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Guimarães

Autarquia homenageou campeões

CERIMÓNIA SIMPLES, MAS SENTIDA serviu para a Câmara Municipal de Guimarães prestar homenagem às duas equipas
do Xico Andebol que se sagraram campeãs nacionais. Seniores e veteranos apresentaram as taças conquistadas.
ANDEBOL

| Carlos Costinha Sousa |

Começa a tornar-se um hábito mas daqueles positivos e toda a
gente quer que se repitam constantemente -, a recepção de equipas vimaranenses campeãs nacionais no salão nobre da Câmara Municipal de Guimarães.
Depois da equipa de futebol do
escalão de juvenis do Vitória
Sport Clube ter sido homenageada pela autarquia pelo título de
campeã nacional do escalão,
desta vez foram duas equipas do
Xico Andebol que marcaram
presença na autarquia para serem venerados pelas conquistas
alcançadas na presente época.
Os seniores e os veteranos do
Xico Andebol viram a autarquia
vimaranense reconhecer o mérito dos seus feitos e agradecer o
trabalho que tiveram para divulgar e engrandecer cada vez mais
a cidade. A equipa sénior, recorde-se, conquistou o título de
campeã nacional de andebol da
II divisão, sem derrotas, e consequente subida ao escalão maior
do andebol em Portugal. Por sua
vez, a formação de veteranos,
que no passado já tinha dado
tantas alegrias e contribuído para momentos de glória do clube,
sagrou-se vencedora do torneio
nacional do seu escalão. Dois
feitos que engrandecem não só a
modalidade, mas também toda a
cidade que se mostrou, ontem,
satisfeita por ter cada vez mais
campeões nacionais.
Em destaque maior, como não
podia deixar de ser, os jogadores
e treinadores das duas equipas.
Foram homenageados pela sua
dedicação, determinação e entrega que permitiram alcançar as
metas e os sonhos traçados.
Gustavo Castro, capitão dos
seniores, agradeceu esta homenagem, lembrando que “não foi
uma época fácil, mas que termina de forma gloriosa”, considerando ainda que perante “todas
as dificuldades que o clube vai
vivendo, a grande união que se
criou no grupo de trabalho foi a
pedra angular do sucesso”.
Por sua vez, José Alcidio (mais
conhecido por Cid no mundo do
andebol), capitão dos veteranos,
lembrou as “horas dispendidas
por todos para conseguir levar
este clube a novas glórias”.

FLÁVIO FREITAS

Equipa de seniores do Xico Andebol que conquistou o título de campeã nacional da II divisão e consequente subida à I divisão

“Esta é a forma que a autarquia e a cidade têm de agradecer pelos sucessos alcançados por estas duas equipas do Xico Andebol. Foram
dois enormes sucessos, mas
que não são fáceis. Dão muito trabalho e exigem uma
entrega, dedicação e determinação enormes. Estes campeões estão de parabéns e
estas conquistas mostram
que o Xico Andebol é uma
escola de andebol e tem o
seu futuro perfeitamente
assegurado.”

Domingos Bragança
(pres. CM Guimarães)

“É difícil ser do Xico nos tempos que correm. Tempos complicados em que o dinheiro
escasseia. Mas com todo o
esforço de toda esta estrutura é possível termos momentos gratificantes como
estes. Duas equipas compostas por jogadores que jogam apenas e só por amor à
camisola e que conseguem
alcançar estas conquistas
apoiados na sua crença e
dedicação extraordinária
que os levou onde muitos
não pesavam chegar.”

Alves Pinto
(pres. Xico Andebol)

“Temos aqui uma equipa
completamente não remunerada que vai todos os dias
ao pavilhão treinar e aos
fins-de-semana tem jogos
e, ao fazê-lo, tem que abdicar de muito da sua vida
pessoal. Por isso mesmo
merecem a conquista deste
título. Têm sido fantásticos
em toda a sua dedicação e
entrega. Também não seria
possível conquistar este título sem o apoio de toda a
estrutura do clube que esteve sempre presente.”

Eduardo Rodrigues
(Tr. seniores Xico Andebol)

“A conquista deste título pelos veteranos é a prova de
que em Guimarães se trabalha bem e de que aqui à vida para além do futebol. Temos jogadores com grande
qualidade e mesmo nos veteranos, onde a velocidade e
as capacidades físicas já não
são as de outrora, a qualidade técnica e as capacidades
de superação são ainda melhores e foram demonstradas
claramente. Foi com muito
orgulho que treinei estes
homens para o título.”

Alexandre Meira
(Tr. veteranos Xico Andebol)

FLÁVIO FREITAS

Veteranos do Xico Andebol deram o exemplo aos mais novos ao conquistarem o título de campeões nacionais do seu escalão
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Reconhecimento de nova conquista

ATLETAS JUVENIS DO POLO AQUÁTICO do Vitória Sport Clube foram ontem recebidos na Câmara Municipal de Guimarães, onde
foram homenageados por terem conquistado, pela primeira vez na história do clube, o título de campeões nacionais do escalão.
PÓLO AQUÁTICO

| Carlos Costinha Sousa |

Um sentimento de dever cumprido, mas acima de tudo, de superação. Era esta a aura que exalava dos jovens atletas de polo
aquático do Vitória Sport Clube
que, ontem, foram recebidos e
homenageados, no salão nobre
da Câmara Municipal de Guimarães, pela conquista do título de
campeões nacionais da modalidade no escalão de juvenis.
No fim-de-semana, e a jogar
em casa, os jovens vitorianos suplantaram toda a competição adversária e conquistaram o tão
desejado troféu que, pela primeira vez na história, vai agora ser
exposto nas vitrines que albergam o palmarés do clube.
Ontem, estes novos campeões
nacionais viram a cidade de Guimarães, representada pela autarquia, agradecer-lhes toda a dedicação, determinação e entrega
que tiveram, ao longo de toda a
temporada, para ultrapassar as
mais diversas dificuldades e
conquistar um título que, como
referiu Domingos Bragança,
presidente da Câmara Municipal
de Guimarães, fica para a história da modalidade, do clube e da
cidade vimaranense.
Em ambiente de grande alegria, os jovens jogadores, técnicos e directores acolheram as felicitações endereçadas pela autarquia e por toda a cidade e posaram para a posteridade.

FLÁVIO FREITAS

Jovens campeões nacionais de juvenis do Vitória Sport Clube foram, ontem, homenageados pela Câmara Municipal de Guimarães

“É uma enorme alegria poder receber todos estes
campeões. Acho que estes
jovens vitorianos já entranharam o espírito conquistador de D. Afonso Henriques. Com poucos recursos
conseguiram um feito notável e que fica para a história.
Nós, todos nós, estamos de
passagem, mas a conquista
deles fica para a história.”

Domingos Bragança
(pres. CM Guimarães)

“Espero que estas recepções
na CM Guimarães se tornem
um hábito, mas que não nos
deixem começar a facilitar.
Queremos manter uma grande dose de realidade e os
pés bem assentes no chão.
Toda a gente sabe que temos condições muito difíceis para trabalhar e, por
isso, estes títulos, estas conquistas ainda sabem melhor.”

Júlio Mendes
(pres. Vitoria SC)

“Tenho que começar por
agradecer à CM Guimarães
por esta homenagem. Penso que é uma cerimónia
completamente merecida
para estes jogadores que
tudo fizeram para chegarem
a este título. Com muito esforço, dedicação e determinação. Este título é de todos
os treinadores e jogadores
do clube.”

Vítor Macedo
(Tr. Vitoria SC)

“Em nome de todos os jogadores agradeço este reconhecimento e esta cerimónia. Conquistámos o título regional e também o
nacional e é fruto de um
trabalho que vem de há três
anos. Foi muito difícil. Nós
que passámos por tudo
sabemos o quanto custou,
mas penso que é um título
mais do que merecido.”

Francisco Ferreira
(capitão Vitória SC)
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GUIMARÃES RECEPÇÃO A XICO ANDEBOL E POLO AQUÁTICO DO VITÓRIA NA AUTARQUIA

HOMENAGEM AOS CAMPEÕES

FLÁVIO FREITAS

Págs. 2 e 3

Página 5

A6

ID: 54625538

01-07-2014

Tiragem: 5550

Pág: 28

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 24,86 x 10,88 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Ulisses Pereira vai treinar
os seniores do S. Bernardo
Projecto O futuro do treinador que conduziu o Alavarium ao título nacional feminino
nas últimas duas épocas passa pela equipa masculina do clube aveirense

truturação desportiva, transversal a todo o clube”, e que, por isso,
ninguém pede no imediato “a
subida à Primeira Divisão”. Esse
é um passo reservado ao futuro
de médio prazo. “Temos a ambição de o conseguir fazer nas
próximas três épocas. É para isso
que vamos trabalhar, começando pela organização imediata
de todos os escalões”, explica.

ARQUIVO

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Alexandre Silva
Ulisses Pereira é o novo treinador
da equipa sénior masculina do
São Bernardo. Para além dessa
função, terá também a seu cargo,
durante a próxima época, a coordenação técnica de todo o Andebol do clube aveirense. Esta é
uma aposta, de acordo comAndré Sousa, da Junta Administra-

tiva do São Bernardo, de “risco
calculado”, já que não é um “factor inibidor” o facto de Ulisses
Pereira “ter treinado apenas feminino”.
“Estamos a falar de um regresso a casa e de um treinador
muito competente, muito bom
tecnicamente e vitorioso. No entanto, há mais aspectos a ter em
conta: o Ulisses pegou há uns
anos atrás no Alavarium, num
projecto em tudo idêntico ao
nosso. Com potencial, mas com

Futuro de Ulisses Pereira passa, agora, pelo São Bernardo

muitos condicionamentos financeiros. E, apesar de tudo isso,
conseguiu tornar-se bicampeão
nacional e fazer um trabalho extraordinário. Como tal, acreditamos ser o momento certo para
darmos o passo seguinte no projecto desportivo que temos idealizado para o clube, mesmo com
todos os constrangimentos financeiros”, revela André Sousa.
Sobre o futuro desportivo, o
responsável garante que o importante, nesta altura, é “a rees-

Renovações acertadas
Para fazer uma época estável
em termos desportivos, o S. Bernardo renovou com alguns elementos do plantel da época passada: José Pinho (guarda-redes);
Albano Lopes, Augusto Pereira
“Cuca”; Tiago Portas; Tiago Sousa, Rafael Marques, Ulisses Ribeiro e Hélder Carlos. Dos juniores
será promovido Tiago Azenha.
Contratações estão previstas algumas, que serão anunciadas
nos próximos dias. |
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dos seniores do S. Bernardo P28
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EQUIPAS FORAM ONTEM RECEBIDAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Xico Andebol e Pólo do Vitória
distinguidos pelos títulos
CMG

Equipas do Xico Andebol foram recebidas na Câmara de Guimarães

LUÍS FILIPE SILVA

As equipas sénior e veterana do Xico Andebol e
a formação juvenil de pólo
aquático do Vitória SC foram ontem distinguidas

pela Câmara Municipal de
Guimarães, numa cerimónia presidida por Domingos Bragança, presidente
da edilidade.
As equipas foram recebidas no Salão Nobre dos

paços do concelho vimaranense onde receberam
a homenagem pelos títulos conquistados.
O Xico Andebol foi campeão da II Divisão de andebol e na próxima tem-

CMG

Jovens do pólo aquático do Vitória exibiram taça de campeões

porada vai disputar a I
Divisão.
A equipa de veteranos do
Xico Andebol/Clássicos de
Guimarães alcançou o título nacional, este domingo, 29 de junho, em Aveiro,

após vencer o Esferantástica Associação Cultural e
Desportiva, por 15-18, na
final do Torneio Nacional
de Veteranos.
Por seu turno, os juvenis de pólo aquático do Vi-

tória SC sagraram-se campeões nacionais no passado sábado, quando venceu
o Oeiras, por 4-2, após o
desempate por grandes penalidades.
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Xico Andebol recebeu troféu de campeão

DEPOIS DE CONQUISTADO O TÍTULO DE CAMPEÃO, o Xico Andebol terminou a temporada sem derrotas, ao vencer no último jogo,
o Benfica B. Município vimaranense aprovou voto de louvor ao clube e recebe os campeões na sede da autarquia.
ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa |

Uma temporada de glória e que
termina com a conquista do objectivo principal: o regresso ao
escalão maior do andebol português. Assim se pode resumir a
época desportiva realizada pelo
Xico Andebol que, para além da
subida à I divisão nacional, conquistou o título de campeão nacional da II divisão e ainda por
cima sem derrotas.
A equipa terminou a temporada
com mais uma vitória, desta vez
por 33-30 sobre o Benfica B e
fecha a época sem derrotas, tendo também, no final deste encontro, recebido a taça e as medalhas de campeão nacional.
Devido a este acumular de sucessos desportivos, a Câmara
Municipal de Guimarães aprovou, por unanimidade, em reunião do executivo municipal, a

deliberação de um voto de louvo
à equipa sénior do Xico Andebol, por se ter sagrado campeã
nacional da II divisão.
Olhando para a época do Clube
Desportivo Xico Andebol, de salientar o título de Campeão Nacional da II Divisão, conquistado no passado dia 14 de Junho,
depois de ter também já assegurado o regresso à I divisão da
modalidade na próxima época.
Este êxito é ainda maior tendo
em conta que a nível de campeonato nacional o Xico Andebol
não sofreu qualquer derrota.
O executivo municipal exulta
com os sucessos alcançados por
todas as equipas vimaranenses já
que os êxitos alcançados vão
permitir que Guimarães volte a
marcar presença nos principais
campeonatos desportivos das
modalidades mais praticadas em
Portugal: futebol, andebol, basquetebol e voleibol.

DR

No último jogo da época, com o Benfica B, o Xico Andebol conquistou mais uma vitória e recebeu a taça e as medalhas de campeão
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Desporto, cultura e lazer
são propostas em Viseu
Visabeira Turismo Múltiplas actividades de desporto, cultura e lazer a partir
de hoje e até 8 de Agosto
Com a chagada das férias escolares é altura de pensar na
ocupação dos tempos livres
dos mais novos e, por isso, a Visabeira Turismo elaborou um
programa de férias desportivas
em Viseu, destinado a crianças
e jovens, dos 6 aos 16 anos, organizadas pelo ForLife, com diversas actividades que decorrem, entre as 9h30 e as 18h30.
Modalidades como ténis,
golfe, andebol, taekwondo ou
natação, estão entre as propostas destas férias desportivas,
que também contam com várias actividades de lazer no
parque aquático do Complexo
Desportivo Príncipe Perfeito.
O programa conta ainda com
patinagem no gelo, partidas de
bowling e uma noite de campismo (opcional), que inclui
jantar, dormida nas tendas, pequeno-almoço, uma prova de
orientação e slide nocturno. Os
mais aventureiros poderão dedicar-se aos desportos de aventura no Radical Park, a par com
outros momentos mais lúdicos
e culturais, como workshops
de culinária ou de Ciência Activa e as manhãs Fnac.

Complexo Desportivo Príncipe Perfeito recebe várias actividades

Este ano mantém-se ainda a
parceria com a GNR, que proporcionará várias experiências
aos mais novos.
As actividades decorrem nas
unidades da Visabeira Turismo
- Ginásio ForLife, Polar & Brincar, Bowling & Play Center, Pista
de Gelo e Bar de Gelo, no Palácio do Gelo, e no Complexo

Desportivo Príncipe Perfeito, incluindo o Parque Aquático, a
Academia de Golfe e o Radical
Park - e estão divididas em pacotes semanais, com um programa diário, de segunda a
sexta-feira, entre as 9h30 e as
18h30.
O valor unitário é de 98 euros por semana, havendo des-

contos entre os 5 e os 15% de
acordo com o número de semanas de participação.
Para os sócios do ForLife, está
previsto um desconto de 20%.
A deslocação entre os locais
das actividades, a alimentação
e o acompanhamento, com
técnicos qualificados, estão incluídos no valor da inscrição. |
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HOJE À TARDE
Câmara de Guimarães
homenageia Xico Andebol
e Pólo Aquático do Vitória
A equipa sénior e a equipa de veteranos do Xico
Andebol, assim como a equipa de juvenis do Vitória,
em Pólo Aquático, vão ser distinguidos pelo Município
de Guimarães, hoje, numa sessão solene agendada para
o Salão Nobre dos Paços do Concelho.
A cerimónia, presidida por Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, tem início
às 17h00 e visa homenagear publicamente a equipa
do Xico Andebol, Campeã Nacional da 2.ª Divisão,
em Andebol, que na próxima temporada irá atuar no
principal escalão da modalidade.
Na oportunidade, será igualmente distinguida a
equipa de veteranos do Xico Andebol/Clássicos de
Guimarães, que alcançou o título nacional, ontem em
Aveiro, após vencer o Esferantástica Associação Cultural
e Desportiva, por 15-18, na final do Torneio Nacional
de Veteranos.
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ANDEBOL: MUNDIAL SUB-20
Seleção feminina
venceu Suécia
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20
venceu ontem a campeã em título Suécia, por 22-19, na
segunda jornada do Grupo C do Mundial da categoria,
a decorrer em Koprivnica, na Croácia.
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Desporto João Florêncio: Podemos surpreender qualquer adversário 30-06-2014 João Florêncio:
"Fizemos um excelente jogo frente à Suécia. No encontro anterior, também tínhamos entrado bem,
mas falhámos na finalização"... Por Record A vitória (22-19) obtida anteontem pela Seleção Nacional
feminina de sub-20 frente à poderosa Suécia, campeã em título, na 2.ª jornada do Grupo C do Mundial
da categoria que está a decorrer na Croácia, causou grande impacto junto de alguns órgãos de
comunicação social internacionais. No entanto, o técnico João Florêncio não partilha deste sentimento
de surpresa e defende, mesmo, que a jovem equipa portuguesa tem condições para bater o pé aos
mais credenciados. "Fizemos um excelente jogo frente à Suécia. No encontro anterior, com a França
[n.d.r.: derrota por 26-19], também tínhamos entrado bem, mas falhámos na finalização. Ontem
[anteontem], melhorámos bastante esse aspeto e alcançámos uma vitória muito saborosa. Aliás, este
resultado não nos surpreende. A nossa equipa tem muita consistência, pressiona bastante o opositor
e, quando conseguimos que tudo funcione da melhor forma, podemos surpreender qualquer
adversário", argumenta o selecionador, que aponta ao top 16 deste Mundial de sub-20. "Sabemos que
somos os 'outsiders'. Não temos uma meta definida, mas acredito que podemos chegar aos 16
primeiros e entrar na discussão principal do Campeonato do Mundo", afirma João Florêncio, já focado
no embate de hoje (15 horas em Portugal continental) frente à Hungria, líder do Grupo C. "Vai ser um
jogo muito difícil, perante a equipa mais forte do nosso grupo e um dos favoritos ao título", refere.
Portugal vai defrontar ainda, nesta fase de grupos, o Japão (quinta-feira) e o Congo (sábado). Rumo a
AngolaO Mundial de sub-20 na Croácia vai ser "o último ato de João Florêncio enquanto selecionador
nacional feminino. O técnico tem "tudo acordado", segundo o próprio, para assumir o comando da
seleção principal feminina de Angola, 11 vezes campeã africana. "É um desafio muito aliciante e uma
honra imensa. Angola tem um potencial enorme", afirma.
30-06-2014
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Ludgero Lima (masculino) e Rosariense (feminino) entram a vencer no Campeonato
Sub-20
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Hoje à noite, disputa-se a segunda jornada do campeonato cabo-verdiano de andebol su-20.
Jogo do campeonato de Cabo Verde
Por SAPO Desporto c/Inforpresssapodesporto@sapo.pt
As equipas masculina Ludgero Lima (São vicente) e feminina Rosariense (Santo Antão) venceram na
noite de domingo, na cidade da Assomada, o terceiro e quatro jogos da 1ª jornada do campeonato
nacional de andebol Sub-20.
Os rapazes do Ludgero Lima derrotaram os congéneres do Rosariense (Santo Antão) por 22-20,
enquanto a equipa feminina do Rosariense (Santo Antão) teve mais sorte e venceu o Augusto Pinto
(São Vicente), por 23-22.
No primeiro e segundo jogos da 1ª jornada, disputada no dia 28, a equipa masculina de São
Domingos venceu Picos (Santiago Norte) por 22-19 e as meninas da região desportiva de Santiago
Sul, ABC, também venceram as representantes de Santiago Norte, Tabanka de Tarrafal, por 38-16.
Hoje à noite, disputa-se a segunda jornada do campeonato cabo-verdiano de andebol su-20, com
jogos entre os rapazes de Rosariense (São Antão) e Picos (Santiago Norte), Ludgero Lima (São
Vicente) e Garridos de São Domingos (Santiago Sul).
Na partida feminina, o liceu Augusto Pinto (São Vicente) defronta o Tabanka de Tarrafal (Santiago
Norte), enquanto Rosariense defronta o ABC (Santiago Sul).
Masculino: Garridos de São Domingos - 1 ponto, Ludgero Lima - 1, Rosariense - 0, Picos - 0.
Feminino: ABC - 1 ponto, Rosalense - 1, Tabanka - 0, Augusto Pinto - 0.
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Treinador encarnado quer "grandes objetivos" para este ano.
Davor Cutura num Benfica-FC Porto
Por SAPO Desportosapodesporto@sapo.pt
Mariano Ortega reconheceu hoje que sente o peso de defender a camisola do Benfica. Em declarações
à Benfica TV, o treinador espanhol aponta o trabalho de equipa como a peça fundamental para tentar
alcançar bons resultados.
" É um orgulho tentar alcançar grandes objetivos para o Benfica. Temos de trabalhar como equipa
sabendo que os resultados não dependem só de nós. Existem sempre outros fatores, como a condição
dos rivais e a sorte. Contudo, temos a noção de que se fizermos um bom trabalho tudo será mais fácil.
Temos de investir em começar bem a temporada e fazer uma boa pré-época".
A "cantera" benfiquista também foi alvo de considerações. Para o técnico, a aposta em jovens é muito
importante e o fato de o Benfica ter sido campeão é motivacional para a geração de jovens jogadores
dos quadros benfiquistas.
"É importante ter uma boa 'cantera' e ter jovens que ajudem em todos os momentos. O facto de
terem sido campeões é importante porque significa que foram os melhores da sua geração e isso é
também uma responsabilidade para o futuro. Provaram que são bons jogadores, mas têm de
responder às expectativas do que ganharam. Nesse sentido é fundamental fazer um bom trabalho com
as camadas jovens e todos os treinadores do clube têm de estar alinhados para, a pouco a pouco,
apostar nos atletas mais novos na equipa principal", concluiu.
Mariano Ortega é o novo treinador de andebol do Benfica. O espanhol chegou à Luz para ocupar o
lugar deixado por Jorge Rito.
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Desporto adaptado

APD Braga vence torneio de andebol de 4
A equipa da Associação Portuguesa de Deficientes de Braga conquistou, ontem, a vitória no Torneio Garci Cup, prova de andebol de 4 de cadeira de rodas que se disputou em Estarreja. A equipa
bracarense conquistou três vitórias nos três jogos disputados e na final, contra a sua congénere do
Porto, venceu os dois períodos com os parciais de 6-5 e 5-3, garantindo a vitória final na prova.
O troféu ontem conquistado é mais um que se vem juntar aos cinco já assegurados e que demonstram a excelente temporada que a equipa tem vindo a realizar. Segundo os responsáveis da formação bracarense, estes troféus e conquistas reflectem também o bom trabalho que tem vindo a
ser realizado no âmbito do protocolo assinado com a Câmara Municipal de Braga.

Página 20

A21

ID: 54609227

29-06-2014

Tiragem: 8000

Pág: 37

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 11,92 x 5,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Selecção nacional entra a perder no Mundial sub-20
A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 estreou-se ontem com uma derrota, por
claros 29-16 frente à França, no Mundial da categoria, que decorre na Croácia.
Aos 11 minutos, Portugal, que evidenciava algumas dificuldades na finalização, perdia por 5-1,
mas acabou por fazer uma boa recuperação e levar o resultado para a diferença mínima - 7-6, aos
22 minutos. A França voltou a colocar mais pressão no jogo e Portugal não resistiu, ficando novamente para trás no marcador (10-6), a cinco minutos do intervalo. Até ao fim da primeira parte,
Portugal já não conseguiu voltar a anular a diferença e saiu para o descanso a perder por 12-7.
No segundo tempo, a França não desperdiçou as oportunidades que teve de aumentar a vantagem no marcador e, apesar da boa réplica das portuguesas, fixou o resultado final em 29-16.
Hoje, a selecção portuguesa defronta a Suécia, no segundo jogo do Grupo C.
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Marítimo termina
temporada a vencer
Encerrou-se ontem, a época
2013/2014 do andebol sénior
do Marítimo e terminou da melhor maneira com os verde-rubros a vencerm o Fermentões
(38-30), em Santo António, garantindo o 1.º lugar no Grupo B
da Zona Norte da II Divisão e
um dos seus principais símbolos, Márcio Abreu, teve uma
(justa) homenagem surpresa
pelos seus 25 anos de jogador,
quase todos de verde-rubro
vestido.
Foi um verdadeira festa no Pavilhão do Marítimo. O andebol
maritimista precisava de ganhar
para confirmar o 1.º lugar no
Grupo B do campeonato nacional da II Divisão, Zona Norte,
e conseguiu-o de modo indiscutível, terminando a prova na
liderança com 56 pontos, contra 52 do 2.º classificado, FC
Porto B.
Para a história ficam, também,
os números deste último jogo
do campeonato, pelo qual no
Marítimo jogaram e marcaram:

JM

ID: 54610771

Tiragem: 14900

Márcio Abreu foi homenageado pelos 25 anos dedicados ao andebol.

O DIA FOI TAMBÉM DE MÁRCIO
ABREU, POR INICIATIVA DA SUA ESPOSA À QUAL SE ASSOCIARAM,
DESDE LOGO, O CLUBE E A SECÇÃO
DE ANDEBOL, A SER ALVO DE UMA
HOMENAGEM PELOS 25 ANOS DEDICADOS À MODALIDADE, QUASE
TODOS AO SERVIÇO DO MARÍTIMO.

João Fernandes, João Gomes,
Miguel Moreira (1), José Castro,
Bruno Nunes (6), Marco Gil (5),
Tiago Rodrigues, Márcio Abreu
(5), António Franco (5), diogo
(1), Pedro Rodrigues (5), Paulo
Moura (6), João Gonçalves, José
Jesus, José Azevedo (4), José
Santos.
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Sócios do ABC vão eleger
nova direcção a 10 de Julho
JÁ ESTÁ MARCADA a assembleia geral eleitoral do ABC, para 10 de Julho, às
18.30h, no pavilhão Flávio Sá Leite. Há 10 anos na liderança do clube, presidente Luís Teles vê com bons olhos uma alternativa com maior dinâmica.
ANDEBOL

| Miguel Machado |

O ABC de Braga Andebol/SAD
vai a votos no próximo dia 10 de
Julho e, segundo apurou o Correio do Minho, para eleger uma
nova direcção. Tudo indica que
Luís Teles, presidente do ABC
há 10 anos, deixe a presidência
do clube bracarense, e não será
de surpreender que apareça no
seu lugar uma nova personalidade também com grande carisma
e muito ligada à modalidade.
Sem confirmar o que possa
acontecer até ao acto eleitoral —
embora já tenha sido público da
parte do presidente em fim de
mandato a sua disponibilidade
para passar a pasta da direcção
do ABC — o próprio Luís Teles
confessa que vê com bons olhos
“que possa existir uma alternativa, que possa criar um novo élan
no clube, ainda com maior dinâmica e influência na modalidade” para bem do futuro do ABC.
“Já são 10 anos de liderança.
Apenas o que posso dizer nesta
altura é que vamos ter eleições e
que são para eleger os corpos sociais do ABC para um novo
mandato. É um processo normal
que tem de correr, e a lista ou listas candidatas têm depois de ser
validadas pelos accionistas. Pen-

DR

Luís Teles deve passar a pasta da direcção do ABC ao fim de dez anos de liderança

so que já tenho demonstrado a
minha disponibilidade para continuar a ajudar o ABC. Mas era
importante que possa surgir uma
nova liderança, com outra dinâmica, outro élan, com novas
ideias, que mantenham o ABC
com dinâmica de vitórias, a nível de seniores e formação, e um
crescimento sustentado do clube”, afirmou, ontem, Luís Teles
em declarações ao ‘CM’.
Entre os pontos da ordem de
trabalhos da assembleia geral do
ABC de Braga, já divulgada pe-

lo presidente da mesa da assembleia-geral, Maximino Mota, para além da eleição dos novos
corpos sociais da colectividade,
há a destacar a proposta aos sócios para voltar a alargar os
mandatos da direcção do clube
novamente para quatro anos.
Com novidades na forja, sobretudo a eleição de um novo presidente, a assembleia geral está
marcada para o dia 10 de Julho,
a partir das 18.30 horas, na sede
social do ABC, que é no pavilhão Flávio Sá Leite.
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