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Andebol
Quatro de Braga 
na selecção sub-20
A selecção nacional de andebol
sub-20, que vai disputar nos dias
22 de Junho a 2 de Julho os Jogos
Mediterrâneos, em Tarragona (ES-
panha), integra quatro jogadores
bracarenses, formados nos escalões
jovens do ABC/UMinho e com pre-
senças regulares no campeonato
nacional da I Divisão. Ao serviço do
ABC na época finda, são chamados
o ponta esquerda Rafael Peixoto e o
central Francisco Silva. Oleksandr
Nekrushets, jogador do ABC que es-
teve nesta temporada emprestado
ao Madeira SAD, e André Gomes,
que se transferiu para o FC Porto,
completam o lote de bracarenses
na turma das quinas  sub-20.
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ANDEBOL 
Sporting renova com Cudic 
Aljosa Cudic, guarda-redes esloveno 
da equipa de andebol do Sporting, 
bicampeã nacional, renovou o 
vinculo que o liga ao clube de 
Alvaiade por mais uma época. 
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Andebol
Juvenis do ABC
são vice-campeões
nacionais
A equipa de juvenil masculina de
andebol do ABC assegurou sábado
o segundo lugar no campeonato
nacional, ao vencer, em Braga, na
última jornada da prova, o Águas
Santas, por 31-24. No outro jogo
desta derradeira ronda da fase fi-
nal, o Sporting bateu o Benfica 'A'
por 33-30 e garantiu o título nacio-
nal, com 16 pontos, mais quatro do
que os bracarenses, orientados por
Filipe Magalhães, que são vice-
campeões com 12 pontos, à frente
do Benfica 'A' e Águas Santas, com
10 pontos.
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Selecção da Madeira fica, no 4.2  lugar 
A selecção da Madeira terminou 
em quarto lugar a sua participa- 
ção no Torneio Nacional de Se- 
lecções Regionais de Iniciados 
Femininos de andebol, que de- 
correu durante o último fim-de- 
semana em Odemira. 

As jovens madeirenses joga- 

ram, ontem de manhã, a meia-fi- 
nal frente à representação do 
Porto, saindo derrotadas por 26-
23. 

À tarde tiveram pela frente a 
selecção de Braga, na discussão 
pelo terceiro e quarto lugares. 
Depois de terem ganho na pri- 

meira fase às bracarenses por 
29-24, desta feitas as raparigas 
da Madeira acabaram por um 
tangencial 29-28. 

A competição foi ganha pela 
selecção de Lisboa, que derrotou 
na final a representação do Porto 
por 38-36. N.G. 
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A5 Caminha vai voltar a apostar forte no Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/06/2018

Meio: Geice FM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=90a6cbc

 
O Município de Caminha, a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de Andebol de Braga, o
Agrupamento de Escolas Sidónio Pais e o Clube Andebol de Caminha apostam fortemente no Andebol
e vão trabalhar conjuntamente para que a modalidade sofra um novo impulso no concelho e recupere
a importância que já teve. O compromisso entre as diversas entidades foi formalizado hoje, através da
assinatura de um protocolo, em cerimónia que teve lugar nos Paços do Concelho e que reuniu os
responsáveis dos vários organismos.
 
O protocolo tem como principal objetivo a realização de um "Plano de Desenvolvimento do Andebol no
Concelho de Caminha" e todos os signatários se comprometeram a trabalhar, designadamente, nas
áreas da qualificação dos técnicos, formação em geral, divulgação e, entre outros, na realização de
uma grande festa anual do Andebol. O presente protocolo será ainda complementado pelo Programa
de atividades de enriquecimento curricular.
 
Como referiu, no início da cerimónia, o responsável pelo Clube Andebol de Caminha (CAC), o Andebol
tem uma história de sucesso no concelho, desenvolvida ao longo de três décadas. José Esteves
recordou o contributo decisivo do caminhense Fernando Lima, o grande entusiasta do Andebol, que
contagiou muitos com o seu entusiasmo, esteve na origem da criação do clube, mas também na
concretização de um grande projeto, que foi a construção do Pavilhão Desportivo Municipal de
Caminha, que seria a "casa do Andebol", anteriormente acolhido na então escola, hoje Agrupamento
de Escolas Sidónio Pais.
 
Maria Esteves, a diretora do Agrupamento, sublinhou também a importância do Andebol, e do
desporto em geral, naquele que é o objetivo maior da escola, o ser humano. O desporto, frisou, é
essencial ao crescimento e desenvolvimento saudável, em todos os escalões etários. Falou ainda da
emoção que encerra este protocolo, pela ligação da escola ao CAC, e enalteceu igualmente a figura de
Fernando Lima, "um parceiro valioso da escola e do Agrupamento", agradecendo ainda ao Município
todo o trabalho em prol do desporto e do desporto escolar em particular, expresso noutros protocolos
e apoio diverso.
 
Em nome da Federação de Andebol de Portugal, o seu vice-presidente reforçou as palavras da
professora Maria Esteves, no que se refere ao papel do desporto enquanto fator decisivo para o
crescimento harmonioso e saudável dos jovens, agradeceu à Câmara e prometeu empenhamento.
 
Coube ao presidente da Câmara encerrar as intervenções, partilhando desde logo o elogio a Fernando
Lima, pelo impulso que deu ao Andebol. Agradeceu ainda à Federação por perceber a diversidade
geográfica e valorizar o que acontece a nível local.
 
Este protocolo, lembrou Miguel Alves, é importante e constitui mais um passo do enorme investimento
que o Município tem vindo a fazer no desporto, designadamente nos últimos três anos. É um
investimento que não enche páginas, não alimenta discussões, mas que é real e decisivo. Destacou,
no âmbito escolar, a cooperação com o Agrupamento de Escolas, que permitiu, por exemplo, levar o
Remo, o Satnd Up Paddle, a Canoagem e o Surf às escolas, mas também o impulso dado à Natação.
 
A aposta municipal no desporto está também patente nos numerosos eventos que são promovidos em
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Caminha, pela Câmara ou conjuntamente, recordando que, no próximo fim de semana, terão lugar, a
IV Meia Maratona Sunset e II Gala Gímnica. A Câmara disponibiliza ainda espaços, funcionários,
transportes, e diversos outros apoios aos clubes e associações do concelho, tornando o desporto, cada
vez mais, um fator de desenvolvimento e inclusão.
 
2018-06-18 07:54:04+00:00
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Cudic renova com o Sporting para "ganhar tudo" na próxima época
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/06/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ff10d414

 
2018-06-17 22:03
 
O esloveno prolongou o vínculo com os leões, que representa desde 2015. O guarda-redes esloveno
Aljosa Cudic renovou este domingo o contrato com a equipa de andebol do Sporting, que representa
desde 2015, e garantiu que na próxima temporada quer "tentar ganhar tudo". "Estou muito feliz a
jogar no Sporting. É um grande privilégio estar neste grande clube e estarei aqui para, na próxima
época, tentarmos ganhar tudo", disse o jogador ao jornal do clube. Aljosa Cudic, que esta época se
sagrou bicampeão português, assegurou que a equipa vai "dar o máximo em todas as competições" e
agradeceu o apoio dos adeptos que "estiveram presentes em todos os jogos". O guarda-redes
começou a carreira na Eslovénia, tendo jogado nos campeonatos de França, Noruega, Qatar e Polónia,
antes de ingressar no Sporting.
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Estou muito feliz a 
jogar no Sporting 
Estarei aqui para, . 
na proxima épo-
ca, tentarmos 
cunhar tudo" 

Aljosa Cudic 
Guarda-redes de 
andebol do Sporting 
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ANDEBOL 

Cudic renova 
com o Sporting 

O bicampeão nacional 
Sporting anunciou ontem a re-
novação de contrato do guar 
da-redes Aljosa Cudic. "Estou 
muito feliz a jogar no Sporting. 
É um grande privilégio estar 
neste grande clube e estarei 
aqui para, na próxima época, 
tentarmos ganhar tudo. Gosta-
va muito de agradecer a todos 
os adeptos. Foi urna grande 
temporada, em que estiveram 
presentes em todos os jogos", 
disse o guardião eslove no de 30 
anos, ao site dos leões. e, 
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