Revista de Imprensa
20-07-2014

1. (PT) - Bola, 20/07/2014, Andebol

1

2. (PT) - Bola, 20/07/2014, Angola é 1º adversário

2

3. (PT) - Bola, 20/07/2014, Supertaça masculina adiada

3

4. (PT) - Jogo, 20/07/2014, Agenda

4

5. (PT) - Jogo, 20/07/2014, Andebol: seleção de juniores perde com a Espanha

5

6. (PT) - Record, 20/07/2014, Andebol

6

7. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 20/07/2014, ABC inicia defesa do título diante do Desportivo
da Praia

7

8. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 20/07/2014, Portugal cede perante Espanha no Torneio
Internacional Júnior de Leon

8

9. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 20/07/2014, Seleção júnior perde com Espanha em Leon

10

10. (PT) - Bola, 19/07/2014, Andebol

11

11. (PT) - Bola, 19/07/2014, Diogo Godinho reforça Sporting

12

12. (PT) - Bola, 19/07/2014, Missão de esperança

13

13. (PT) - Correio da Manhã Online, 19/07/2014, Seleção portuguesa de andebol júnior perde 24-22 com
Espanha no torneio de Leon

14

14. (PT) - Diário de Aveiro, 19/07/2014, Victor Álvarez reforça Artística

15

15. (PT) - Diário do Minho, 19/07/2014, Ricardo Costra treina ISMAI

16

16. (PT) - Expresso Online, 19/07/2014, Seleção portuguesa de andebol júnior perde 24-22 com Espanha no
torneio de Leon

17

17. (PT) - Jogo, 19/07/2014, Costa deixa FC Porto e assume o Ismai

18

18. (PT) - Record, 19/07/2014, «Não queria ser o eterno adjunto»

19

19. (PT) - Record, 19/07/2014, Diogo Godinho regressa ao plantel do Sporting

20

20. (PT) - Record, 19/07/2014, Portugal empata

21

21. (PT) - Record Online, 19/07/2014, Ricardo Costa: «Não queria ser o eterno adjunto»

22

22. (PT) - Sapo Online - Desporto Sapo Online, 19/07/2014, Nacional de andebol masculino transferido para
a ilha do Sal

23

23. (PT) - Visão Online, 19/07/2014, Seleção portuguesa de andebol júnior perde 24-22 com Espanha no
torneio de Leon

24

24. (PT) - Correio do Minho, 18/07/2014, Selecção nacional universitária prepara campeonato do mundo

25

25. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 18/07/2014, Portugal termina torneio francês no 2.º lugar

26

26. (PT) - Diário do Minho, 18/07/2014, Luís Santos treina Ginásio de Santo Tirso

27

27. (PT) - Diário do Minho, 18/07/2014, Portugal em Espanha

28

28. (PT) - Gazeta do Interior, 09/07/2014, Pavilhão Municipal acolhe Torneio Popular de Andebol

29

29. (PT) - Jornal de Santo Thyrso, 04/07/2014, Notícias do Ginásio Clube de Santo Tirso

30

30. (PT) - RV Jornal, 03/07/2014, Callidas ficou em 17º lugar no Encontro Nacional de Infantis

31

A1

ID: 54915488

20-07-2014

Tiragem: 125000

Pág: 35

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,98 x 1,51 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 1

A2

ID: 54915460

20-07-2014

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,63 x 10,53 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 2

A3

ID: 54915463

20-07-2014

Tiragem: 125000

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,63 x 11,60 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 3

A4

ID: 54915391

20-07-2014

Tiragem: 34486

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,76 x 15,46 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 4

A5

ID: 54915301

20-07-2014

Tiragem: 34486

Pág: 33

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 4,03 x 10,26 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 5

A6

ID: 54915407

20-07-2014

Tiragem: 77970

Pág: 36

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,24 x 3,04 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

Página 6

A7

ABC inicia defesa do título diante do Desportivo da Praia

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

20/07/2014

Sapo Online - Desporto Sapo
Meio:
Online
URL:

http://www.pt.cision.com/s/?l=e9521ae4

/

19-07-2014 23:08
O treinador Tony Teixeira está confiante numa boa resposta para o arranque da revalidação do título.
O campeão feminino ficou isento na primeira jornada da prova
Por SAPO Desporto c/ Inforpresssapodesporto@sapo.pt
A equipa feminina do ABC, campeã de andebol cabo-verdiano, inicia hoje a defesa do título no
Pavilhão Desportivo Vává Duarte, frente ao Desportivo da Praia, equipa que estreou-se com uma
vitória na noite de sexta-feira, ante o Seven Stars.
Em jogo referente à segunda jornada, o técnico do ABC, Tony Teixeira, acredita que o seu coletivo
está cada vez mais forte, tanto em termos técnicos como físico e tático para tentar defender o cetro.
O ABC ficou isento na jornada inaugural da edição 2014/15 do nacional de andebol feminino,
realizado também no Vává Duarte, marcada pela vitória do Desportivo da Praia frente ao Seven Stars
por 19-18.
Na segunda partida dessa noite, as campeãs de São Vicente do Amarante levaram de vencida a
equipa da Graciosa, vencedora do Regional de Santiago Norte por 31-22.
A segunda jornada encerra-se com a formação do Seven Stars a receber os visitantes do Amarante.
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Este domingo, Portugal encerra a sua participação no Torneio Internacional Junior de Leon
defrontando a Hungria
Seleção nacional de Juniores "A" de Portugal perdeu no sábado com a Espanha por 24-22
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
Ao intervalo, Portugal vencia por 11-13, após um primeiro tempo equilibrado. Já no segundo tempo, a
vantagem chegou a ser de cinco golos mas os cinco minutos finais acabaram por ditar a derrota lusa.
A seleção nacional de Juniores "A" de Portugal perdeu no sábado com a Espanha por 24-22, em jogo
da segunda jornada do Torneio Internacional Júnior de Balonmano de Leon, em Espanha.
Ao intervalo Portugal vencia por 13-11, após um primeiro tempo marcado por muito equilíbrio até aos
15 minutos. Já com Pedro Carvalho na baliza lusa, Portugal conseguiu alguma vantagem no marcador,
que chegou aos três golos, gerindo muito bem essa diferença até ao intervalo, indo para o descanso a
ganhar por dois (13-11).
A segunda parte começou da melhor forma para a equipa portuguesa. "Mantivemos um ritmo de jogo
muito bom e chegamos a ter uma vantagem de cinco golos aos 40 minutos", recordou Paulo Fidalgo.
"Aguentamos muito bem a reação da Espanha, que está na fase terminal da sua preparação para o
Europeu da Áustria, e só aos 25 minutos a equipa espanhola conseguiu o empate a 21 golos. Daí para
a frente a nossa capacidade física diminui e a Espanha acabou por vencer por dois golos de vantagem,
aproveitando muito bem aquilo que são as múltiplas vantagens de jogar em casa".
No outro jogo desta segunda jornada, a Hungria venceu o Qatar por 21-18.
Este domingo, Portugal encerra a sua participação no Torneio Internacional Junior de Leon
defrontando a Hungria, a partir das 10 horas locais (menos uma em Portugal Continental).
Recorde-se que esta competição, organizada pela RFEBalonmano, insere-se no plano de preparação
da equipa espanhola para o Europeu do escalão, a disputar na Áustria, e onde a formação espanhola
compete no grupo A e a Hungria (que também esteve presente em Leon), integra o grupo D.
CALENDÁRIO DO TORNEIO
Sexta-feira, dia 18 de Julho:
18.00 h. - Portugal-Qatar, 22-22 (13-10)
20.00 h. - Espanha-Hungria, 29-27 (14-14)
Sábado, dia 19 de Julho:
Página 8

18.00 h. - Qatar-Hungria, 18-21
20.00 h. - Espanha-Portugal, 24-22 (11-13)
Domingo, dia 20 de Julho:
10.00 h. - Hungria-Portugal
12.00 h. - Espanha Qatar
NOTA- hora local (menos uma hora em Portugal Continental)
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A equipa das quinas volta a jogar este domingo, agora com a congénere da Hungria.
Portugal esteve por duas vezes em desvantagem, mas mostrou-se incapaz de segurar o resultado
Por SAPO Desporto c/ Lusasapodesporto@sapo.pt
A seleção portuguesa de andebol júnior desperdiçou hoje uma vantagem de cinco golos durante a
segunda parte e foi derrotado 24-22 pela Espanha, no Torneio Internacional de Leon, em Espanha.
O conjunto luso chegou a estar em vantagem 13-8 e 18-13, aos 40 minutos, mas acabaria por ceder,
ao sofrer um parcial 11-4 no resto do desafio.
O 18-13 parecia segurar o êxito que permitia sonhar com a vitória no torneio, mas a "raiva"
espanhola foi visível com parcial 6-0 que se revelou decisivo na reviravolta.
Belmiro Alves (sete golos), o mais concretizador do encontro, e Branquinho (cinco) foram os melhores
marcadores portugueses, enquanto Plaza (seis) foi o mais eficaz espanhol.
No domingo, Portugal defronta a Hungria, enquanto a Espanha o Qatar, bastando aos anfitriões um
empate frente ao último classificado para conquistar o título.
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Hoje, 21h33
Tamanho Letra Imprimir Comentar Enviar Partilhar Ler Comentários COMENTÁRIO MAIS VOTADO
Desporto
Seleção portuguesa de andebol júnior perde 24-22 com Espanha no torneio de Leon
A euqipa lusa chegou a estar em vantagem por 2 vezes durante a partida, mas acabou por ceder.
Hoje, 21h33 Nº de votos (0) Comentários (0)
A seleção portuguesa de andebol júnior desperdiçou este sábado uma vantagem de cinco golos
durante a segunda parte e foi derrotado 24-22 pela Espanha, no Torneio Internacional de Leon, em
Espanha.
O conjunto luso chegou a estar em vantagem 13-8 e 18-13, aos 40 minutos, mas acabou por sofrer
um parcial 11-4 no resto do desafio.
O 18-13 parecia segurar o êxito que permitia sonhar com a vitória no torneio, mas a "raiva" espanhola
foi visível com parcial 6-0 que se revelou decisivo na reviravolta.
Belmiro Alves (sete golos), o mais concretizador do encontro, e Branquinho (cinco) foram os melhores
marcadores portugueses, enquanto Plaza (seis) foi o mais eficaz espanhol.
No domingo, Portugal defronta a Hungria, enquanto a Espanha o Qatar, bastando aos anfitriões um
empate frente ao último classificado para conquistar o título.
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Victor Álvarez reforça Artística
Reforço Internacional cubano de 23 anos é forte aposta do clube para subir à 1.ª Divisão Nacional
Andebol

Victor Álvarez é o mais recente
reforço da equipa sénior da Artística de Avanca, anunciou anteontem o clube. Internacional
A de Cuba, o “pivot” de 23 anos,
assinou um contrato válido para as próximas duas épocas.
Trata-se de um jogador possante de 1,93 metros e 110 quilos

e de grande valia técnica, que
será uma mais-valia para a
equipa orientada por Carlos
Martingo, tendo em vista o regresso ao principal campeonato português.
Ao “site”da Artística de Avanca, Victor Álvarez prometeu
“trabalho e dedicação”neste seu
novo desafio em Portugal, de
forma a ajudar a equipa que vai
disputar a 2.ª Divisão Nacional
na temporada que se avizinha.
O presidente José Costa ex-

plicou que a contratação do
atleta cubano se insere na “estratégia do clube em apostar em
jogadores jovens”, assumindo a
pretensão da Artística de Avanca “em subir de divisão” para
depois estabilizar a equipa na
1.ª Divisão Nacional.

André Lima, ponta-esquerda

André Magalhães, guardião

Pedro Machado, “pivot”

2.ª Divisão Nacional

Avelino Conceição

FOTOS: PEDRO ALVES/PHOTOREPORT.IN

Quatro “caras” novas
na equipa de juniores
O clube também assegurou
o reforço da equipa de Juniores,
que garantiu a subida ao prin-

Victor Álvarez reforça equipa sénior da Artística de Avanca

cipal campeonato nacional do
escalão, ao contratar jogadores
que se revelaram fundamentais
nos clubes que representaram
na época passada.
André Magalhães é um guarda-redes oriundo do Colégio
dos Carvalhos, jogador com
grande margem de progressão
e que é uma aposta forte para
defender a baliza da formação
avancanense.
André Lima, ponta-esquerda
que na última temporada brilhou na equipa do Estarreja, e o
central Tomás Almeida, que foi
um “reis” dos marcadores pelo
Estarreja no Nacional de Juvenis, também que vão vestir as
cores da Artística, tal como Pedro Machado, “pivot”ex-Feirense, que representou a Selecção
Nacional de Juniores B.
Com estas contratações, o
plantel júnior da Artística está
praticamente fechado, sendo
grande a expectativa quanto ao
objectivo da equipa, que é novamente orientada por Tiago
Cunha, em garantir a manutenção na principal competição
nacional do escalão. |
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ANDEBOL
Ricardo Costra treina ISMAI
O ex-andebolista do FC Porto, Ricardo Costa, é o
novo treinador da equipa sénior de andebol do ISMAI,
que vai disputar o campeonato nacional da primeira
divisão.
Consumada a saída de Luís Santos para o Santo
Tirso, o clube maiato apostou em Ricardo Costa para
o seu lugar, com este a iniciar assim a sua carreira
de treinador.
Ainda no ISMAI, são certas as contratações de Miguel
Sarmento, Nuno Carvalhais e Francisco Leitão, todos
ex-FC Porto, bem como o guarda-redes cubano Yusnier
Giron. Da época passada já renovaram contrato os
atletas António Ventura, Rúben Sousa e André Rei.
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Leon, Espanha, 19 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol júnior desperdiçou hoje uma
vantagem de cinco golos durante a segunda parte e foi derrotado 24-22 pela Espanha, no Torneio
Internacional de Leon, em Espanha.
O conjunto luso chegou a estar em vantagem 13-8 e 18-13, aos 40 minutos, mas acabaria por ceder,
ao sofrer um parcial 11-4 no resto do desafio.
O 18-13 parecia segurar o êxito que permitia sonhar com a vitória no torneio, mas a "raiva"
espanhola foi visível com parcial 6-0 que se revelou decisivo na reviravolta.
|21:32 Sábado, 19 de julho de 2014
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técnico deixa fc porto e assume maia-ismai
, 19 julho de 201402:21
Aos 37 anos, com mais de 25 dedicados ao andebol, Ricardo Costa vai assumir por inteiro a
orientação de uma equipa na 1.ª Divisão. O Maia-ISMAI vai ser a sua nova casa, a partir de 4 de
agosto, dia da apresentação da equipa, numa temporada de muitas exigências. O ex-adjunto de
Ljubomir Obradovic no FC Porto conta a Record que não hesitou quando recebeu o convite.
"É o momento certo para mim, é a continuação do meu sonho. Sempre idealizei chegar a esta etapa,
assumir um projeto por inteiro. Não tenho limites para as minhas ambições, centro sempre a minha
carreira no dia-a-dia, na entrega e dedicação total", refere o antigo internacional. "Tive o apoio das
pessoas mais chegadas, é uma oportunidade para ser aproveitada, não queria ser o eterno treinador
adjunto. Quero crescer na minha profissão, abraço este projeto com ideias de aplicar os meus
conhecimentos, a experiência ganha com alguns dos melhores treinadores do Mundo e trilhar o meu
caminho com sucesso."
O técnico deixa uma estrutura campeã para assumir "um projeto ambicioso". "O clube vai ter uma
equipa competitiva, é um projeto interessante, que vai ser crescer cada vez mais. Pretendemos na
primeira fase garantir a permanência; de seguida solidificar o clube na 1.ª Divisão e, mais tarde,
entrar no grupo dos oito primeiros. Vai ser uma tarefa complicada, há equipas que se reforçaram
muito, outras que têm a nossa ambição, mas vamos focar-nos na permanência. Conforme os
resultados forem surgindo, as ambições poderão ser maiores."
Quanto à equipa, já definiu aquilo que pretende. "Vai ter de ser consistente, sólida, com um trabalho
diário competente. Todos têm de ter como compromisso a dedicação total ao projeto. Podemos saber
que o jogo é difícil; no entanto, teremos de ser equilibrados nas suas várias nuances. E há que saber
encarar a derrota com normalidade", finaliza.
joão baptista seixas amândia queirós
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Campeonato estava inicialmente agendado para São Vicente.
Nacional feminino disputa-se na Cidade da Praia
Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
A direcção da Federação Cabo-verdiana de Andebol decidiu transferir o Campeonato Nacional sénior
masculino, inicialmente agendado para São Vicente, para ser disputado de 23 a 28 do corrente, na ilha
do Sal.
O líder federativo, José Eduardo dos Santos, justifica este procedimento com factores logísticas e de
ordem de plano de voos da companhia área cabo-verdiana, alegando que não havia alternativa para
que a Académica da Boa Vista, uma das equipas qualificadas nos preliminares realizados na Cidade da
Praia, se deslocar a São Vicente.
A fase final do nacional conta com o concurso das equipas do Graciosa do Tarrafal de Santiago,
Académica da Boa Vista, Batuque de São Vicente, Académica do Sal e ABC da Praia.
Já o nacional em feminino começou a ser disputado esta sexta-feira, na Cidade da Praia, envolvendo
as equipas do Graciosa do Tarrafal de Santiago, ABC da Praia, Desportivo da Praia, Seven Stars e
Amarante de São Vicente.
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Sábado, 19 de Julho de 2014 |
Leon, Espanha, 19 jul (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol júnior desperdiçou hoje uma
vantagem de cinco golos durante a segunda parte e foi derrotado 24-22 pela Espanha, no Torneio
Internacional de Leon, em Espanha.
O conjunto luso chegou a estar em vantagem 13-8 e 18-13, aos 40 minutos, mas acabaria por ceder,
ao sofrer um parcial 11-4 no resto do desafio.
O 18-13 parecia segurar o êxito que permitia sonhar com a vitória no torneio, mas a "raiva"
espanhola foi visível com parcial 6-0 que se revelou decisivo na reviravolta.
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Selecção nacional universitária
prepara campeonato do mundo
PRAIA DE OFIR E PAVILHÃO têm sido os cenários em que a selecção nacional universitária de andebol
prepara o campeonato do mundo que se vai disputar, em Guimarães, daqui a duas semanas. Em
Fermentões, a equipa lusa venceu (28-24), em jogo-treino a selecção nacional de sub-20.
ANDEBOL
| Rui Serapicos |

A Universidade do Minho é a
mais representada (onze atletas),
seguida da Universidade do Porto (oito) na pré-convocatória da
selecção nacional universitária
de andebol masculino que prepara o 22.º Campeonato Mundial Universitário, a disputar em
Guimarães.
Hoje termina um estágio de
preparação e observação, em
que os jogadores cumpriram um
programa de treinos bidiários,
com sessões de manhã na praia
de Ofir e de tarde no Pavilhão
Desportivo da UMinho.
No início da próxima semana
deve estar definida a escolha dos
dezasseis que vão entrar em
competição, disse ontem ao Correio do Minho o seleccionador
nacional universitário, Gabriel
Oliveira. “Tem corrido bem. Os
jogadores estão no início da próxima época. Uns tinham terminado a época anterior há um
mês, outros há duas semanas e a
nossa primeira preocupação foi
recuperar os índices físicos”,
adiantou aquele responsável.
Quarta-feira em Fermentões, a
equipa universitária venceu, em
jogo-treino, a selecção nacional
de sub-20, por 28-24, o que, para
Gabriel Oliveira, constitui “um
bom sinal”.
Na cidade-berço, o Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014 terá como palcos os
pavilhões Multiusos, Almor Vaz
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Selecção nacional universitária em treino no Pavilhão da UMinho

(Inatel) e o Complexo Desportivo do pólo de Guimarães da
Universidade do Minho.
A prova vai beneficiar da cobertura televisiva de alguns dos
jogos mais importantes, bem como da transmissão em ‘streaming’ de todos os encontros.
A cerimónia de abertura está
programada para 3 de Agosto na
Praça de S. Tiago, tendo o primeiro jogo do campeonato a selecção lusa.
Portugal defende o título de vice-campeão do mundo, após ter
perdido na edição de 2013, na final, com a República Checa.
China Taipé, Polónia e Egipto
são adversários do grupo com
que a equipa nacional vai medir
forças em Guimarães.

§pré-selecção
Jogadores federados e estudantes universitários

Na primeira lista de Gabriel Oliveira
estão jogadores do ABC e do FC Porto
Jogadores com vasta experiência no campeonato nacional e em provas
europeias, ao serviço de clubes como o ABC de Braga e o FC Porto, integram a
lista de 21 jogadores que o seleccionador nacional universitário, Gabriel
Oliveira, escolheu para a pré-convocatória:
Bruno Dias (AAUM), Manuel Borges (AEFEUP), João Santos (AAUM), Hugo
Rosário (AAUM), Belmiro Alves (AEFMUP), Pedro Marques (AEFMUP), Nuno
Silva (AAUM), Sérgio Caniço (AEFMDUP), Nuno Rebelo (AAUM), Tomás
Alburquerque (AEFCUP), Wilson Davyes (AEFLUP), Miguel Pereira (AAUM),
Belone Moreira (AEFCMUNL), Tiago Filipe (AAUAv), André Azevedo
(AEFADEUP), Fábio Antunes (AAUM), Diogo Branquinho (AAUM), Carlos
Martins (AAUM), João Gonçalves (AAUM), João Ferreira (AAUM), Ricardo
Pesqueira (AEFMUP).

Internacional do FC Porto assinou pelo Nantes

Wilson Davyes ausente da convocatória
para corresponder a contrato em França

DR

Gabriel Oliveira, treinador da UMinho e da selecção nacional universitária

A selecção nacional universitária de
andebol está, em termos físicos, sem
limitações por lesão, mas o seleccionador Gabriel Oliveira vai ter de competir
desfalcado de um dos seus melhores
elementos. O primeira linha Wilson
Davyes, convocado na qualidade de
elemento da Universidade do Porto,
foi autorizado a ausentar-se — nem
chegou a integrar o estágio, para rumar a França, onde o penta-campeão
pelo FC Porto vai cumprir um contrato
Wilson Davyes, baixa importante
com o Nantes.

DR
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A26

ID: 54891260

18-07-2014

Tiragem: 11291

Pág: 34

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 10,94 x 12,14 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1
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A27

ID: 54890409

18-07-2014

Tiragem: 8500

Pág: 29

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,57 x 20,49 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: 1.ª DIVISÃO

Luís Santos treina
Ginásio de Santo Tirso
DR

O Ginásio Clube de Santo Tirso apresentou, ontem, o seu novo treinador para a equipa sénior
de andebol, que na época
2014/2015 disputará o campeonato nacional da primeira divisão, escalão máximo da modalidade.
Trata-se de Luís Santos,
que conta no seu currículo com um título de campeão nacional da 2.ª divisão ao serviço da AA Avanca, tendo na época seguinte garantido a manutenção da equipa na 1.ª divisão nacional.
Na passada época conseguiu também a manutenção na 1.ª divisão nacional
da ADA Maia – ISMAI. Esteve também vários anos
ligados ao Futebol Clube
do Porto, nos escalões de
formação e depois como
adjunto de Carlos Resende
na equipa principal.
Falando sobre o plantel,
Luís Santos disse conhecer o valor do mesmo, que
culminou com a subida à
1.ª divisão nacional, pre-

Luís Santos, à esquerda, foi apresentado ontem

tendendo apostar nos jogadores da formação do
clube, não fechando no
entanto as portas a algum
reforço que possa juntar-se
à equipa, e que se constitua como um efetivo aumento de qualidade para
o plantel.
O Santo Tirso terá, na
nova temporada, as suas
equipas de seniores, juniores e juvenis na primeira divisão.
Recorde-se que o sorteio
do campeonato nacional

de seniores está agendada
para a tarde da próxima
segunda-feira, na Câmara
Municipal da Maia.

Sorteios europeus
para a semana
Os clubes portugueses
conhecem, na próxima terça-feira, o nome dos seus
adversários para as competições europeias.
O Sporting é o representante luso na Men’s EHF
Cup, prova que vai contar
com a presença de 69 equi-

pas. Os leões entram diretamente na segunda ronda, que tem jogos agendados para 11/12 e 18/19
de Outubro.
Na Challenge Cup masculina (31 equipas), o Benfica disputa a terceira ronda em 22/23 e 29/30 de novembro (não há primeira e
segunda rondas), enquanto o ABC/UMinho entra
diretamente nos oitavos
de final, agendados para
14/15 e 21/22 de fevereiro do próximo ano.
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ID: 54890385

18-07-2014

Tiragem: 8500
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,33 x 4,85 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ANDEBOL: INICIADOS
Portugal em Espanha
A seleção nacional de iniciados masculinos em andebol encontra-se já em Leon, Espanha, onde, entre
hoje e domingo, disputa um torneio quadrangular.
Hoje defronta o Qatar, amanhã joga com Espanha e
domingo, com a Hungria.
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ID: 54840617
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Pág: 15
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Cores: Preto e Branco

Period.: Semanal

Área: 18,62 x 10,32 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Pavilhão Municipal acolhe
Torneio Popular de Andebol
A quarta edição do Torneio Popular de Andebol Cidade de
Castelo Branco decorreu, entre
os dias 27 de junho e 5 de julho,
no pavilhão municipal albicastrense. A prova organizada pela
Associação Desportiva Albicastrense (ADA) e Associação de
Andebol de Castelo Branco
(AACB), contou com a participação de 11 equipas, tendo
vencido o torneio, a equipa Professor Mocho, derrotando a formação da República na final.
Foram ainda premiados: Miguel Duarte (melhor g.r.), Jona-

tas Valente (melhor marcador),
Ruben (melhor jogador), Fair

Play Team (prémio fair Play) e
a Tribuna Desportiva (prémio

equipa revelação).
JMA
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