realmente óptimo.
No excelente parque da
cidade da Guarda ladea-
do de frondosas e largas

sombras, teve lugar o al-
moço. Se partilhou o que
cada um tinha de bom.
Em Celorico estava o seu
castrelo, nas lojinhas os
deliciosos queijos, mel e
derivados que lhe dão
nome. Em Aguiar da Bei-
ra havia que saborear o
lanche/merenda. Dança
canto, muita brincadeira
de tudo houve. Todos de
parabéns.

CRISMAS NA
LAJEOSA DO DÃO
Estava previsto, em

Lajeosa do Dão realizar-
se em 30 de maio/15 a
celebração da Crisma ou
confirmação. Aos
Crismandos das Paróqui-
as do arciprestado de
Tondela se agregaram,
por conveniência pessoal,
elementos oriundos dou-
tros lugares. Realmente
uma comunhão de gentes
que aproveitou para con-
viver e criar amizades.
Correu tudo muito bem
graças à boa organização
destes momentos de cul-
to.

CATEQUESES NO
ANO 2015

Os tempos de
catequeses 2015 estão
nos seus derradeiros dias.
Encerramentos com fes-
ta, são por demais moti-
vações para reunir, confra-
ternizando-se com Pais,
encarregados de educa-
ção, familiares e amigos.
Escolhe-se habitualmen-
te um local apropriado a
cada situação, a fim de
que nada falte em favor do
colectivo.

O DIA DO CORPO DE
DEUS

Celebra-se domingo
07/06 o Dia do
Santíssimo Corpo e San-

gue de Cristo. A meio da
tarde afluem os fiéis no
interior e defronte da igre-
ja Matriz de Tondela. As
freguesias do arciprestado
juntam-se, para a celebra-
ção de missa e procissão,
maneira de participação
duma jornada de fé e ale-
gria. Vão tempos, festeja-
va-se em quinta-feira. No
decorrer de mudanças
politicas, com o parecer
da igreja, tem lugar, sem-
pre no domingo seguinte,
após a celebração do dia
da Santíssima Trindade.
Povos, estandartes, asso-
ciações de solidariedade
e outras dão colorido ao
ato.

PERDAS E ACHADOS
Na rua de Nossa Se-

nhora do Crasto em Vila
Jusã, foi encontrada uma
chave. A mesma está em
poder de Maria Vitória Pi-
res do Rosário. Fará fal-
ta, e assim poderá ser
entregue a quem, de direi-
to lhe pertença.

JOGOS
DESPORTIVOS

Decorreram no passa-
do fim de semana mais
duas jornadas dos jogos
desportivos; no sábado
realizou-se o torneio de
Ténis de mesa e no do-
mingo as competições de
andebol.

No Ténis de mesa,
com a participação de 10
atletas nos vários esca-
lões masculinos e femini-
nos, o Cruz Maltina  clas-
sificou-se em 2º e 3º lu-
gar com os atletas Rúben
Ferreira e Bruno Figueira.
Todos os outros atletas,
embora não conseguindo
lugares no pódio, honra-
ram a camisola do Cruz
Maltina.

No domingo os atletas
do andebol entraram em

ação, o Cruz Maltina es-
teve representado em três
escalões, A, B,C mascu-
linos.

Mais uma grande jor-
nada destes jovens atle-
tas, tendo em considera-
ção que o andebol não é
um desporto muito prati-
cado pelos nossos jo-
vens, o segundo lugar no
pódio do escalão C, o se-
gundo lugar do escalão B
e o terceiro lugar do es-
calão A, demonstram a
garra com que os nossos
atletas se bateram em to-
dos os jogos.

Parabéns a todos os
jovens atletas por mais
uma magnífica jornada
desportiva.

KARAOKE – CRUZ
MALTINA

Decorreu no passado
sábado, na sede do Cruz
Maltina mais uma edição
do anual concurso de
karaoke inter – Associa-
ções do Distrito. Mais
uma noite em que as ins-
talações desta coletivida-
de estiveram repletas de
associados e amigos.

Muitos foram os parti-
cipantes, de Lobão e de
outras paragens, que ma-
ravilharam a assistência

com os seus dotes vocais
e atuações dignas de can-
tores com muita experiên-
cia.

Lobão da Beira
ANTÓNIO PAIS FERREIRA
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TAçA DE ENCERRAMENTO DE 

MINIS FEMININAS

maiS uma 
Vitória

SanjoanenSe, 13
vaCariça a, 10

Sanjoanense: Mariana Pinho, Mariana 
Barata, Inês Moreira, Leonor Barros Silva, 
Maria Pinho, Leonor Carvalho Silva, Ana 
Duarte, Susi Costa, Nádia Soares, Daniela 
Sebastião e Andreia Correia.

No último jogo da tem-
porada em casa, as campeãs 
distritais bateram a equipa da 
Vacariça com uma exibição 
convincente e em que todas as 
atletas mostraram a sua valia 
para o futuro.

Nota de destaque para o 
clima de fair play que reinou no 
decorrer de toda a partida.

CAMPEONATO REGIONAL DE 
INFANTIS FEMININOS

exibição páLida 
no úLtimo joGo 

caSeiro

SanjoanenSe, 16
CanelaS, 24

Sanjoanense: Maria Pinho, Andreia Cor-
reia, Leonor Barros Silva, Leonor Carvalho 
Silva, Nádia Correia, Patrícia Faria, Beatriz 
Rodrigues, Inês Moreira, Mariana Pinho e 
Inês Bastos.

Na despedida de jogos ca-
seiros desta época, a Sanjoanense 
realizou uma pálida exibição, que 
redundou em mais uma derrota da 
jovem equipa.

TAçA DE ENCERRAMENTO DE 
MINIS FEMININOS

SanjoanenSe 
reGreSSou áS 

VitóriaS

aa eSPinHo, 12
SanjoanenSe, 19

Sanjoanense: Maria Pinho, Leonor Barros Sil-
va, Andreia Correia, Mariana Barata, Leonor 
Carvalho Silva, Mariana Pinho, Ana Duarte, 
Nádia Soares, Joana Faria e Inês Moreira.

Na difícil deslocação ao pavi-
lhão Arq. Jerônimo Reis, a jovens 
campeãs mostraram a sua fibra 

regressando às vitórias, num jogo 
em que a sua exibição se tornou 
insuperável para as adversárias.
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andebol
campeonato reGionaL de VeteranoS

Sete jogos, sete vitórias

aa avanCa, 8
SanjoanenSe, 27

A equipa de veteranos da 
Sanjoanense continua imparável 
na sua caminhada no Campeo-
nato Regional. Ao sétimo jogo 
os alvinegros ainda só conhe-
cem o sabor da vitória. 

Em Avanca a Sanjoanense 
entrou forte no jogo e conse-
guiu ganhar logo uma margem 

confortável no resultado. Com 
uma defesa forte e um contra 
ataque rápido, os visitantes 
mostraram que não vinham para 
brincadeiras.

Contudo, alguma que-
bra ainda durante o primeiro 
tempo permitiu ao Avanca ter 
um período em que conseguiu 
marcar três golos seguidos. Mas 
o intervalo foi bom conselheiro 
e a Sanjoanense voltou forte e 
durante os 25 minutos apenas 

permitiu ao adversário marcar 
dois golos. Sinal que defensi-
vamente as coisas estavam a 
funcionar quase na plenitude.

Com este resultado os 
alvinegros partem para a ultima 
jornada motivados e a a pensar 
na fase final, que na possibili-
dade de não contar com alguns 
jogadores, já tem aproveitado 
estes jogos para testar novas 
alternativas.
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ndebolA
Andebol feminino

A sanjoanense Rita Neves 
é tricampeã nacional 

Ana Rita Neves nasceu em S. João da 
Madeira, iniciou a sua carreira no andebol 
no clube mais querido da sua terra, a San-
joanense, onde se notabilizou, granjeando 
fama, classe e uma dedicação ao andebol 
que levou o seu nome para fora da cidade.

Em 2012/2013, foi convidada por um clu-
be de fama da cidade de Aveiro, Alavarium, 
que de certa forma a transformou naquilo 
que é hoje, tri campeã nacional de seniores 
em andebol feminino, tendo alcançado um 
palmarés de todo invejado, representando 
a nossa seleção nacional. Esteve presente 
no Campeonato Mediterrânio, em Israel, 
participou no Europeu sub17, na Polónia, 
no Mundial sub18 na Macedónia e esteve 
presente no Torneio 4 Nações.

Por tudo isto, parabéns Rita, sempre 
tiveste alguém que se lembrou quem és e 
quanto vales no teu desporto favorito. 

Durbalino Dias
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