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O 
técnico da APD Bra-
ga, Ricardo Vieira, 
fez um balanço po-
sitivo da época que 

agora chegou ao fim e pro-
jeta a próxima de manei-
ra otimista.

«Com uma época em 
que não ficamos aquem 
do pretendido no início da 
época, e tendo em conta os 
novos atletas e o regresso 
do atleta Filipe Carneiro 
após dois anos em Espa-

Técnico da APD Braga, Ricardo Vieira projeta o futuro

«Prevejo uma época rica 
em títulos nacionais»

D
R

Equipa de andebol de cadeira de Rodas da APD Braga

nha, e com os apoios as-
segurados para a próxima 
época por parte dos nossos 
principais patrocinadores 
prevejo uma época rica em 
titulos nacionais com boas 
prestações e muito empe-
nho por parte de todos», 
começou por referir num 
comunicado enviado pa-
ra a nossa redação que fez 
de balanço após o fim das 
competições de Nacionais 
Desportivas Adaptadas pa-

ra a Equipa de Basquete-
bol e Andebol em Cadei-
ra de Rodas da APD Braga 
no passado sábado, dia 27 
na Figueira da Foz.

A atividade continua 
com torneio na Maia de 
Andebol no dia 18 de ju-
lho e treinos de Basquete-
bol às terças e quintas no 
Pavilhão Municipal de Fer-
reiros em Braga das 21h00 
às 23h00.

Numa época que se 

iniciou com a vitória no 
Torneio dos Campeões 
Cidade de Braga onde esti-
veram presentes as quatro 
melhores equipas nacio-
nais e onde a APD Braga 
venceu categoricamente as 
outras três equipas (APD 
Lisboa, APD Sintra e APD 
Leiria). Seguiu-se o início 
do campeonato nacional 
com vitórias importantes 
onde terminou o mesmo 
em segundo  lugar com os 
mesmos pontos que o pri-
meiro classificado perden-
do apenas no "cesto avera-
ge" por dois pontos.

 Em maio, e após ter 
eliminado a equipa de 
Alcoitão nos quartos de 
final, disputou a Final 
Four da Taça de Portugal 
em Leiria, onde na meia- 
-final eliminou a deten-
tora do trofeú APD Sin-
tra e encontrou na final a 
APD Leiria onde a levou 
de vencida, arrecadan-
do assim mais um troféu, 
desta feita a conquista na 
Taça de Portugal de Bas-
quetebol em Cadeira de 
Rodas e o vice-campeo-
nato em andebol de  ca-
deira de rodas.
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O Clube Desportivo Infante, na modalidade de
andebol, participa entre hoje e domingo, no
Encontro Nacional de Minis, na Freguesia de
Avanca, concelho de Estarreja. O clube ma-
deirense é o segundo clube mais represen-
tado neste torneio, a nível nacional, com um
total de 48 elementos, divididos por  três equi-
pas, uma masculina de andebol de 7 e duas

no andebol de 5. Neste torneio estarão pre-
sentes 63 clubes, perfazendo um total de
mais 1.300 atletas com idades compreen-
didas entre os 9 e os 11 anos. Recorde-se
que o clube do Monte esteve recentemente
no GarciCup’15 – VI Torneio Internacional Ci-
dade de Estarreja, em Aveiro, tendo alcançou
um 3.º lugar no escalão de infantis masculinos

entre 32 equipas, 8.º lugar em minis mascu-
linos num total de 14 equipas, 18.º lugar em
iniciados masculinos em 27 equipas, 13.º

lugar em infantis femininas, em 14, e final-
mente 8.º lugar em 21 equipas no escalão de
juvenis femininas.

CD Infante no Encontro Nacional de Minis

Página 12



A13

  Tiragem: 83967

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,23 x 4,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59996752 03-07-2015

Página 13



A14

  Tiragem: 83967

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 5,39 x 4,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59996701 03-07-2015

Página 14



A15

  Tiragem: 83967

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 33

  Cores: Cor

  Área: 10,68 x 8,30 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 59996284 03-07-2015

Página 15



A16Tiago Pereira mais duas épocas no Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-07-2015

Meio: Record Online

URL:: http://www.record.xl.pt/Modalidades/Andebol/interior.aspx?content_id=959490

 
clube da luz renova com o central O Benfica anunciou a renovação de contrato com o central Tiago
Pereira para as duas próximas temporadas. Formado no ABC, o jogador natural de Guimarães
representa as águias desde 2012 e é uma das apostas do clube da Luz para as próximas épocas.
"Estou muito feliz. Era isto que eu queria e senti que também era o que o Benfica queria. Tenho todas
as condições para conseguir os meus objetivos e vou dar o meu máximo para justificar este voto de
confiança e para ajudar o Benfica a alcançar os títulos", sublinhou. Depois de uma época em branco
para o Benfica, Tiago Pereira quer ajudar os encarnados a voltar ao caminho dos triunfos: "O objetivo
é tentar ganhar os títulos que o Benfica merece, porque eu estive aqui o ano passado e sei que
treinámos para o conseguir. E as metas vão ser essas, trabalhar da mesma maneira, consolidar os
métodos do treinador e levar o Benfica aos títulos, porque já faz falta." "Temos muitas expectativas
em relação ao contributo que o Tiago pode dar", frisou o vice-presidente Domingos Almeida Lima.
 
 , 3 julho de 201502:24
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Tiago Pereira mais duas épocas no Benfica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-07-2015

Meio: Sábado Online
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O Benfica anunciou a renovação de contrato com o central Tiago Pereira para as duas próximas
temporadas... 02:24 . Record Por Record O Benfica anunciou a renovação de contrato com o central
Tiago Pereira para as duas próximas temporadas. Formado no ABC, o jogador natural de Guimarães
representa as águias desde 2012 e é uma das apostas do clube da Luz para as próximas
épocas."Estou muito feliz. Era isto que eu queria e senti que também era o que o Benfica queria.
Tenho todas as condições para conseguir os meus objetivos e vou dar o meu máximo para justificar
este voto de confiança e para ajudar o Benfica a alcançar os títulos", sublinhou.Depois de uma época
em branco para o Benfica, Tiago Pereira quer ajudar os encarnados a voltar ao caminho dos triunfos:
"O objetivo é tentar ganhar os títulos que o Benfica merece, porque eu estive aqui o ano passado e sei
que treinámos para o conseguir. E as metas vão ser essas, trabalhar da mesma maneira, consolidar os
métodos do treinador e levar o Benfica aos títulos, porque já faz falta.""Temos muitas expectativas em
relação ao contributo que o Tiago pode dar", frisou o vice-presidente Domingos Almeida Lima.
 
 02:24 . Record
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ANDEBOL
| Rui Serapicos  | 

“Está nos nossos projectos re-
qualificar o Pavilhão Municipal,
nomeadamente fazer algumas
intervenções nos balneários, a
nível da eficiência energética e
também na zona onde têm os
equipamentos de ginásio. Srá
um bom estímulo para trabalha-
rem com mais condições”, afir-
mou o presidente da Câmara
Municipal de Fafe

O autarca falava na passada
segunda-feira, ao receber a equi-
pa do Andebol Clube de Fafe
que se sagroucampeã nacional
da II Divisão

Raul Cunha, acompanhado pe-
lo vice presidente, Pompeu Mar-
tins, e pelo vereador José Batis-
ta, revelou “enorme orgulho e
satisfação por este feito”.

“Em nome do Município e des-
ta casa que é de todos os fafen-
ses, quero felicitar-vos e dar-vos
os parabéns por esta conquista. 

Conseguiram ser os melhores
na competição e isso enche-nos
de vaidade. Sois um exemplo
para todos os fafenses pelo es-
forço, dedicação e garra. Esta-
mos muito orgulhosos”, acres-
centou o presidente da Câmara.

“Tiveram um desempenho no-
tável. Apoiados pela direcção do
ACF, equipa técnica e pelas vos-

sas famílias, tenho a certeza que
vão continuar a honrar Fafe.

O presidente do ACF, Artur
Magalhães, aproveitou para en-

tregar uma medalha e uma faixa
de campeão a Raul Cunha, reve-
lando o orgulho que sentia pela
equipa.

“Fomos campeões com mérito
muito grande e tudo deveu-se ao
enorme esforço destes jogadores
e equipa técnica.” 

Câmara felicita clube de andebol 
e promete recuperar pavilhão
BALNEÁRIOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA do Pavilhão Municipal de Fafe vão receber requalificações,
anunciou a Câmara Municipal de Fafe ao receber a equipa campeã nacional de andebol da II Divisão.

DR 

Câmara Municipal de Fafe recebeu equipa de andebol do AC Fafe, campeã nacional da II Divisão
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GRATUITO A Secret Surf
School e a Câmara Municipal de
Vagos promovem, entre ama-
nhã e domingo, a quinta edição
do Vagueira Surf Fest. Pelo quin -
to ano consecutivo, a Vagueira
será palco de aulas/baptismo
de Surf, Kite Surf e Stand Up
Paddle, que decorrerão na Praia
Nova - a Sul do paredão da praia
da Vagueira. Junto aos armazéns
da Arte Xávega haverá rampas
para a prática de skate. Ao lado,
decorrerá um torneio de volei-
bol e de andebol de praia. 

As actividades são gratuitas
e abertas a todos os interessa-
dos, independentemente das
suas idades.

Na Praia Nova será criado
um espaço de exposição para
projectos empreendedores lo-
cais e regionais, relacionados
com material técnico de surf
(MSD Surfboards e Kai), mas

também de marcas de roupa
da região de Aveiro (Monsieur
Martinez, Mel, Piursa e White
& Craft), que vão proporcionar
um desfile de moda no sábado,
ao final da tarde.

Paralelamente, irá decorrer,
no sábado e no domingo, a pri-
meira de três etapas do Circuito
ISCIA 2015, promovido pela As-
sociação de Surf de Aveiro.

Todos os dias haverá anima-
ção musical com sunset no Ca-
sablanca. Amanhã haverá Beach
Party com o apoio TOP FM, es-
tando a atuação do cabeça de
cartaz marcada para a noite do
segundo dia. Dengaz & Ahya
Family actuará junto aos ar-
mazéns da ArteXávega a partir
da meia-noite. Antes, sobe ao
palco a banda Quinta-Feira 12.
A noite termina com a dupla
de DJ’s Electric Boys.

O Vagueira Surf Fest tem o
intuito de promover a prática
do surf, a Secret Surf School e
o turismo local na Vagueira. |

Vagueira Surf Fest 
garante três dias intensos
Desportos de Ondas
Actividades
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Melhor andebolista do Mundo deixa o Barcelona
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URL:: http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=4658568

 
Nikola Karabatic pagou dois milhões de euros para rescindir com o Barcelona e vai assinar pelo PSG,
do seu país natal. O internacional francês Nikola Karabatic pagou hoje a cláusula de rescisão do
contrato que o ligava ao FC Barcelona, de cerca de 2 milhões de euros, e deverá reforçar a equipa de
andebol do Paris Saint-Germain. "Nikola comunicou-nos, há duas semanas, a sua vontade e os
motivos para sair do Barcelona e nós entendemos. Por isso, ele conta com todo o nosso apoio",
afirmou o técnico da equipa catalã Xavi Pascual. Tido como a grande 'estrela' da equipa blaugrana,
Karabatic finalizava contrato com o Barcelona a 30 de junho de 2017. O francês, de 31 anos,
abandona Barcelona depois de duas temporadas em que conquistou doze títulos, dos quais se
destacam duas Ligas dos Campeões, duas ligas espanholas e dois mundiais de clubes.
 
por Lusa
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a
equipa sénior do 
Andebol Clube de 
Fafe foi recebida, 
na passada segun-

da-feira, na Câmara Mu-
nicipal de Fafe, depois de 
se ter sagrado campeã na-
cional da Segunda Divisão 
de Andebol.

 O presidente da Câma-
ra Municipal, Raul Cunha, 
acompanhado pelo vice- 
-presidente, Pompeu Mar-
tins, e pelo vereador José 
Batista, revelou o enor-
me orgulho e satisfação 
por este feito.

«Em nome do Municí-
pio e desta casa que é de 

todos os fafenses, que-
ro felicitar-vos e dar-
-vos os parabéns por esta 
conquista. 

Conseguiram ser os 
melhores na competição e 
isso enche-nos de vaidade. 
Sois um exemplo para to-
dos os fafenses pelo esfor-
ço, dedicação e garra. Es-
tamos muito orgulhosos.

Tiveram um desem-
penho notável. Apoiados 
pela direção do Andebol 
Clube Fafe, equipa técni-
ca e pelas vossas famílias, 
tenho a certeza que vão 
continuar a honrar Fafe.

Da parte do Municí-

Homenagem pelo título da II Divisão nacional de andebol

Andebol Clube de Fafe recebido 
nos Paços do Concelho

pio, podem contar sem-
pre connosco. Estamos 
disponíveis», disse.

«Disponíveis 
para requalificar 
o pavilhão»
O autarca anunciou, de-
pois, alguns melhoramen-
tos que vão ser feitos no 
pavilhão municipal, local 
onde o AC Fafe disputa os 
seus jogos.

«Está nos nossos pro-
jetos requalificar o Pavi-
lhão Municipal, nomea-
damente fazer algumas 
intervenções nos balneá-
rios, a nível da eficiência 

Comitiva do Andebol Clube de Fafe

energética e também na 
zona onde têm os equi-
pamentos de ginásio. Te-
mos a certeza que será um 
bom estímulo para traba-
lharem com mais condi-
ções», acrescentou.

O presidente do AC Fa-
fe, Artur Magalhães, apro-
veitou para entregar uma 
medalha e uma faixa de 
campeão a Raul Cunha, 
revelando o orgulho que 
sentia pela equipa.

«Fomos Campeões com 
mérito muito grande e tu-
do deveu-se ao enorme 
esforço destes jogadores 
e equipa técnica».

D
R
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Nikola Karabatic deixa equipa de andebol do FC Barcelona
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-07-2015

Meio: Futebol 365 Online

URL:: http://www.futebol365.pt/artigo/136044-nikola-karabatic-deixa-equipa-de-andebol-do-fc-barcelona/

 
por José Pestana c/Lusa, publicado a 02-07-2015 às 18:23
 
 O internacional francês Nikola Karabatic pagou hoje a cláusula de rescisão do contrato que o ligava ao
FC Barcelona, de cerca de 2 milhões de euros, e deverá reforçar a equipa de andebol do Paris Saint-
Germain.
 
 Nikola comunicou-nos, há duas semanas, a sua vontade e os motivos para sair do Barcelona e nós
entendemos. Por isso, ele conta com todo o nosso apoio", afirmou o técnico da equipa catalã Xavi
Pascual.
 
 Tido como a grande 'estrela' da equipa blaugrana, Karabatic finalizava contrato com o Barcelona a 30
de junho de 2017. O francês, de 31 anos, abandona Barcelona depois de duas temporadas em que
conquistou doze títulos, dos quais se destacam duas Ligas dos Campeões, duas ligas espanholas e
dois mundiais de clubes.
 
 Siga-nos no, noe no.
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Andebol de praia
Circuito regional
começa em São Pedro
É já amanhã, sexta-feira, que
arranca mais uma edição do
Circuito Regional de andebol de
praia. As duas equipas campeãs
nacionais – Vakedo Gaw e
100ondas – irão disputar a
competição, que se disputa, até
domingo, no areal de São Pedro
de Moel, numa organização do
SIR 1.º de Maio. Segue-se, a 10,
11 e 12 de Julho na Nazaré; a 17,
18 e 19 em Paredes da Vitória e a
24, 25 e 26 na Praia do
Pedrógão.
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.
 
 Até 31 de agosto, a área desportiva da Praia da Rocha é o ponto de encontro privilegiado para
aqueles que desejam passar o seu tempo livre de verão a praticar desportos de praia ou a
experimentar atividades como o fitness, o yoga, a zumba e a hidroginástica.
 
 Neste equipamento inaugurado pela Câmara de Portimão, em 2008, também é possível praticar
gratuitamente futebol de praia, voleibol de praia, basquetebol, futvolei e ténis de praia.
 
 Neste verão, de segunda à sexta, estão marcadas aulas de fitness e hidroginástica às 10h00 e às
11h00, às 18h30 de segunda, quarta e sexta realizam-se aulas de zumba e às terças e quintas o dia
começa com a atividade de yoga às 8h45.
 
 O patrocinador oficial da área desportiva da Praia da Rocha também marca presença, todas as
segundas feiras, com uma atividade de running.
 
 Para além das atividades regulares, estão agendados para o mês de julho, nos dias 18 e 19, a Etapa
do Circuito Nacional de Gira Praia da Associação de Voleibol do Alentejo e Algarve, os Jogos na Praia
de 18 a 24, o 2º Encontro de Surf Adaptado da Praia da Rocha, marcado para o dia 31, e de 31 de
julho a 2 de agosto a fase final Circuito Nacional de Andebol de Praia da Federação de Andebol de
Portugal.
 
 O mês de agosto inicia a sua programação no dia 1 com a XXV Prova de Mar da Praia da Rocha,
seguida do Sunset Fitness Party e da fase final do Circuito Regional de Voleibol de Praia agendados
para o dia 8, enquanto o Dia Internacional da Juventude será assinalado a 12, nos dias 22 e 23 de
Agosto terá lugar o XII Torneio Internacional Voleibol Praia "João José", organizado pelos Amigos do
Voleibol de Portimão.
 
 JA
 
 .
 
 Added byon 02/07/2015.Saved under,Tags:,,
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 O francês, de 31 anos, abandona Barcelona depois de duas temporadas em que conquistou doze
títulos.
 
 Nikola Karabatic com a camisola da França
 
 Por SAPO Desporto c/Lusasapodesporto@sapo.pt
 
 O internacional francês Nikola Karabatic pagou hoje a cláusula de rescisão do contrato que o ligava ao
FC Barcelona, de cerca de 2 milhões de euros, e deverá reforçar a equipa de andebol do Paris Saint-
Germain.
 
 "Nikola comunicou-nos, há duas semanas, a sua vontade e os motivos para sair do Barcelona e nós
entendemos. Por isso, ele conta com todo o nosso apoio", afirmou o técnico da equipa catalã Xavi
Pascual.
 
 Tido como a grande 'estrela' da equipa blaugrana, Karabatic finalizava contrato com o Barcelona a 30
de junho de 2017. O francês, de 31 anos, abandona Barcelona depois de duas temporadas em que
conquistou doze títulos, dos quais se destacam duas Ligas dos Campeões, duas ligas espanholas e
dois mundiais de clubes.
 
 

Página 25



A26

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 28,00 x 35,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 59986317 01-07-2015

No passado dia vinte e 
sete, o Teatro Ribeiro Con-
ceição foi palco de um even-
to de que nem todos estavam 
à espera, e cujo marketing e 
apresentação, foi feito pela 
empresa Press release Idio-
teque, especialista na apre-
sentação de eventos, a qual 
apresentou um trabalho com 
mérito.

Tratou-se efetivamente 
da apresentação do Centro 
de Estágios de Alto Rendi-
mento, cuja obra de remode-
lação ocorre já há muitos 
me ses.

Este investimento que foi 
orçado em cerca de quatro 
milhões de euros, comparti-
cipado quase na totalidade 
pelo programa operacional 
ON.2., vai permitir um espa-
ço único para desportistas, 
com condições inigualáveis, 
a nível equipamentos des-
portivos, hoteleiros, recrea-
tivos e de lazer, muito indo 
contribuir para que os jovens 
deste concelho tenham con-
dições ideais para a prática 
desportiva que anteriormen-
te não dispunham, incluindo 
ao nível do desporto escolar. 

Francisco Lopes, na sua 
intervenção, sublinhou o fac-
to deste empreendimento, 
para além da vertente des-
portiva, muito poder vir a 
con tribuir em termos econó-
micos para o concelho e até 
para a região, pois irá trazer 
muitos clubes e até atletas 
individuais, a estagiarem em 
Lamego, lembrando ainda 
que dadas as condições que 
oferece aos possiveis utili-
zadores, haverá a possibili-
dade de potenciar a criação 
de muitos postos de trabalho 
a curto prazo, pois além de 
equipas Portuguesas, e da-
das as condições, espera-se 
que sejam muitas as equipas 
internacionais, optaram pela 
utilização destas infra-estru-
turas desportivas.

Antes da apresentação 
deste Centro de Estágios de 
Lamego, foram homenagea-
dos (laureados) algumas fi-
guras nacionais do desporto, 
os quais, de acordo com al-
guns apontamentos sobre o 
seu curriculum, julga-se se-
rem os atletas Portugueses 
mais titulados, tais como: Vi-
tor Baía (futebol) guarda-re-
des português, Vítor Baía. 
Chegou à baliza da seleção 
portuguesa com 21 anos. Es-
treou-se no dia 19 de dezem-
bro de 1990, num jogo frente 
aos Estados Unidos, inician-

do aí uma década em que a 
camisola n.º 1 de Portugal lhe 
pertenceu quase em exclusi-
vo. Baía começou a jogar fu-
tebol no Académico de Leça. 
Aos 13 anos mudou-se para 
o FC Porto, onde passou a 
maior parte da sua carreira. 
Aos 19 anos foi pela primeira 
vez chamado à equipa princi-
pal por Artur Jorge e não mais 
perdeu o lugar, tornando-se 
rapidamente o melhor guar-
da-redes português.

Walter Zenga, a lenda ita-
liana, disse um dia que Baía 
era elegante até quando so-
fria golos. A imagem aproxi-
ma-se da perfeição.

Fernanda Ribeiro (atletis-
mo), é uma atleta portugue-
sa, especialista em corridas 
de fundo e meio fundo. Uma 
das maiores referências por-
tuguesas na modalidade, 
sagrou-se em 1996,  cam-
peã Olímpica dos 10000 me-
tros em Atlanta.

 Cândido Barbosa (ciclis-
mos) Cândido Barbosa conta 
já 123 vitórias no seu palma-
rés, sendo o ciclista portu-
guês com mais êxitos regis-
tados. No seu ano mais profí-
cuo (1997) somou 22 vitórias 
e juntou-lhe um feito único, 
ao conquistar a Volta ao Al-
garve com triunfos em todas 
as 6 etapas da competição.

Carlos Resende (ande-
bol), foi um jogador de ande-
bol português. Para muitos 
considerado um dos melho-
res andebolistas de sem-
pre, representou apenas 
dois clubes a nível sénior: 
o FC Porto e o ABC de Bra-
ga. Como atleta conquistou 
7 Campeonatos Nacionais, 
5 Taças de Portugal, 1 Su-
pertaça e 3 Taças da Liga. Ao 
serviço da selecção nacional 
obteve 250 internacionaliza-

ções e participou por quatro 
vezes em grandes competi-
ções internacionais.

A dupla João Brenha e 
Miguel Maia (Voleibol), são 
dois dos melhores voleibolis-
tas portugueses de sempre e 
ganharam grande notorieda-
de a partir do momento em 
que se dedicaram ao volei-
bol de praia. 

Lenine Cunha (paralím-
picos), recordista mundial do 
heptatlo, triplo salto e pen-
tatlo em pista coberta, todos 
os números impressionam e 
Lenine Cunha é considerado 
o atleta mais galardoado de 
sempre do desporto mundial, 
todas as modalidades incluí-
das, tendo no seu curriculum 
umas impressionantes 171 
medalhas em competições 
internacionais, das quais 71 
de ouro, 54 de prata e 46 de 
bronze, destacando-se a de 
bronze conquistada no sal-
to em comprimento nos jo-
gos paralímpicos de Londres 
2012.

De relembrar que Lenine 
Cunha, conquistou 40 meda-
lhas internacionais e estabe-
leceu dois recordes mundiais 
no salto com vara só entre 
janeiro de 2013 e dezembro 
de 2014, o que lhe valeu a 
nomeação para o galardão 
de melhor atleta mundial da 
Federação Internacional para 
Atletas com Deficiência Inte-
lectual.

Nuno Delgado (Judo), 
Medalha Olímpica de Bron-
ze Sydney 2000, Porta-es-
tandarte da Missão Olímpica 
Atenas 2004, Chefe Adjunto 
da Missão Olímpica Londres 
2012, Membro Fundador da 
Comissão de Atletas Olímpi-
cos, tendo ainda a experien-
cia profissional de  Treinador 
de Judo 5º Dan, Treinador de 

3º Grau do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventu-
de; Formador de treinadores 
de judo com 4º grau da União 
Europeia de Judo

Nuno Marques (Ténis), é 
um ex-jogador, agora treina-
dor de ténis português. Con-
siderado, por muitos, como o 
melhor tenista português de 
todos os tempos, Marques foi 
campeão nacional de singu-

lares quatro vezes e de pa-
res duas vezes. Ele, Frederi-
co Gil, Rui Machado e João 
Sousa, é os únicos tenistas 
portugueses a figurar no Top 
100 do Ranking.

Foi o primeiro jogador 
por tuguês a entrar no Top 
100 ATP.

André Silva (minigolfe) 
Licenciado em Medicina-
-Dentária pela UP em 1989. 
Vice-presidente do clube de 
Minigolfe do Porto.

Jogador de minigolfe des-
de 1976 na categoria de Ju-
niores masculinos até 1980 
e na de homens desde 1981 
até ao presente.

Participação em vários 
Campeonatos Europeus e 
Mundiais e presença nas fa-
ses finais dos Europeus de 
1981, 1984, 1998 e 2012 
(onde foi o 10º classificado).

Neste evento, onde todos 
os laureados são detentores 

Centro de Estágio de Lamego (ex-complexo desportivo)

Na apresentação do Centro de Estágio 
Município homenageia atletas

de algumas dezenas de títu-
los e de medalhas, o desta-
que vai para o guarda-redes 
Vitor Baía, o qual, atualmen-
te, é o atleta Português com 
mais títulos ganhos, e o se-
gundo a nível internacional, 
com trinta e nove títulos.

Infelizmente, este even-
to, dadas as longas interven-
ções das personalidades que 
foram convidadas para faze-
rem a apresentação dos atle-
tas, terem excedido muito o 
tempo previsto para o efeito, 
a apresentação do Centro de 
Estágios acabou por não se 
realizar, ficando a promessa 
feita por Francisco Lopes, de 
que o mesmo seria apresen-
tado no próximo mês de Se-
tembro, data a partir da qual 
já o mesmo estará completa-
mente remodelado na maio-
ria das suas vertentes para a 
prática desportiva.   

Carlos Magalhães       
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Município homenageia atletas
na apresentação do Centro de Estágio 

Lamego
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Realiza-se este fim-de-se-
mana, em Pinhel, a sexta edição 
do Torneio de Andebol em me-
mória de Linda Saraiva.

Organizado pela Câmara 

e pela Associação de Andebol 
da Guarda, a competição conta 
com a participação das equipas 
de iniciados do Sport Lisboa e 
Benfica, São Bernardo (Aveiro) 

e do Almada Atlético Clube, além 
da formação anfitriã da Escola 
de Andebol Falcão. O convívio 
entre as equipas começa logo 
pelas 12h30 de sábado e os jo-

gos apenas decorrem durante a 
tarde no pavilhão multiusos. A 
primeira partida está agendada 
para as 16h30 e vai opor a Esco-
la de Andebol Falcão ao Benfica. 

A final disputa-se às 15 horas de 
domingo. O torneio foi criado 
em memória de Linda Saraiva, 
jovem andebolista da equipa de 
pinhelense falecida em 2009.

Andebol

Torneio Linda Saraiva em Pinhel
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ANDEBOL Encerrou este domingo o En-
contro Nacional de Infantis que decorreu 
de 18 a 20 de Junho em Leiria, competição 
que se disputou pela primeira vez em 
simultâneo para Femininos (24 equipas) e 
Masculinos (32 equipas). Foram cerca de 
1200 atletas em competição que ficaram 
alojados no Estádio Municipal de Leiria 
em ambiente perfeito de festa e convívio 
entre atletas, treinadores, dirigentes e 
público em geral.
A prova foi disputada em duas fases. 
Numa primeira fase de grupos a uma 
volta em que todos jogavam contra todos 
e depois numa 2.ª fase a eliminar para 
apuramento da classificação final.
A formação do Feirense entrou muito 
bem na fase de grupos ao vencer com 
autoridade o primeiro jogo contra a 
equipa da casa, o SIR 1º Maio, por 23-
10. No segundo defrontou a poderosa 
formação do Águas Santas (que aca-
bou a prova em 2.º lugar da geral) e os 
azuis não resistiram ao maior poderio 
do adversário, foram derrotados por 
12-26. No 3.º encontro da 1.ª fase a for-
mação do Feirense voltou rubricar uma 
excelente exibição e superiorizou-se à 
sempre difícil equipa do Alto do Moinho 
por números esclarecedores, 23-16. 
Com esta excelente vitória o Feirense 
terminou esta 1.ª fase em 2.º lugar, que 
lhe permitiu ir disputar um lugar dentro 

do Top 16 nacional.
Na 2.ª fase a eliminar os infantis do Fei-
rense não foram tão felizes, iniciaram o 
primeiro jogo de apuramento do 9º ao 
16º contra o ABC Braga, uma das maio-
res escolas de formação do Andebol 
Nacional, estiveram sempre na luta pela 
vitória, mas acabaram por ceder já perto 
do final e apesar de realizar uma das 
suas melhores partidas dente Encontro 
Nacional foram derrotados por 15-18. 
Seguiram-se depois dois jogos contra o 
Barrosas, primeiro classificado na fase de 
apuramento em Braga, mas não era dia 
do Feirense e sofreram uma derrota por 
números algo exagerados 12-25. Para o 
final ficou mais um a partida muito renhi-
da contra uma equipa que viajou do Al-
garve, o Vela Tavira, ao intervalo os azuis 
estavam em vantagem mas os rapazes 
do Tavira conseguiram dar a volta na 2ª 
parte, vencendo por 15-17, terminando 
assim o Feirense num honroso 16.º Lugar 
Nacional.
O Sporting foi o vencedor derrotando 
na final o Águas Santas pela margem 
mínima, 20-19.
Em terceiro lugar terminou a formação 
do Espinho que se superiorizou ao 
Póvoa. A equipa do S. Paio de Oleiros, 
Campeão Nacional em título, terminou 
em 5.º lugar.

Feirense conquistou o 16.º 
lugar no encontro nacional 
de infantis
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Tal como previsto, realizou-se no passado domin-
go (dia 07Junho) no Palácio dos Desportos em 
Torres Novas, a última etapa do circuito regional 

de Bambis em andebol de 4. Estiveram presentes cinco 
clubes, num total de 9 equipas, tendo sido realizados 
16 jogos num ambiente de muito desportivismo entre 
todos os atletas, dirigentes, árbitros e Pais presentes.
Apesar da ausência de alguns clubes que normalmen-
te se fizeram representar noutros encontros, a etapa de 
Torres Novas decorreu de forma exemplar, resultado 
do empenho e vontade de todos os que com a sua con-
tribuição pessoal tornaram possível este evento. Es-
pecial agradecimento a todos os Pais, aos amigos do 
andebol, à Câmara Municipal de Torres Novas e ao 
representante da basa do Intermarché Godinho pelo 
apoio prestado.

CDTN OAA

Andebol de Formação

Equipa de Bambis do C.D.T.N.
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Equipa de infantis de S. Miguel do Mato
participa na maior competição nacional

de andebol
A equipa de andebol de infantis femininos da 

Associação de S. Miguel do Mato vai participar no 
Encontro Nacional que se realizará de 18 a 21 de 
Junho, em Leiria.

Esta é a maior e mais importante competição de 
andebol a nível nacional no escalão entre os 11 e os 
13 anos.

Irão participar 24 clubes de 13 associações regio-
nais, sendo que a comitiva de S. Miguel do Mato será 
composta por 13 atletas e 3 treinadores e dirigentes.

A equipa estará representada nesta prova nacional 
na máxima força, tendo já os seus treinadores e diri-
gentes preparado todas as condições para que os atletas 
possam participar e dignificar o nome da associação e 
do concelho de Vouzela.
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