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ANDEBOL 
Betone Moreira renova 
Benfica e Belone Moreira 
anunciaram a renovação. Será a 
quarta época de águia ao peito. 
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Tavares continua leão 
O Sporting, bicampeão nacional 

renovou com Francisco Tavares, 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

António Ventura e André Rei,
dois jogadores de andebol que se
conheciam já desde o tempo em
que conviveram na formação do
FC Porto e também ambos com
passagens pelo Maia/ISMAI
e pelo Águas Santas, vestiram,
ontem, pela primeira vez, as
camisolas do ABC/UMinho.

“É um clube que é referência, é
uma honra representar um clube
com muitos títulos e muita
história”, comentou André Rei. 

O esquerdino, de 25 anos,
prometeu “como em todos os sí-
tios por onde tenho passado,
muito trabalho e dedicação”.

Por sua vez, o central António
Ventura, também de 25 anos ,
considerou “uma oportunidade
enorme estar aqui”, e disse
acreditar que pode acrescentar
valor à equipa.

Carlos Matos, vice-presidente
desportivo do ABC/UMinho,
disse que estas duas aquisições
enquadram-se na perspectiva de
“melhorar a competitividade” da
equipa, com “atletas que já eram
seguidos”. Referiu-se ao ponta
direita André Rei lembrando que

vem colmatar a saída de Carlos
Martins e adiantou esperar que o
novo ponta direita “faça mais”. 

Aludindo a António Ventura, o
dirigente reconheceu estarmos
perante um “central/lateral que é
tecnicamente muito evoluído”.

O vice-presidente lembrou ain-
da que, no andebol,  é público o
desnível orçamental que separa
os três clubes grandes dos res-
tantes mas, como frisou, “nós
vamos tentar, em termos despor-
tivos  reduzir essa décalage”.    

ABC/UMinho lança primeiros
reforços para época 2018/19
CENTRAL E PONTA-DIREITA, António Ventura e André Rei envergaram ontem pela primeira vez as
camisolas do ABC/UMinho. Foi nas instalações da Primavera Software, que renova o patrocínio.

FLÁVIO FREITAS  

Auditório da Primavera Software, patrocinador do  clube, acolheu ontem apresentação formal dos dois reforços do ABC

+ perfis
André Rei,  de 25 anos,  
é um ponta-direita que
evoluiu nos escalões de
formação do FC Gaia,  
FC Porto e Maia/ISMAI,
tendo nas duas últimas
épocas jogado pelo Águas
Santas. Nesta passagem
pelo clube maiato cumpriu 
o derradeiro jogo no dia 
25 de Maio, em visita ao 
S. Bernardo, na penúltima
jornada do campeonato.

António Ventura, que
chega do Maia/ISMAI, é
um central de 25 anos,
que cumpriu formação no
Leça e no FC Porto, tendo
também representado o
Águas Santas. Pelo
Maia/ISMAI jogou até à
última jornada do
campeonato, no Restelo
diante do Belenenses.

José Dionísio confirmou
Primavera Software renova
parceria com ABC/UMinho
Na apresentação de António Ventura e André Rei, ontem,
no auditório da Primavera Software, o CEO da empresa,
José Dionísio, revelou que a parceria de patrocínio com a
equipa de andebol sénior do ABC/UMinho vai continuar.
Nas declarações aos jornalistas, José Dionísio começou

por agradecer a escolha das instalações da empresa  para
a apresentação dos novos reforços e fez ainda questão de
reconhecer que na época finda, apesar de o projecto do
clube “ter de ser retomado”,  em termos desportivos “as
coisas correram bem” .
Por sua vez, o presidente da administração do ABC,
Rui Silva, agradeceu “a renovação da confiança”, frisando
tratar-se de uma empresa “com muito prestígio” e “amiga
há muitos anos”, com quem para o clube “é uma honra ter
como parceiro”.

§patrocínio
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ANDEBOL
| Redacção | 

O Município de Caminha, a Fe-
deração de Andebol de Portugal,
a Associação de Andebol de
Braga, o Agrupamento de Esco-
las Sidónio Pais e o Clube Ande-
bol de Caminha formalizaram
um protocolo para o desenvolvi-
mento da modalidade.

O acordo tem como objectivo a
implementação de um ‘Plano de

Desenvolvimento do Andebol
no Concelho de Caminha’, em
cujo âmbito os signatários com-
prometem-se a trabalhar na qua-
lificação dos técnicos, formação,
divulgação e  na realização de
uma festa anual do andebol.  

O protocolo será complemen-
tado pelo programa de activida-
des de enriquecimento curricu-
lar. Como referiu, no início da
cerimónia, o responsável pelo
Clube Andebol de Caminha, o

andebol tem uma história de su-
cesso no concelho. José Esteves
recordou o contributo do cami-
nhense Fernando Lima, entu-
siasta da modalidade, que conta-
giou  com o seu entusiasmo
muitos atletas, esteve na criação
do clube e na concretização do
Pavilhão Desportivo Municipal
de Caminha, que seria a “casa do
andebol”, antes praticado na Es-
cola Sidónio Pais.

O presidente da câmara encer-

rou as intervenções, partilhando
o elogio a Fernando Lima, pelo
impulso que deu ao andebol.
Agradeceu ainda à Federação de
Andebol de Portugal por perce-
ber a diversidade geográfica e

valorizar o que acontece a nível
local. Segundo Miguel Alves,
aquele protocolo é importante e
constitui mais um passo do in-
vestimento que o Município tem
vindo a fazer no desporto.

Com escolas, Federação e Associação de Andebol de Braga

Caminha: município formaliza
protocolo para o andebol

DR 

Envolvimento da Federação, Associação de Andebol de Braga escolas, clube e município
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6 A Escola João de Barros classifi cou-se em 
5.º lugar nacional da 3.ª Taça CNID, prova realizada 
em Vendas Novas, fi cando a apenas dois pontos do 
4.º classificado. Naquela fase final, participaram 
as 24 coordenações locais do desporto escolar. Os 
alunos fi gueirenses competiram nas modalidades 
de andebol, atletismo, basquetebol e ténis de mesa.
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111 Os festejos do 80.º 
aniversário da fundação da 
Secção de Andebol da Aca-
démica (SA/AAC) tiveram 
novo momento alto no 
passado sábado. Cerca de 
170 pessoas participaram 
no jantar comemorativo, 
que decorreu na Quinta 
do Loreto, num momento 
de celebração do andebol 
dos estudantes. 

Fundada a 17 de março 
de 1938, a SA/AAC, tem 
um longo trajeto nos 
campeonatos nacionais, 
sendo de destacar o título 
de Campeã Nacional da 
2ª Divisão em 1987/1988, 
ou o vice-campeonato da 
1.ª divisão, em 1990/1991. 
A Académica esteve, pela 
última vez, na Primeira Di-
visão na época 1991/1992. 

A cerimónia reuniu 
atuais e antigos atletas, 
dirigentes, treinadores 
e árbitros, bem como 
diversos pais e mães de 
jogadores, para além de 
amigos e aficionados do 
andebol da Académica.
Entre os representantes 
institucionais estiveram 
o presidente da Federação 
de Andebol de Portugal, 
Miguel Laranjeiro, o vice-
reitor da Universidade de 
Coimbra, responsável pelo 
Desporto, Amílcar Falcão, 
o presidente da Associa-
ção de Andebol de Aveiro, 
Gonçalo Carvalho, o vice-
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Coimbra, Carlos 
Cidade, ou o secretário do 
Conselho Desportivo da 
Académica, Miguel Franco.

Convívio entre gerações 
e homenagens no jantar

“Foi um dia em cheio, de 
grande celebração e co-
esão”, considerou o pre-
sidente da SA/AAC, João 
Paulo Dias, que destacou o 
facto de ter sido um sába-
do, em que “a secção se vol-

tou a reunir, de uma forma 
intergeracional, com gran-
de pujança e dinâmica”. 

O jantar, que fi cou mar-
cado pela troca de expe-
riências entre gerações 
andebolísticas da Acadé-
mica, mostrou, segundo 
João Paulo Dias, “que a ‘fa-
mília’ do Andebol AAC está 
a recuperar, a afi rmar-se e 
a construir coletivamente 
um futuro mais dinâmico 
e envolvente”. O dirigen-
te sublinhou que se tem 
vindo a reforçar “a coesão 
interna e as ligações para 
o exterior”.

Regresso à 2.ª divisão 
já na próxima temporada

João Paulo Dias subli-
nhou que o andebol da 
Académica “está vivo”. O 
percurso seguido, “com 
segurança, responsabili-
dade e o envolvimento de 
cada vez mais pessoas”, 
frisou o presidente da SA/
AAC, “mantém a ambição 
de ascensão”. Atualmente 
a secção conta com cer-
ca de 60 jogadores nos 
escalões de formação. “O 
nosso objetivo é continuar 

a crescer”, ressalvou João 
Paulo Dias, que espera, 
na próxima época, “che-
gar, pelo menos aos 80 
atletas”. Na equipa sénior 
masculina o objetivo está 
delineado, “a subida de di-
visão, no fi nal da próxima 
época”. A médio prazo a 
ambição, nos masculinos, 
é maior, “acredito que, nos 

próximos cinco a 10 anos, 
possa haver uma geração 
que consiga chegar à 1.ª 
Divisão”, destacou o dirie-
gente. 

Outra das ambições é o 
regresso das equipas femi-
ninas, “a médio prazo, es-
tamos a falar de dois, três 
anos, queremos construir 
a possibilidade de termos 

escalões femininos na 
formação”, revelou João 
Paulo Dias. Atualmente, 
entre   os cinco escalões 
de formação, seniores e 
veteranos, estão federa-
dos pela Académica 120 
jogadores. 

Durante a cerimónia foi 
ainda prestada homena-
gem ao ex-presidente da 

Andebol Académica reunida para celebrar os 80 anos
DR

Andebol da Académica reunido para celebrar os 80 anos da secção

111 Antes do jantar co-
memorativo dos 80 anos, 
no sábado, tiveram lugar 
dois encontros que envol-
veram equipas da Secção 
de Andebol da Académica. 
Os seniores entraram em 
campo na 13.ª e penúltima 
jornada do Grupo B, zona 
2, na fase de manutenção 
no campeonato nacional 
da 2.ª Divisão. Num en-
contro que decorreu no 
pavilhão n.º 1 do Estádio 
Universitário, a Académi-
ca empatou, 28-28, frente 
ao Sismaria. Na 2.ª parte 
os estudantes chegaram 
a ter cinco golos de van-
tagem sobre o conjunto 

do distrito de Leiria, mas 
não conseguiram gerir a 
vantagem, “a vitória fugiu-
nos nos últimos segundos, 
apesar de termos contro-
lado o jogo, algo que, in-
felizmente, tem sido, um 
pouco, o padrão da épo-
ca”, comentou o presiden-
te da Secção de Andebol 
da Académica (SA/AAC), 
João Paulo Dias. Destaque, 
nos estudantes, para os 11 
golos de Diogo Carvalho. 

Na última jornada os co-
mandados de Herlander 
Silva jogam em casa do 
Estarreja, já com a descida 
à 3.ª divisão confirmada, 
ainda assim os últimos 

jogos trazem boas indica-
ções para o futuro, reve-
lou o dirigente, “estamos 
a terminar a época com 
mais resultados positivos 
e isso é algo que nos dá um 
sinal de que na próxima 
temporada o objetivo, que 
defi nimos e que transmi-
timos no jantar, é possível 
de concretizar, que é o re-
gresso à 2.ª Divisão”. 

Convívio entre veteranos 
academistas 

Os veteranos formaram 
duas equipas de ex-atletas, 
que se defrontarem entre 
si, num “aquecimento” 
para o jantar. O resultado 

final foi um empate a 18 
golos, num encontro em 
que o menos importante 
foi o resultado. A equipa 
de veteranos da Académi-
ca já inclui perto de qua-
tro dezenas de antigos 

jogadores, que “são um 
elemento fundamental 
para reforçar a mística do 
clube e dar o exemplo aos 
outros escalões”, assumiu 
João Paulo Dias. António 
Marques, Élio Azevedo 

e Sérgio Miranda, três 
verteranos dos estudan-
tes, estiveram na Áustria, 
no Mundial de Masters, 
onde alcançaram, com a 
equipa M50, o 3.º lugar. 
|e|Emanuel Pereira 

Andebol Seniores empataram e veteranos fizeram a festa

Seniores empataram na penúltima jornada da 2.ª divisão 

DR

R Prémio Carreira 
Andebol AAC 
Joaquim Craveiro

R Prémio Patrocinador
Kerakoll

RPrémio Treinador 
Ana Cristina Santos

RPrémio Entidade 
Câmara Municipal 
de Coimbra

RPrémio Jogador 
Revelação 
João Lucas

RPrémio Jogador 
do Ano 
João André Gonçalves

prémios 2017-2018

DB-Pedro Ramos

Joaquim Craveiro, Horácio Poiares e João Paulo Dias

SA/AAC, Rui Coelho, ten-
do sido entregues seis pré-
mios que reconheceram 
entidades/personalidades 
que estiveram ligadas ao 
andebol da Académica. 
Numa tentativa de “ilus-
trar” a história do andebol 
academista, esteve paten-
te, durante a refeição, uma 
exposição relativa aos 80 
anos da secção, da auto-
ria de Horário Poiares e 
design de Paulo Rocha, 
que servirá de base ao 
livro sobre a História do 
andebol da Académica, 
que, segundo João Paulo 
Dias, “será para publicar  
ainda em 2018”. 
|e| Emanuel Pereira  

DR
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O Município de Soure entregou ontem os Prémios de Reconhecimento Empresarial a oito fi rmas do concelho. 
Na cerimónia, feita em parceria com a Associação Empresarial do concelho, foram distinguidas ainda a Omya, SA 
e a  presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa >Pág 12

Empresas Casa 
Baltazar assinala
hoje 40 anos 
>Pág 24

MAIS EMPRESAS E MENOS INSOLVÊNCIAS 
NO DISTRITO DE COIMBRA

Coimbra Fábrica de 
Alcarraques na mira 
dos deputados 
dos “Verdes” >Pág 8

Justiça 21 arguidos
julgados pelo crime 
de tráfi co de droga  
>Pág 4

Turismo Vai ser
possível dormir no 
Seminário Maior  
>Pág 5

Dados constam do último 
relatório do Barómetro 
Informa D&B >Pág 6

Tempo Novo

Isabel Maranha 
Cardoso

A floresta (IV). Florestas 
e as redes de distribuição
 domiciliária de calorGil 

Patrão

Coimbra Capital europeia 
da cultura 2027. Ser uma 
candidatura vencedoraHélder 

Rodrigues

Canil incentiva 
abandono de animais!

José 
Manuel Silva

a nossa opinião, hoje, no Diário As Beiras

diretor: Agostinho Franklin

73087/diarioasbeiras

TERÇA
12  jun. 2018 
0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7517

Andebol da 
Académica 
festeja 
80 anos
Secção desportiva 
assinalou data com a 
entrega dos prémios 
relativos à época 
transata >Pág 18

Soure entrega 
Prémios de 
Reconhecimento 
Empresarial

“Transportes Alternativos”
não circularam durante uma hora
Roubo de gasóleo não permitiu aos utentes viajar entre 
Serpins e Coimbra >Pág 14

DB-A.F.

Novo ginásio 
em Condeixa
>Págs 22 e 23

Cuidados continuados e 
integrados em Saúde Mental - 
Novos Rumos, Nova Esperança Manuel V. 

Abreu
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Alavarium conquista
título em Benavente
Campeã Equipa masculina do clube de Aveiro voltou a vencer
o outro finalista, desta vez fora, e trouxe a taça para casa

Não podia ter corrido melhor
o final de época para a equipa
de Juniores masculinos do Ala-
varium, que terminou a sua
participação desportiva com a
conquista do título nacional da
2.ª Divisão. Depois do triunfo
alcançado no jogo da primeira
mão, em Aveiro (33-28), o Ala-
varium voltou a vencer em Be-
navente, este domingo, por 29-
20 e, assim, sagrando-se cam-
peão nacional de 2017/2018.

Neste segundo jogo, a for-
mação aveirense voltou a im-
por algum domínio e foi para
o intervalo a ganhar 11-15. No

segundo tempo, o Benavente
já não conseguiu encontrar so-
luções para equilibrar a partida
e o Alavarium seguiu no co-
mando do marcador até ao fi-
nal partida, assegurando a vi-
tória por nove golos e a con-
quista do tropéu.

No final do encontro, Pedro Se-
queira, vice presidente da Fe-
deração de Andebol de Portu-
gal, fez a entrega das medalhas
e da taça de Campeão Nacional
de Juniores Masculinos 2ª Di-
visão 2017/2018 ao Alavarium
- Andebol Clube de Aveiro. |

Aveirenses mostram o seu contentamento no final do jogo

D.R.Andebol
2.ª Divisão de Juniores
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Estádio Municipal de Aveiro vai
receber um novo relvado P28

Ciclista António Barbio vence
o Memorial Bruno Neves P31

Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

12 DE JUNHO DE 2018 TERÇA-FEIRA, Edição n.º 10.997 DIÁRIO | 0,70 EUROS

Expressões ilhavenses
reunidas em livro 
de Domingos Cardoso
Cultura | P7

Juniores do Alavarium
sagram-se campeões
nacionais da 2.ª Divisão
Andebol | P29

Hoje, com 
o seu jornal, 
o suplemento
Economia

SE A CAIXA FECHAR 
EM AVANCA, A CÂMARA
MUDA DE BANCO
A Câmara de Estarreja “exige” que a Caixa Geral de Depósitos mantenha a agência de
Avanca. A hipótese de fechar “caiu que nem uma bomba” na autarquia  Página 12

A Câmara de Aveiro entregou ontem 42 chaves de casa de renda social no Bairro de Santiago  Página 2

iDesde ontem há mais 42 famíliasi

icom melhores condições de vidai

EDUARDO PINA

Alunos desenvolvem
projecto “EasyPark”
e vencem prémios
Oliveira do Bairro | P21

Conexão da linha do
Vouga com a do Norte
deveria ser prioritário
Espinho | P32

Aveiro Moda sofre
paragem mas tem
regresso anunciado
Evento | P5

Mais de 400 pessoas
caminharam por 
Mafalda e Mateus
São Jacinto | P4

Página 9



A10Juniores do Alavarium sagram-se campeões nacionais da 2.ª Divisão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/06/2018

Meio: Diário de Aveiro Online

URL: http://www.diarioaveiro.pt/noticia/33147

 
Não podia ter corrido melhor o final de época para a equipa de Juniores masculinos do Alavarium, que
terminou a sua participação desportiva com a conquista do título nacional da 2.ª Divisão. Depois do
triunfo alcançado no jogo da primeira m&at
 
Não podia ter corrido melhor o final de época para a equipa de Juniores masculinos do Alavarium, que
terminou a sua participação desportiva com a conquista do título nacional da 2.ª Divisão. Depois do
triunfo alcançado no jogo da primeira mão, em Aveiro (33-28), o Alavarium voltou a vencer em
Benavente, este domingo, por 29-20 e, assim, sagrando-se campeão nacional de 2017/2018.
 
Neste segundo jogo, a formação aveirense voltou a impor algum domínio e foi para o intervalo a
ganhar 11-15. No segundo tempo, o Benavente já não conseguiu encontrar soluções para equilibrar a
partida e o Alavarium seguiu no comando do marcador até ao final partida, assegurando a vitória por
nove golos e a conquista do troféu entregue pelo vice-presidente da Federação Portuguesa de
Andebol, Pedro Sequeira.
 
12 junho 2018
 
Redacção (texto)/D.R. (foto)
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Beatriz e Patrícia 
na selecção de sub-20 

As atletas do Madeira Andebol 
SAD, Beatriz Sousa e Patrícia 
Morais foram ontem chamadas 
para integrar a lista de atletas 
convocadas para a selecção 
portuguesa de sub-20 em 
andebol, para um estágio de 
preparação para o Mundial. O 
estágio realiza-se entre 17 e 21 
de Junho em Almada. 
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ponta direita (ex-águas santas) e central/lateral (ex-ISMAi) reforçam academistas

ABC contrata André Rei e António Ventura
para «aumentar competitividade» do plantel

José Dionísio, André Rei, André Ventura e Rui Silva na Auditório da Primavera BSS

 pedro vieira da silva

o
ABC/UMinho apre-
sentou, ontem, no 
Auditório da Prima-
vera Business Soft-

ware Solutions, empresa 
de Braga que renovou, por 
mais uma época, a parce-
ria com a turma acade-
mista, dois reforços para 
2018/2019. André Rei che-
ga do Águas Santas para o 
lugar de Carlos Martins e 
o central/lateral António 
Ventura do ISMAI para a 
primeira linha.

Na cerimónia de apre-
sentação dos «novos cra-
ques», foi assim que Jo-
sé Dionísio, CO-CEO da 
empresa minhota, se di-
rigiu aos dois reforços, 
Rui Silva, líder do ABC, 
deu as boas-vindas a am-
bos, tendo recordado que 
a turma amarela é «o clu-
be que venceu mais títu-
los em Portugal nos últi-
mos 30 anos».

«É um prazer estarmos 

aqui nas instalações da 
Primavera BSS. Estamos 
em casa, posso dizê-lo. 
Porque apresentar aqui 
estes atletas ou no Sá Lei-
te é exatamente igual. Es-
ta é uma empresa amiga 
do ABC há longos anos e 
que já faz parte da famí-
lia. Quanto aos atletas, di-
go-lhes, apenas, que vêm 
para um clube vencedor e 
com parceiros vencedores. 
Por isso, considero que es-
tão reunidas todas as con-
dições para que tenham 
sucesso e, claro, para que o 
ABC/UMinho continue a 
ganhar», vincou Rui Silva 
que passou, depois, a pa-
lavra ao diretor despor-
tivo da turma minhota, 
porque «ele é que perce-
be de andebol», gracejou.

«Chegam para aumen-
tar a competitividade da 
equipa. A época passada 
foi surpreendente para 
muita gente e acredita-
mos que a próxima seja 
ainda mais», resumiu Car-

A
B
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o

Pediu Carlos matos, diretor desportivo dos academistas

«Que deixem a sua marca no ABC»

Silva, Tomás Albuquerque 
e Francisco Silva, um cen-
tral/lateral «tecnicamente 
evoluído».

«Acredito que estes 

Primavera BSS e ABC anunciaram, ontem, renovação do contrato de patrocínio

C
arlos Matos, dire-
tor desportivo do 
ABC/UMinho, te-
ceu rasgados elogios 

aos dois reforços. «Espe-
ro que deixem marca no 
clube», atirou.

A seu lado estava André 
Rei, ponta direita que che-
ga para colmatar a saída 
de Carlos Martins.

«Já o seguíamos há al-
gum tempo e disse-lhe 
que vem substituir um 
atleta que deixou a sua 
marca no ABC. Espero 
que faça ainda melhor!», 
atirou Carlos Matos.

Seguiram-se os elogios 
a António Ventura, que 
vai lutar por um lugar na 
equipa inicial com Nuno 

A
B
C
/
U
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los Matos, que prometeu 
mais «novidades» para os 
próximos dias.

"Ponta" André Rei
promete «trabalho»
O ponta direita André Rei 
chega para ocupar a vaga 
de Carlos Martins (a ca-
minho do Benfica) e pro-
mete «dedicação e muito 
trabalho».

«É um orgulho enor-
me chegar a um clube que 
é uma referência e com 
grande nome no andebol 
português. O ABC é um 
histórico e com muitos 
títulos. E aqui, como su-
cedeu sempre pelos clu-
bes que representei, e tem 
dado bom resultado, pro-
meto trabalho e dedica-
ção. Tenho quase a certe-
za que corresponderei às 
expetativas», destacou An-
dré Rei, de 25 anos, ten-
do alinhado, entre outros 
emblemas, no FC Porto e 
ISMAI, clubes em que jo-
gou ao lado de António 

Ventura.
«Sou mais uma solu-

ção para a primeira linha 
e acredito que posso ser 
útil. É uma oportunidade 

única e uma honra repre-
sentar este clube e acredi-
to que vou ser feliz aqui», 
vincou o central/lateral, 
também de 25 anos.

André Rei é formado 
em Arquitetura, enquanto 
António Ventura é licen-
ciado em Educação Físi-
ca e Desporto.

cO-ceo da primavera

«Época positiva»
e parceria renovada

José Dionísio, CO-CEO da 
Primavera BSS, foi o pri-
meiro a usar da palavra, 
tendo recordado que a 
empresa que fundou tem 
uma parceria «há muitos 
anos» com o ABC, reve-
lando que é «uma honra» 
poder ser palco de uma 
apresentação de atletas.

 «Acabou mais uma 
época, muito importan-
te para o ABC, porque o 
projeto, de alguma forma, 
teve de ser retomado, mas 
as coisas, do ponto de vis-
ta desportivo, correram 
bem. O clube atingiu ob-
jetivos que poucos acre-
ditavam – venceu a Su-
pertaça ao "superfavorito" 
Sporting – e aproveito pa-
ra anunciar que renová-
mos a parceria», revelou. 

dois atletas poderão ele-
var o nível competitivo da 
equipa. É sabido que exis-
te uma diferença gran-
de entre os três grandes 

e o ABC, mas acredita-
mos que é possível encur-
tar esta distância, não em 
termos orçamentais, mas 
em termos competitivos.  

A época que agora acabou 
surpreendeu muita gente 
e espero que a próxima 
seja ainda mais surpreen-
dente. O nosso objetivo é 
ganhar, sempre, seja con-
tra quem for, e estes dois 
atletas serão mais duas pe-
ças a juntar aos que cá es-
tão e aos que serão apre-
sentados para nos ajudar. 
Dou-lhes as boas-vindas a 
esta família, da qual faço 
parte há 30 anos, e tenho 
a certeza que serão felizes 
aqui», vincou, destacando 
o facto de ambos serem 
«formados», lembrando, 
ainda, a importante «par-
ceria» já existente entre o 
clube e a Universidade do 
Minho.
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EB1 da Morreira não abre
no próximo ano letivo

 
DESPORTO  P.27

TREINADOR
RUI NETO
“RENDE” 
VÍTOR SILVA
NO HC BRAGA

DESPORTO  P.23

ALEX COSTA
ASSUME
COMANDO 
TÉCNICO
DO VITÓRIA B

BRAGA   A EB1 da Morreira, em Braga, não vai abrir no próximo ano letivo, revelou ontem 
a vereadora da Educação na reunião do executivo municipal. Segundo a autarca, os 14 
alunos vão ter aulas na EB1 de Trandeiras, ficando assim dentro da unidade territorial 
que é a União das Freguesias da Morreira e Trandeiras. P.04
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André Rei
e António 
Ventura 
reforçam 
ABC/UMinho
DESPORTO  P.28

região  P.13

MARCHAS 
INFANTIS 
ENCANTAM 
EM AMARES

Braga  P.08

BRAGA 
É PRÉ-FINALISTA 
NAS “7 MARAVILHAS 
À MESA”
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Arcozelo ameaça endurecer
luta contra fecho da CGD

REGIÃO P.14

D
R

REGIÃO P.16

Prevenção
dos fogos 
exige gestão 
científica P.12

Viana investe 400 mil euros
em segurança nas praias
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José Dionísio, André Rei, António Ventura e Rui Silva na apresentação 

ANDEBOL Central e ponta-direita, ambos com 25 anos, assinaram 
ontem contrato com os bracarenses válido por duas épocas 

ABC CONFIRMOU 
VENTURA E REI 

A\:TE 

Academistas, que esta 
época venceram a Superta-
ça mas ficaram em quarto 
no campeonato e tiveram 
uma participação discreta 
na Taça de Portugal, já têm 
o plantei para 2018/19 
adiantado 

RUI GUIMARÃES 
RB • O centralAntónioVentu-
ra e o ponta-direita André Rei 
assinaram ontem contrato 
com o ABC, confirmando-se a 
notícia avançada em primeira 
mãoporOJOGO. Em ambos os 
casos, os vínculos têm a dura- 

ção de duas épocas, sendo a se-
gunda de Rei opção. "O ABC 
luta sempre para ser campeão 
e a minha expectativa é a de 
conseguir entrar num grupo 
que lute para ganhar títulos e, 
acima de tudo, que lute para 
fazer doABC um clube melhor 
no Nacional", disse Rei, de 25 
anos, que começou a jogar no 
FC Gaia e deixa o Águas Santas 
para rumar a Braga. 
"É uma grande oportunida-

de de representar um dos 
maiores clubes portugueses e 
passo a ter uma maior probabi-
lidade de vencer um dos gran- 

des títulos em Portugal. Isso 
foi o que esteve na base da mi-
nha decisão", referiu Ventura, 
também de 25 anos, que se ini-
ciou no CALeça e estava no IS-
MAI, onde fez seis épocas, em-
bora não consecutivas. 

"Estes atletas são escolhas da 
nossa equipa técnica e esta-
mos confiantes de que tere-
mos um plantel ainda mais 
forte para atacar os títulos da 
próxima época", assumiu o 
presidente academista, Rui 
Silva, admitindo que" há posí-
ções que não estão comple-
tas". 

BENFICA  

O lateral-
direito 
Belone 
Moreira 
renovou pelo 
Benfica, 
onde está 
desde 2015 

SPORTING  
O ponta-
direita 
Francisco 
Tavares 
renovou com 
o Sporting, 
que ainda 
terá o 
romeno 
Ghionea e o 
brasileiro 
Chi uffa para 
o lugar  

BOA HORA  
Marcos 
Araújo, 
lateral-
esquerdo do 
Belenenses, 
e João 
Raquel, 
central do 
Benavente, 
reforçam o 
Boa Hora 
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Campeões nacionais 

Atletismo  Porto espanta 
A seleção da Associação do Porto conquis-
tou o Olímpico Jovem, que se realizou em 
Braga. Os portuenses, que não festejavam 
desde 1992, superaram Lisboa e Leiria. 

Hora do Águas 
O Águas Santas festejou pela terceira vez 
o título de iniciados, tendo o Porto Salvo 
vencido em femininos. Nos juniores, os 
campeões foram Benfica e Alcanena. 

Basquete Dragão de novo 
Depois dos sub-18, o FC Porto festejou o 
título de sub-16 ao bater o Académico no 
último e decisivo jogo. Em femininos, a 
Quinta dos Lombos estreou-se a ganhar. 

S. Mamede brilha 
As infantis da Académica de S. Mamede 
sagraram-se campeãs em Braga, num 
pavilhão cheio, ao baterem o Leixões na 
final (3-o) e após três dias de emoções. Página 15
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ANDEBOL 

Leões inscritos 
na Champions 
ri  O Sportingé o único clube 
português que se inscreveu na 
Liga dos Cainpeões, estando 
entre as 22 equipas que apre-
sentaram a sua candidatura, 
com 20 campeões nacionais e 
duas equipas repescadas das 
fortes ligas alemã e espanho-
la. Para além das 22, há mais 
12 que se inscreveram, desi-
gnadamente os franceses do 
Montpellier, que venceram a 
Champions nesta temporada. 

A decisão caberá ao Comité 
Executivo cia EI1F, que se reú-
ne dia 18, em G lasgow, na Es-
cócia. Já o sorteio do torneio 
de qualificação, por onde o 
Sporting passou na época de 
2017118, será dia 27 e o sorteio 
da fase de grupos a 29 do mes 
mo mês de junho. o 
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Tavares é da fonnação 

Tavares renova 
e Kopco no lvry 

O Sport ingcontinua aplanar 
a próxima época, tendo anunciado 
no seu cite a renovação de contra-
to com o ponta - direita Francisco 
Tavares, de 21 anos. "Estou muito 
feliz..É para isto que trabalho todos 
os dias e é muito bom renovar pelo 
Sporting. O clube continuaaapos - 
tar na formação e nos jovens", 
considerou o canhoto, que viu 
partir o companheiro Pedro Por-
tela para o Tremblay, da Starligue 
de França. Tavares desejou sorte 
ao internacional: "Tem qualidade 
a mais pa ra o campeonato e mere-
ce maiores voos. Desejo-lhe as 
maiores felicidades." 

Já o pivô eslovaco, Michal 
Kopco, também bicampeão pelos 
leões, assinou pelos franceses do 
Ivry, 10" classificado naStarligue, 
ganha.pelo PSG. o A.R. 

Belone Moreira 
continua na Luz 
A terminar uma época de nível 
que culminou com a conquista 
da Taça, o lateral-direito Belone 
Moreira não tem tido oportuni-
dades na Seleção, mas recebeu a 
confiança do Benfica, que pro-
longou o seu vínculo com o joga-
dor de 28 anos: "Estou muito 
contente e espero que a época 
seja igual à do ano passado ou 
melhor, no sentido de termos o 
título nacional", considerou Be-
lone Moreira, de 28 anos. O ca-
nhoto fez um balanço: "A época 
acabou por correr bem, não sen-
do perfeita. Faltaram resultados 
com o adversário direto [Spor-
ting]. Foi o fator que não nos per-
mitiu vencer o campeonato." 
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ANDEBOL 

José António Silva novo 
técnico do Aguas Santas 
R José António Silva está de regresso 
ao Águas Santas como treinador princi-
pal. O professor universitário, que subs-
titui o ex-selecionador Rolando Freitas, 
também representou clubes como o 
Benfica, Madeira SAD e AC Fafe. 
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AN DEBOL.:\ selecionadora 
Ana Seabra divulgou ontem a 
convocatória das 16 jogadoras 
da Seleção que vão estar no 
Mundial de sub - 20 feminino 
em Debrecen (Hungria), entre 
os dias 25 de junho e 15 de julho. 
O estágio começa a 17, em 
Almada, seguindo-se o Torneio 
das Quatro Nações em França, 
com jogos frente às anfitriãs 
(dia 22), Espanha (23) e 
Alemanha (24). 
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