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ANDEBOL 

ABC conhece adversários 
-) Sorteio dos torneios de quaigi-
cação para a Liga dos Campeões 
é hoje em Viena 

O ABC conhece hoje os três ad-
versários do grupo de acesso à Liga 
dos Campeões, sendo certo que evi-
tará o Gorenje Velenje, pois os eslo-
venos são, tal como os minhotos, 
cabeças-de-série no sorteio de Vie-
na. Tatran Presov (Eslováquia) ou 
Bregenz (Áustria), Differdange (Lu-
xemburgo) ou Achilles Bocholt (Bél-
gica), Cocks (Finlándia) ou Macca-
bi Tel Aviv (Israel) são os adversários. 

Os torneios de qualificação rea 
lizam -se a 3 e 4 de setembro, em 
meias-finais e final, e só °vencedor 
ruma à fase de grupos da Cham - 
piens, o 2." e o 3.`'s vão à 3.a ronda da 
Taça EHF e o 4.9  à 2.3  ronda da mes-
ma prova. O campeão nacional luso 
sabe hoje também que grupo, C ou 
D, integrará caso se apure, porque o 
vencedor do Torneio 1 joga com La 
Rioja, Metalurg, Motor, Besiktas e 
Dinamo Bucareste, enquanto o ven-
cedor do Torneio 2, na série D, terá 
Nantes, Holstebro, Chekhovskie, 
Montpellier e Elverum. H. C. 
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mais Andebol 

O ABC. O pivot José Costa oficializou o 
regresso ao ABC, que representou ate 
2008/09, antes de Pilotes Posada 
(Esp), Benfica e Montpellier (Fra), pelo 
qual jogou a Liga dos Campeões na 
última época. Chegado em janeiro do 
Sporting, Pedro Spinola. lateral-direito. 
também renovou com os bracarenses. 
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ANDEBOL 
Madona Lopes »I emigrar 
Mariana Lopes vai jogar nas suecas 
do Boden. A lateral-esquerda 
internacional que se formou e ajudou 
o Alavarium a conquistar três títulos 
nadonais seniores é a mais recente 
emigrante lusa na Europa do andebol 
e encontrara na Suécia a júnior A 
Emelie Baptista. Na época passada 
foram 20 as portuguesas em França, 
Espanha, Alemanha, Noruega, 
Suécia, Islândia e Bélgica. 
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mais Andebol 
O  UNIVERSITÁRIO. A Seleção Uni-

versitária perdeu com a Roménia, 30-
-26, mas ainda pode aceder ás 1/2 
finais do Mundial de Malaga, visto a 
Coreia ter vencido o Egito, 28-27, Hoje 
Portugal tem de vencer a Coreia e es-
perar que o Egito perca com Roménia. 
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MÉRITO DESPORTIVO
| Redacção | 

A Câmara Municipal de Guima-
rães e a Tempo Livre promove
no próximo domingo, dia 3 de
Julho, mais uma edição da Gala
do Desporto. Evento vai decor-
rer no Pavilhão Multiusos, a par-
tir das 16.30 horas, e pretende
reconhecer e valorizar os jovens
talentos desportivos do concelho
de Gui- marães.

Já na sua sétima edição, a ini-
ciativa organizada pelo Municí-
pio de Guimarães visa apoiar o
processo de formação desportiva
dos atletas, encorajando-os à
permanência no tecido desporti-
vo local, através da atribuição de
Bolsas de Formação Desportiva.
Cada vez com mais títulos e
mais prémios, os atletas e o teci-
do desportivo vimaranense de-
monstram a sua vitalidade e a
sua performance desportiva, ele-

vando o brilho deste evento.
Após apreciação da Comissão

de Avaliação da Gala do Despor-
to, composta por individualida-
des ligadas ao fenómeno despor-
tivo local, serão divulgados os
nomes dos atletas, masculinos e

femininos, distinguidos com
cinco Bolsas de Formação Des-
portiva, nas categorias de Atleta
do Ano, Jovem Revelação do
Ano e Atleta do Desporto Adap-
tado (ver nomeados no quadro
em destaque).

No decurso da gala serão tam-
bém distinguidas duas personali-
dades através da atribuição dos
Carreira e Homenagem, assim
como serão homenageados os
atletas olímpicos vimaranenses.

Na iniciativa, serão ainda des-
tacados todos os agentes despor-
tivos e entidades que tenham ob-
tido desempenhos desportivos
meritórios e que mais se notabi-
lizaram durante a temporada
2015/2016. 

A Gala do Desporto será apre-
sentada por Gabriela Nunes e
Joana Antunes, sendo abrilhan-
tada com as actuações de Neno,
Paulo Rodrigues e Simão Neto. 

A entrada é livre.

Guimarães organiza 7.ª Gala do Desporto
O MULTIUSOS DE GUIMARÃES acolhe, no próximo domingo (16.30 horas) a sétima edição da Gala do Desporto, evento anual
organizado pela Câmara Municipal e Tempo Livre para premiar mérito desportivo dos jovens atletas vimaranenses do concelho.

DR

Domingos Bragança, edil de Guimarães

PRÉMIO CARREIRA
Joaquim Sampaio (ciclismo)

PRÉMIO HOMENAGEM
Daniel Barreto (futebol)

PRÉMIO ÉTICA NO DESPORTO
Beatriz Freitas (basquetebol)

PRÉMIO DESPORTO ADAPTADO
Patrícia Oliveira (judo)

Finalistas PRÉMIO JOVEM 
REVELAÇÃO MASCULINO
Alexandre Mendes (patinagem )
Luís Alves (automobilismo)
Manuel Lima ( Xico Andebol)

Finalistas PRÉMIO JOVEM 
REVELAÇÃO FEMININA
Cláudia Machado (Sandinenses)
Diana Machado (Judo - CP Ronfe)
Matilde Jorge ( Ténis - CTG)

Finalistas PRÉMIO ATLETA 
DO ANO MASCULINO
Fernando Ferreira (Clube Rope
Skipping das Taipas)
Pedro Fernandes (natação -
Vitória SC)
Ulisses Dias (Jiu Jitsu - Vitória SC)

Finalistas PRÉMIO ATLETA 
DO ANO FEMININA
Ana Luís Oliveira (basquetebol -
Vitória Sport Clube)
Flávia Ribeiro (karaté - Aquabrito)
Francisca Jorge (ténis - CTG)

PRÉMIOS DE MÉRITO DESPORTIVO
Nesta 7.ª Gala do Desporto vima-
ranense vai ser feita entrega de
troféus a todos os clubes e atletas
de Guimarães que conquistaram
títulos de campeonatos regionais,
nacionais e internacionais na tem-
porada 2015/2016.

§nomeados da gala 2016
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O pivot José Costa assinou com
o ABC/UMinho por duas épocas
e o lateral-direito Pedro Spínola
por duas e mais uma de opção.
Também o ponta esquerda Dario
Andrade, para colmatar a saída
de Fábio Vidrago (Benfica) está
de volta. 

Com estas movimentações, em
que se inclui a saída de Nuno re-
belo para o Águas Santas, o
campeão nacional que mantém o
restante plantel, volta ao traba-
lho dia 1 de Agosto, para a pre-
paração a Supertaça, troféu que
defende no dia 28 de Agosto em
Setúbal frente ao Benfica, ven-
cedor da Taça de Portugal. No
primeiro fim de semana de Se-
tembro a agenda inclui a fase de
acesso à Liga dos Campeões
(ver coluna ao lado).

O plano da dupla técnica Car-
los Resende/Carlos Ferreira,
contempla em cada semana de
Agosto duas manhãs na praia, à
terça-feira e à quinta e sessões
de pavilhão, sendo nas manhãs
de segunda, quarta e sexta-feira
no pavilhão da Universidade do
Minho, em Gualtar, e da parte de
tarde o Pavilhão Flávio Sá Leite,
revelou ao ‘Correio do Minho’
o vice-presidente academista,
Guilherme Freitas, que esteve
com Armando Fernandes a re-
presentar a direcção academista
na assinatura dos contratos de
José Costa e Pedro Spínola.

Pode haver, antes do encontro
para a Supertaça, um ou dois jo-
gos com clubes espanhóis.

ABC/UMinho: Spínola renova  
José Costa e Dario regressam 
ÉPOCA 2016/2017 do ABC/UMinho está lançada com as contratações do pivot José Costa e do ponta
Dario Andrade, formados no clube, e com a renovação do esquerdino Pedro Spínola. 

DR

Pedro Spínola renova com ABC por duas épocas, mais uma de opção

Em Viena
Conhecidos hoje
adversários no acesso
à Liga dos Campeões
O ABC/UMinho, campeão nacio-
nal de andebol, conhece hoje os
adversários com que vai dispu-
tar, em Setembro, a qualificação
à fase de grupos da Liga dos
Campeões Europeus. 
Vendo reconhecido o seu desem-
penho,  o ABC entra neste sorteio
como cabeça de série para o pote
1,  com o Gorenje Velenje, da
Eslovénia (cabeça do pote 2).
O clube minhoto candidata-se a
acolher um dos grupos. Além da
constituição dos grupos também
se sorteiam hoje os clubes que
acolhem o jogos de cada grupo. 
O ABC, se for designado como
clube organizador, faz os jogos
na Póvoa de Varzim.
Serão constituídos dois grupos
de quatro , que vão competir, em
regime de concentração. Assim,
evitando  os eslovenos do Goren-
je Velenje (também são cabeças
de série), os minhotos vão medir
forças com um clube de cada um
dos restantes três potes.  No pote
2 serão colocados o Tatran Pre-
sov, campeão da Eslováquia, e o
Bregenz Handball (Áustria); no
pote 3 o Red Boys Differdange
(campeão do Luxemburgo) e o
Achilles Bocholt (campeão da
Bélgica) e, finalmente, no pote
4, o Cocks (Finlândia) e o Macca-
bi Tel Aviv (Israel). 

§sorteio

DR

Formado no ABC, José Costa regressa do Montpellier de França

João Luís Nogueira
ABC pode jogar em
casa emprestada
na Póvoa de Varzim

O ABC/UMinho, se lograr o
apuramento para a fase de gru-
pos da Liga dos Campeões
Europeus, faz na Póvoa de
Varzim os jogos em casa, re-
velou ao ‘Correio do Minho’
João Luís Nogueira,  presiden-
te do clube bracarense.

O dirigente, reconhecendo
que “não é a mesma coisa que
jogar em casa”, admite que é
uma solução a exigir “mais
um esforço aos nossos asso-
ciados”, mas considerou que
se trata de uma alternativa que
cumpre uma “relação de pro-
ximidade” e que conta com as
aprovações dos presidentes
das câmaras municipais de
Braga e da Póvoa de Varzim.

João Luís Nogueira dirige, a
propósito, críticas à política
desportiva seguida em Braga,
lamentando que a cidade não
disponha de instalações com
capacidade para acolher jogos
da Liga dos Campeões euro-
peu de andebol, mas aponta
também críticas à Federação
de Andebol de Portugal. 

Para João Luís Nogueira, o
presidente da Federação “não
defendeu interesses colectivos
da modalidade e de Portugal,
ao consentir que clubes de ou-
tros países “sem esse direito
desportivo, tenham acesso di-
recto a fase de grupos”.

DR

Presidente do ABC/UMinho

“Admito que os outros clubes, que têm muito mais dinheiro,
estão a reforçar-se muito, especialmente o Sporting, que está
a fazer contratações de estrelas muito acima do nosso nível
económico. Mas nós vamos às competições para ganhar. 
Já na época que terminou mostrámos que tínhamos o
melhor plantel e, salvo qualquer surpresa, contamos ter já  
a equipa com que vamos começar a próxima temporada”.

João Luís Nogueira
presidente do ABC/UMinho
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ABC/UMinho Spínola renovou
José Costa e Dario Andrade
regressam a casa Pág. 25 
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O pivot José Costa assinou com
o ABC/UMinho por duas épocas
e o lateral-direito Pedro Spínola
por duas e mais uma de opção.
Também o ponta esquerda Dario
Andrade, para colmatar a saída
de Fábio Vidrago (Benfica) está
de volta. 

Com estas movimentações, em
que se inclui a saída de Nuno re-
belo para o Águas Santas, o
campeão nacional que mantém o
restante plantel, volta ao traba-
lho dia 1 de Agosto, para a pre-
paração a Supertaça, troféu que
defende no dia 28 de Agosto em
Setúbal frente ao Benfica, ven-
cedor da Taça de Portugal. No
primeiro fim de semana de Se-
tembro a agenda inclui a fase de
acesso à Liga dos Campeões
(ver coluna ao lado).

O plano da dupla técnica Car-
los Resende/Carlos Ferreira,
contempla em cada semana de
Agosto duas manhãs na praia, à
terça-feira e à quinta e sessões
de pavilhão, sendo nas manhãs
de segunda, quarta e sexta-feira
no pavilhão da Universidade do
Minho, em Gualtar, e da parte de
tarde o Pavilhão Flávio Sá Leite,
revelou ao ‘Correio do Minho’
o vice-presidente academista,
Guilherme Freitas, que esteve
com Armando Fernandes a re-
presentar a direcção academista
na assinatura dos contratos de
José Costa e Pedro Spínola.

Pode haver, antes do encontro
para a Supertaça, um ou dois jo-
gos com clubes espanhóis.

ABC/UMinho: Spínola renova  
José Costa e Dario regressam 
ÉPOCA 2016/2017 do ABC/UMinho está lançada com as contratações do pivot José Costa e do ponta
Dario Andrade, formados no clube, e com a renovação do esquerdino Pedro Spínola. 

DR

Pedro Spínola renova com ABC por duas épocas, mais uma de opção

Em Viena
Conhecidos hoje
adversários no acesso
à Liga dos Campeões
O ABC/UMinho, campeão nacio-
nal de andebol, conhece hoje os
adversários com que vai dispu-
tar, em Setembro, a qualificação
à fase de grupos da Liga dos
Campeões Europeus. 
Vendo reconhecido o seu desem-
penho,  o ABC entra neste sorteio
como cabeça de série para o pote
1,  com o Gorenje Velenje, da
Eslovénia (cabeça do pote 2).
O clube minhoto candidata-se a
acolher um dos grupos. Além da
constituição dos grupos também
se sorteiam hoje os clubes que
acolhem o jogos de cada grupo. 
O ABC, se for designado como
clube organizador, faz os jogos
na Póvoa de Varzim.
Serão constituídos dois grupos
de quatro , que vão competir, em
regime de concentração. Assim,
evitando  os eslovenos do Goren-
je Velenje (também são cabeças
de série), os minhotos vão medir
forças com um clube de cada um
dos restantes três potes.  No pote
2 serão colocados o Tatran Pre-
sov, campeão da Eslováquia, e o
Bregenz Handball (Áustria); no
pote 3 o Red Boys Differdange
(campeão do Luxemburgo) e o
Achilles Bocholt (campeão da
Bélgica) e, finalmente, no pote
4, o Cocks (Finlândia) e o Macca-
bi Tel Aviv (Israel). 

§sorteio

DR

Formado no ABC, José Costa regressa do Montpellier de França

João Luís Nogueira
ABC pode jogar em
casa emprestada
na Póvoa de Varzim

O ABC/UMinho, se lograr o
apuramento para a fase de gru-
pos da Liga dos Campeões
Europeus, faz na Póvoa de
Varzim os jogos em casa, re-
velou ao ‘Correio do Minho’
João Luís Nogueira,  presiden-
te do clube bracarense.

O dirigente, reconhecendo
que “não é a mesma coisa que
jogar em casa”, admite que é
uma solução a exigir “mais
um esforço aos nossos asso-
ciados”, mas considerou que
se trata de uma alternativa que
cumpre uma “relação de pro-
ximidade” e que conta com as
aprovações dos presidentes
das câmaras municipais de
Braga e da Póvoa de Varzim.

João Luís Nogueira dirige, a
propósito, críticas à política
desportiva seguida em Braga,
lamentando que a cidade não
disponha de instalações com
capacidade para acolher jogos
da Liga dos Campeões euro-
peu de andebol, mas aponta
também críticas à Federação
de Andebol de Portugal. 

Para João Luís Nogueira, o
presidente da Federação “não
defendeu interesses colectivos
da modalidade e de Portugal,
ao consentir que clubes de ou-
tros países “sem esse direito
desportivo, tenham acesso di-
recto a fase de grupos”.

DR

Presidente do ABC/UMinho

“Admito que os outros clubes, que têm muito mais dinheiro,
estão a reforçar-se muito, especialmente o Sporting, que está
a fazer contratações de estrelas muito acima do nosso nível
económico. Mas nós vamos às competições para ganhar. 
Já na época que terminou mostrámos que tínhamos o
melhor plantel e, salvo qualquer surpresa, contamos ter já  
a equipa com que vamos começar a próxima temporada”.

João Luís Nogueira
presidente do ABC/UMinho
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Redacção | 

A selecção universitária portu-
guesa de andebol masculino per-
deu por quatro golos frente à
Roménia, ontem, no segundo jo-
go da fase de grupos do Cam-
peonato Mundial Universitário
de Andebol. O marcador termi-
nou nos 30-26 desfavoráveis pa-
ra Portugal, que defrontou uma
seleção mais forte fisicamente e
não resistiu ao ataque irrepreen-
sível dos jogadores romenos.

O jogo começou com Pedro
Carvalho na baliza, à esquerda o
lateral Vasco Santos e o ponta
Diogo Branquinho, à direita o
lateral Miguel Baptista e o ponta
Ricardo Ramos, o central Mi-

guel Martins e o pivô Francisco
Leitão. Os primeiros 15 minutos
foram renhidos, com as duas
equipas a igualar por diversas
vezes no marcador. A seleção ro-
mena operou um volte-face, ain-
da na primeira parte, ao manter o
adversário português sempre à
distância de 3 pontos. 

Na segunda metade do jogo
Roménia-Portugal, a seleção de
Leste esteve sempre à frente no
marcador e venceu pela margem
de 30-26.  

O melhor marcador em campo
foi Ionut Nistor-Ionita com onze
concretizações na baliza portu-
guesa. À semelhança do jogo an-
terior, Diogo Branquinho, atleta
do ABC/UMinho, destacou-se
ao marcar oito golos. 

Hoje, 29 de junho, a selecção
portuguesa joga frente à Coreia
do Sul o terceiro e último encon-
tro da fase de grupos, a partir das
15.30 horas. 

Portugal ainda poderá passar à
fase seguinte, caso vença este jo-
go  e o Egipto perca frente à Ro-
ménia. Se assim acontecer, Por-
tugal, Coreia do Sul e Egipto
ficarão empatados com uma vi-
tória e a diferença de golos ser-
virá como critério de desempate. 

No Mundial Universitário de
Andebol estão a competir 16 se-
leções vindas de 11 países (Co-
reia do Sul, Egipto, Espanha, Ín-
dia, Japão, Polónia, Portugal,
República Checa, Roménia,
Rússia, Taipe Chinesa e Uru-
guai). 

Segunda derrota no Mundial
universitário de andebol
SELECÇÃO NACIONAL voltou a perder ontem no Mundial Universitário de
Andebol, desta feita com a Roménia. Mas ainda há esperança para Portugal.

DR

Selecção portuguesa de andebol universitário está obrigada a vencer a partida de hoje com a Coreia do Sul
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Parque do Antuã recebe
troféu nacional de samba
DANÇA Estarreja, Ovar, Fi-
gueira da Foz, Mealhada e Se-
simbra desfilam pela conquista
do Troféu Nacional de Samba,
que se realiza no dia 2 de Julho,
pelas 22 horas, no Parque Mu-
nicipal do Antuã, com entradas
livres.

O Troféu Nacional de Samba
pretende reunir o melhor sam -
ba do país numa espécie de
“Liga de Campeões”, além de
promover o convívio e o con-
tacto entre os grupos partici-
pantes. 

Para além do espectáculo de
cor, música e dança, prevê-se
uma competição renhida com

a presença das escolas de
samba Estarreja - Os Morenos,
de Ovar - Costa de Prata, da Fi-
gueira da Foz - Novo Império,
da Mealhada - Sócios da Man-
gueira e de Sesimbra - Trepa
no Coqueiro.

Cinco dos maiores carnavais
de Portugal, que contemplam
samba no seu desfile, irão desta
forma participar no evento que
tem organização da Associa-
ção do Carnaval de Estarreja e
Câmara Municipal.

Este evento está integrado no
GarciCup'16 - VII Torneio In-
ternacional de Andebol Cidade
de Estarreja. |
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Para preparar a sua participa-
ção no Campeonato do Mun -
do, que decorre em Moscovo
no próximo mês, a selecção
Angolana de Andebol júnior fe-
minina encontra-se actual-
mente a estagiar nas instala-
ções do Centro Desportivo
Juve Lis, onde estão alojadas e
se encontram a realizar jogos
de treino com as equipas locais. 

“É muito importante para o
andebol leiriense este contacto

com o andebol angolano onde
a modalidade tem obtido bons
resultados, com participações
regulares em Competições
Mundiais e até Jogos Olímpi-
cos”, adianta fonte da Juven-
tude Desportiva do Lis, em co-
municado oficial.

“Em Angola, o Andebol Fe-
minino é uma referência na-
cional, pelo que é um orgulho
para nós a sua permanência
em Leiria de 26 a 1 de Julho. Os
nossos atletas vão, de certo,
evoluir um pouco mais”, acres-
centa a mesma fonte.|

Selecção angolana 
de andebol prepara 
Mundial em Leiria

Angolanas estão em estágio para a prova internacional

DR

Andebol
Estágio de preparação
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Jogos tradicionais na Praça do Barqueira acabou por cativar os muitos turistas que estão na ilha. FOTOS COLOMBOPRESS 

Desporto Escolar 
agita Porto Santo 
CARLOS SILVA 
correspondente no Porto Santo 

Vários grupos de jovens alunos/des-
portistas, equipados com mapas e 
lanternas despertaram, a atenção 
junto dos turistas e residentes. 

A prova de orientação nocturna 
levou-os a percorrer as principais 
ruas da cidade do Porto Santo, 
numa manifestação de compa-
nheirismo, alegria e descoberta. 

Para as equipas participantes no 
Desporto Escolar - Porto Santo 
2016, ontem foi um dia dedicado so-
bretudo aos jogos tradicionais e aos 
jogos colectivos na areia. Na Praça 
do Barqueiro, enquanto parte dos 
alunos do primeiro ciclo davam os 
primeiros passos na patinagem, tes-
tando o equilíbrio e a destreza com 
os patins em linha, outros tiveram a 
oportunidade de disputar uma ba-
teria de jogos tradicionais. Já os alu-
nos do terceiro ciclo e secundário 
dedicaram a manhã ao andebol de 

JOGOS 
TRADICIONAIS, 
JOGOS NA AREIA 
E CANOAGEM 
MARCARAM 2.9  DIA 

praia e à prática do frisbee. Com  o 
lançamento do disco a gerar mo-
mentos de competição, mas tam-
bém de convívio entre os jovens 
desportistas, provenientes dos vá-
rios pontos da Região. Para a tarde, a 
Direcção de Serviços do Desporto 
Escolar reservou as actividades 
náuticas. Um circuito de canoagem 
que agitou as águas tranquilas da 
baía do Porto Santo. 

À noite, as actividades desporti-
vas deram lugar a manifestações 
artísticas, onde as equipas pude-
ram dar "asas à sua imaginação. 
Momento para a equipa "Dreams",  

da Escola Básica e Secundária do 
Porto Santo apresentar o seu haka, 
a dança tradicional guerreira do 
povo maori. 

Haka assustadora 
A tradicional dança guerreira dos 
maori tornou-se mundialmente 
conhecida quando a equipa nacio-
nal de rugby decidiu representá-la 
no início dos jogos, como forma de 
saudação e intimidação do adver-
sário. As pinturas tradicionais e aos 
gestos guerreiros associavam-se as 
vozes guturais. Do Haka da equipa 
Dreams fica a letra sugestiva: 

`Nós somos os Dreams, os 
Dreams, aqui com muita energia a 
celebrar a Autonomia! 

UHHH! 
Profetas da nossa terra, domina-

mos do mar à serra! 
UHHH! 
A nadar, a saltar, a correr, P'ra no 

fim uma lambeca comer! 
UHHHH!' 

Celebrar a Autonomia 
40 ANOS 

 

O encontro "Desporto Escolar 
no Porto Santo 2016 - do mar à 
serra" decorre, este ano sob o si-
gno Autonomia. O evento des-
portivo que levou até à ilha Dou-
rada quatro centenas de jovens  

alunos de toda a Região, assinala 
também o quadragésimo aniver-
sário dessa conquista política. 
Integrado no programa oficial 
que assinala a data, pretende, 
como afirmou o presidente da  

Assembleia Legislativa Regional, 
na cerimónia de abertura, trans-
mitir aos jovens estudantes os 
valores e as marcas que a Auto-
nomia proporcionou a todos os 
Madeirenses. 
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7A111r-.4, 

JOSÉ COSIA REGRESSA 
AO ABC E SMOLA RENOVOU 
O pivô José Costa, tal como O JOGO adiantou, 
será jogador doABC. O internacional, que 
esteve ao serviço do Montpellier, em França, 
assinou ontem e está de regresso ao clube 
onde se formou, após oito anos de ausência. Já 
o lateral-direito Pedro Spínola, que chegou em 
janeiro ao clube onde conquistou o título 
nacional e a Taça Challenge, renovou por mais 
urna época. —ar. 
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ABC confirma Costa 
ei O ABCconfirmou ontem° re - 
gesso do pivô José Costa, jogador 
formado no clube de Braga, mas 
que passou por Benfica e, na últi-
ma época, pelos franceses do 
Montpellier. 

"É com muito orgulho que re-
gresso ao clube e à cidade do meu 
coração. Um momento que dese-
java há muito. Agora é trabalhar 
duro para estar ao melhor nível 
desta equipa de campeões", con-
siderou o internacional. 

O clube campeão nacional, ven-
cedor da Challenge e da Supertaça, 
também garantiu a continuidade 
de outro internacional, o lateral-
direito Pedro Spinola, que a meio 
da época rumou de Alvaiade para o 
ABC. Os minhotos vão conhecer 
hoje os adversários da qualificação 
para a fase de grupos da Liga dos 
Campeões. O ABC é cabeça - de - 
série com o Gorenje Velenje (ESL), 

podendo defrontar uma das equi-
pas do Pote 2, o Tatran Presov 
(ESQ) ou o Bregenz (AUT); uma do 
Pote 3, Red Boys (LUX) ou Achilles 
Bocholt (BEL); e, finalmente, uma 
do Pote 4, O COCiCS (RN) 011 o Mac - 
cabi Tel Aviv (ISR).  O A.R. 
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ANDEBOL Com a presença 
dos internacionais Tiago Rocha 
e Ricardo Candeias, começa 
hoje o Torneio internacional da 
Cidade de Estarreja. 
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ANDEBOL Portugal, 
representado pelos juniores C, 
vai defender a medalha de ouro 
na 104  edição dos Jogos da CPLP. 
A Seleção foi inserida no Grupo 
B, com Cabo Verde, S. Tomé e 
Príncipe e Guiné- Bissau. 
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A17Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau partilham o grupo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=30d16af7

 
A selecção cabo-verdiana de andebol masculina divide o Grupo B dos X Jogos Desportivos da CPLP
(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) com Portugal, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau,
ditou o sorteio realizado hoje na Cidade da Praia Por SAPO Desporto c/Inforpress
sapodesporto@sapo.pt O grupo A é constituído pelas equipas nacionais de Angola, Moçambique e
Brasil, já que Timor-Leste e Guiné Equatorial não participam nesta modalidade. De acordo com o
regulamento, passam à fase seguinte duas equipas de cada grupo, sendo que na segunda fase a prova
vai ser disputada no sistema de todos contra todos, de forma a ser encontrado o vencedor, a selecção
que conquistar o maior número de pontos. O futebol masculino é a única modalidade colectiva que
conta com a participação de todos os nove países da Comunidade, Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné
Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, pelo que as
equipas foram divididas em três grupos de três equipas cada. Passam às meias-finais, os vencedores
de cada poule e o melhor segundo classificado. A prova de basquetebol feminino conta com o concurso
das selecções nacionais de Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São
Tomé e Príncipe. Timor-Leste e Guiné Equatorial não competirão nesta modalidade em que passam às
meias-finais os dois primeiros classificados de cada grupo. Para além destas modalidades colectivas, o
evento conta ainda com o concurso de volei de praia, natação em águas livres, taekwondo, atletismo e
atletismo paralímpico. Jogos da jornada inaugural dos X Jogos Desportivos da CPLP que se realizam de
17 a 24 de Julho, na ilha do Sal. Basquetebol feminino: Cabo Verde x Moçambique. Andebol
masculino: Guiné Bissau x Cabo Verde. Futebol masculino: Angola x Guiné Bissau. Conteúdo publicado
por Sportinforma
 
29-06-2016 00:04  A selecção cabo-verdiana de andebol masculina divide o Grupo B dos X Jogos
Desportivos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) com Portugal, São Tomé e
Príncipe e Guiné-Bissau, ditou o sorteio realizado hoje na Cidade da Praia.
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Jogos da CPLP: Futebol é a única modalidade coletiva com participação de todos
países membros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/africa/ver.aspx?id=619192

 
O futebol é a única modalidade coletiva que conta com a participação dos nove países membros da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na décima edição dos Jogos Desportivos da CPLP, que
decorre de 17 a 24 de julho, nas cidades de Espargos e Santa Maria, na ilha do Sal. As seleções de
Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste, foram divididas em três grupos de três equipas cada, no sorteio realizado esta
terça-feira, na cidade da Praia. O primeiro classificado de cada grupo e melhor segundo lugar passam
às meias finais da prova. Na competição de andebol masculino, que não contará com a participação de
Timor-Leste e Guiné Equatorial, as equipas foram divididas em dois grupos. O grupo A é constituído
pelas seleções de Angola, Moçambique e Brasil, e a poule B é formada pelas equipas nacionais de
Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Os dois primeiros classificados de cada
grupo passam à meias-finais do torneio de andebol masculino. Timor-Leste e Guiné Equatorial ficam
também de foram na prova de basquetebol feminino, que contará com o concurso das seleções de
Cabo Verde, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Para além
dessas três modalidades colectivas, a décima edição dos Jogos da CPLP contará ainda com
competições de vólei de praia, natação em águas livres, taekwondo, atletismo e atletismo paralímpico.
 
28-06-2016
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O arrepiante festejo da Islândia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-06-2016

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.cmjornal.xl.pt/multimedia/videos/detalhe/o_arrepiante_festejo_da_islandia.html

 
Momento ocorreu após vitória sobre a Inglaterra nos quartos-de-final do Euro2016
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ANDEBOL
| Rui Serapicos | 

O ABC/UMinho tem quatro jo-
gadores e um treinador nomea-
dos para a VI Gala do Andebol,
cuja realização está prevista para
dia 27 de Agosto, em Setúbal.

Um jogador na categoria atleta
revelação masculino, André Go-
mes, dois jogadores na categoria
melhor jogador, Nuno Grilo e
Pedro Seabra, um na de melhor
guarda-redes, Humberto Gomes
e ainda Carlos Resende para a

categoria de melhor treinador,
são os nomeados do clube braca-
rense, campeão nacional de an-
debol na época 2015/2016.

A votação pode ser feita atra-
vés do Portal da Federação de
Andebol de Portugal até 30 de
Julho. Os nomes apresentados
para os prémios resultam de no-
meação directa por parte dos
treinadores dos clubes das prin-
cipais competições nacionais.

Na categoria de atleta revela-
ção masculino, André Gomes
concorre com Alexandre Caval-

canti (Benfica) e Luís Frade
(Águas Santas).

Na de melhor jogador, Nuno
Grilo e Pedro Seabra concorrem
com Frankis Carol (Sporting).

Humberto Gomes tem como
competidores ao galardão de
melhor guarda-redes Alfredo
Quintana (FC Porto) e Nikola
Mitreviski (Benfica).

Por sua vez, Carlos Resende
vai enfrentar, na categoria de
melhor treinador, a concorrência
de Ricardo Costa (FC Porto) e
Paulo Fidalgo (Madeira SAD).

Quatro jogadores e um treinador 

ABC/UMinho tem cinco nomeados
para prémios da VI Gala do andebol

DR   

Pedro Seabra começou época lesionado e terminou nomeado para melhor jogador
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GarciCup’16 garante 
animação até domingo
Actividade Mais de 3.500 atletas vão marcar presença no evento levado a cabo
pelo Estarreja Andebol Clube e pela Câmara Municipal de Estarreja

O GarciCup’16 já está a mexer
em Estarreja. No centro da ci-
dade decorrem os preparativos
para a realização deste mega
torneio de andebol, que rece-
berá 200 equipas e 3.500 atletas
de todas as idades. Agendada
para as 21 horas de amanhã, a
cerimónia de abertura vai de-
correr, pela primeira vez, na
Praça Francisco Barbosa, onde
já está instalado o campo amo-
vível de andebol, uma das no-
vidades deste ano.

Levar o andebol aos estarre-
jenses e mobilizar a população
é o propósito da organização

Este será, igualmente, o palco
da Cerimónia de Abertura agen-
dada para as 21 horas de ama-
nhã, que inclui o desfile de equi-
pas. Música ao vivo, animação
de rua, escolas de sam ba, entre
outras surpresas, não irão faltar
no momento oficial da abertura
do evento. Para além das duas
centenas de equipas e dos seus
3.500 atletas, o GarciCup quer
deixar uma marca nos estarre-
jenses, que são um elemento
fundamental para o sucesso
desta festa do andebol, por isso
convida-os a assistir a este mo-
mento em particular, mas tam-
bém, obviamente, a acompa-
nhar todo o torneio. Após a aber-
tura, a noite continua no Mul-

tiusos, com o Garci Alive Ne on
Party (das 22.30 às 2 horas).

A recepção às equipas ocor-
rerá já hoje, a partir das 18 ho-
ras. Às 21 horas abre a Fun-
Zone, com actividades e espa-
ços de diversão - insufláveis,
tiro ao arco, canoagem, com-
boio turístico, bicicleta, auto-
carro panorâmico, piscina, vi-
sitas ao BioRia, jogos popula-
res, espaço atleta, entre outros.

Amanhã, o dia começará
com o MiniHand Garci Festival,
entre as 9 e as 13 horas, no cen-
tro da cidade. À tarde, entre as
14 e as 19 horas, os vários pa -
vilhões começam a “aquecer”
com a competição de Andebol
Indoor, que se prolonga até do-
mingo.

Entre várias iniciativas que
vão decorrer em paralelo, a
campanha solidária de recolha
de sangue reflecte outra das
preocupações deste evento,
sensibilizando e convidando a
população para a dádiva de
sangue.  A acção de recolha irá
decorrer no sábado e no do-
mingo, no parque da cidade,
entre as 9 e as 13 horas. |

conjunta do EAC – Estarreja An-
debol Clube e Câmara de Es-
tarreja, ao criar uma nova área
de jogo, em plena Praça Fran-
cisco Barbosa, onde serão dis-

putadas algumas das principais
partidas da edição de 2016 do
VII Torneio Internacional de
Andebol da Cidade de Estarreja,
que decorrerá até domingo.

Andebol
Torneio

O Andebol de Praia também faz parte do programa do GarciCup

D.R.

Página 21



A22

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,37 x 10,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65056562 28-06-2016

Guarda-redes
do Académico
na selecção 
de Cabo Verde

O guarda-redes da equipa sé-
nior do Académico de Viseu,
Élcio Fernandes, foi convocado
para integrar a selecção nacio-
nal de andebol de sub-20 de
Cabo Verde tendo em vista a
participação no Internacional
IHF “Challen Triphy”, que se
realiza na Guiné Conacri entre
22 e 28 de Julho. 

A presença do guardião na
selecção cabo-verdiana re-
força ainda mais o trabalho de-
senvolvido pelos responsáveis
da secção de andebol do clube
academista. |

Andebol
3.ª Divisão Nacional
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Jovem lateral esquerdo reforça equipa treinada por Paulo Fidalgo, depois
de atuar três anos na cidade invicta ao serviço do Porto.

D
epois de três épocas na
invicta, Hugo Rosário re-
força a equipa do Madei-
ra Andebol SAD. O joga-
dor de 25 anos regressa

assim aos pavilhões madeiren-
ses, depois de ter atuado no Ma-
deira SAD na época 2011/2012.
Hugo Rosário iniciou a carreira
com 13 anos, tendo realizado o
percurso de formação ao serviço
do ABC de Braga.
No Porto, assumiu a posição

de lateral esquerdo, conquis-
tando o título nacional de in-
fantis em 2003/2004. Para além
disto, foi campeão nacional de
juvenis em 2005/2006 e
2007/2008 e de juniores em
2006/2007. 
No Madeira SAD, foi vice-cam-

peão nacional em 2011/2012. Na
época seguinte, em que se mu-
dou para a cidade invicta, sa-
grou-se campeão nacional, cons-
tituindo o seu primeiro troféu

Madeira SAD recebe lateral esquerdo oriundo do Futebol Clube do Porto

ANDEBOL
Daniel Faria
desporto@jm-madeira.pt

como sénior. 
É um jogador sempre presente

na seleção nacional, constando
em todos os escalões de forma-
ção. Ao serviço da seleção na-
cional sagrou-se vice-campeão
europeu de Sub-20 em 2010 em
Bratislava, contribuindo para o

melhor resultado de sempre de
uma Seleção Nacional de Ande-
bol num campeonato europeu. 
O Madeira SAD recebe assim

um jogador ainda jovem, mas já
com muita experiência, que po-
derá ser útil para a equipa orien-
tada por Paulo Fidalgo. JM

Hugo Rosário reforça
Madeira Andebol SAD
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Veteranos do Marítimo sagram-se vice-campeões nacionais

“Verde-rubros” lutaram estoicamente contra um adversário muito forte.

Aequipa de veteranos do CS
Marítimo sagrou-se vice-cam-
peã nacional, no passado do-

mingo, após perder por 29-25 ante
o Masters Andebol Porto, em jogo
disputado em Macieira da Maia,
Vila do Conde. A partida foi bem
disputada e equilibrada, pelo me-
nos  até a equipa de arbitragem
“estragar” o jogo com intervenções
que prejudicaram o conjunto ma-
deirense. Contudo, a final propi-
ciou um excelente jogo de andebol
entre os dois grandes candidatos
ao título nacional. O Marítimo foi
para o intervalo a perder por 12-
11. No reatamento, o conjunto
“verde-rubro” entrou disposto a
dar a volta ao resultado, mas “es-
barrou” numa arbitragem “casei-

ra’’, que limitou a atuação dos in-
sulares com expulsões constantes
e dualidade de critérios na mar-
cação de faltas.

O Marítimo nunca baixou os
braços até ao apito final, mas aca-
bou por não conseguir a tão de-
sejada taça. Nota para o fato de a
equipa “verde-rubra” ter feito
questão de dar os parabéns aos
novos campeões nacionais que,
ao contrário da equipa de arbi-
tragem, souberam contribuir para
um grande jogo de andebol. O
conjunto madeirense conquistou
os prémios individuais de melhor
guarda-redes e de melhor jogador
da Fase Final. JM 

Raul Caires
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VI GALA DO ANDEBOL
MADEIRA NOMEADA EM
VÁRIAS CATEGORIAS 

A votação, que decorre no
sítio da internet da Federa-
ção Portuguesa de Andebol
até 30 de Julho póximo, vai
escolher os grandes vence-
dores que serão conhecidos
na VI Gala do Andebol, a
realizar em Setúbal, no pró-
ximo 27 de Agosto. A Ma-
deira conta com vários no-
meados, que poderá confe-
rir na lista apresentada
abaixo. Um vasto leque de
nomeações, que atestam a
qualidade do andebol ma-
deirense.

Atleta Revelação Femini-
no 
- Érica Tavares - Madeira
SAD 

Melhor Jogadora 
- Ana Andrade - Madeira
SAD 

Melhor Guarda-Redes
Feminina 
- Diana Roque - Madeira
SAD 

Melhor Treinador 
- Paulo Fidalgo

Melhor Treinadora
- Sandra Fernandes

Melhor Dupla de Arbitra-
gem 
- Duarte Santos / Ricardo
Fonseca - A. A. Madeira
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´Beteranos´ terminam campeonato em 4º lugar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-06-2016

Meio: Jornal Único Online Autores: Filipa de Oliveira Gomes

URL:http://jornalunico.pt/beteranos-terminam-campeonato-em-4o-lugar/

 
O sonho de alcançar o pódio na fase final do Campeonato Nacional de Veteranos ficou por cumprir. Os
'Beteranos' da Sanjoanense ambicionavam voos mais altos, mas um Marítimo fortíssimo acabou por
ditar o afastamento da final. Na disputa pelo terceiro lugar, o conjunto cedeu perante o Passos
Manuel, ficando-se pela quarta posição.
 
Dois dias de competição preencheram o fim de semana da equipa de 'Beteranos' da Associação
Desportiva Sanjoanense em Vila do Conde, na freguesia de Macieira. Depois de um percurso pelo
campeonato distrital que roçou a perfeição e onde o conjunto somou apenas uma derrota, os
resultados da fase final ficaram aquém das expectativas iniciais.
 
A turma de S. João da Madeira bateu o Macieira no primeiro jogo sem grandes dificuldades
 
13-24), mas acabou por esbarrar num Marítimo recheado de atletas com anos de experiência na I
Divisão. Os açorianos geriram melhor o jogo e a Sanjoanense cometeu demasiados erros, que
impossibilitaram um resultado positivo
 
14-30
 
e o afastamento da final.
 
A disputar o último lugar do pódio, os alvinegros acabaram por ceder às mãos do Passos Manuel
 
17-15), num encontro pautado pelo equilíbrio. A Sanjoanense despediu-se assim do campeonato,
ocupando o quarto lugar da competição. Num duelo discutido até ao último segundo, a equipa Masters
Andebol Porto levou de vencida o Marítimo pela margem mínima, conquistando o título de campeã
nacional de Veteranos. O Xico Andebol, que detinha o troféu desde o ano passado, cedeu nos quartos-
de-final e ficou-se pelo quinto lugar da tabela classificativa.
 
A competição desenrolou-se na freguesia de Macieira, em Vila do Conde, durante este sábado e
domingo. A organização esteve a cargo da Associação de Andebol do Porto e da Federação de Andebol
de Portugal, com o apoio da Junta de Freguesia de Macieira e da Câmara Municipal de Vila do Conde.
 
Fotografia: Photo Report In
 
28 Junho, 2016
 
Filipa Gomes
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Atribuição do título de campeão regional ao Rosariense instala polémica em Santo
Antão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-06-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f7b44405

 
A ARSA puniu as duas equipas com "falta de comparência" Por SAPO Desporto/Lusa
sapodesporto@sapo.pt A decisão da Associação Regional e Andebol de Santo Antão (ARASA) em
atribuir o título de campeão regional em sénior masculino ao clube Rosariense, está a gerar muita
polémica no seio dos clubes locais. O presidente da ARASA, Odair Almeida, explica que a decisão de
atribuir o título ao Rosariense se deve à "desclassificação" das equipas do Marítimo e Cruz Vermelha
do Paul, os possíveis adversários da equipa ribeira-grandense, no final dos play-offs. Com a
desclassificação do Marítimo e Cruz Vermelha do Paul, a ARASA não teve outra alternativa que não
fosse atribuir o título de campeã regional à equipa da Ribeira Grande, que vai agora representar Santo
Antão no campeonato nacional da categoria, explicou Odair Almeida. O Marítimo e Cruz Vermelha
foram desclassificados depois da não realização do segundo jogo das meias-finais dos play-offs, por
culpa de ambas as equipas, segundo o líder associativo. A ARSA puniu as duas equipas com "falta de
comparência" e, ante a pressão da Federação Cabo-verdiana do Andebol (FCA), que exigiu a conclusão
das provas regionais até ao dia 18 de Junho, optou por atribuir o ceptro ao Rosariense. Em sénior
feminino, também a equipa do Rosariense se sagrou campeã regional de Santo Antão, após vencer
dois dos três jogos dos play-offs finais. Entretanto, a equipa da Cruz Vermelha do Paul já reagiu à
decisão da ARASA, acusando o líder associativo de "abuso de puder" e de estar a agir de má-fé. A
formação paulense, segundo o seu técnico, Juari Nobre, vai recorrer da decisão, por ser ilegal.
Segundo Juari Nobre, a ARSA devia apurar o que se passou, ou seja, os motivos da não realização do
jogo Marítimo/Cruz Vermelha, para só depois tomar uma decisão. Conteúdo publicado por
Sportinforma
 
28-06-2016 17:54  A ARSA puniu as duas equipas com "falta de comparência".
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Mais de 800 participantes no Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-06-2016

Meio: Tudo Sobre Rodas Online - Propedalar Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e0d6bdd9

 
Mais de oito centenas de participantes marcaram presença no 8º Passeio de Bicicleta "Dia Um de
Portugal" promovido pela Associação de Ciclismo do Minho no dia 24 de Junho em Guimarães. Tiago
Machado, José Mendes, Delmino Pereira, Cândido Barbosa, Mário Miranda, José Luís Galdamez, Carlos
Resende, Carlos Rocha e Tierri Mendes foram algumas das presenças na iniciativa que assinalou a
Batalha de São Mamede de 1128.
 
Com um balanço extremamente positivo, o Passeio de Bicicleta "Dia 1 de Portugal" reuniu na "festa do
ciclismo de lazer" mais de 800 participantes, número que superou as melhores expetativas. Aliando o
desporto, a cultura e a história, o Passeio de Bicicleta "Dia 1 de Portugal", promovido com o apoio da
Câmara Municipal de Guimarães e da Liberty Seguros, entre outras entidades, pretendeu incentivar a
prática desportiva e assinalar uma importante data histórica, a Batalha de São Mamede de 1128 que
viria a ser designada como "a primeira tarde portuguesa".
 
Promovido desde 2009 e sendo praticamente a única atividade (para além da sessão solene oficial
promovida pela autarquia de Guimarães) que assinala o 24 de junho de 1128, o Passeio de Bicicleta
Dia 1 de Portugal tem a particularidade de proporcionar momentos de interação e de convivência com
figuras públicas e ícones do desporto, para além de possibilitar a participação de toda a família.
 
A iniciativa da Associação de Ciclismo do Minho foi de participação gratuita, tendo os participantes
recebido uma t-shirt oficial oferecida pela Liberty Seguros e participado no sorteio de diversos prémios
oferecidos pelos parceiros do evento. A 8ª edição do Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal teve dois
percursos de dificuldade baixa (passeio e mini passeio) e um trilho de BTT (Trilho do Fundador/Profº
Orlando Lemos), procurando-se assim incentivar a participação de todos os interessados,
independentemente da idade e da condição física. Com partida junto ao Estádio D. Afonso Henriques,
o percurso inicial do Passeio Dia 1 de Portugal percorreu o Centro Histórico de Guimarães pelos três
grupos de inscritos. O Trilho do Fundador/Profº Orlando Lemos, uma das três opções de participação,
foi promovido em parceria com a ERDAL - Escolas de Referência de Desportos de Ar Livre.
 
Tiago Machado (Team Katusha), José Mendes (Bora-Argon 18), Delmino Pereira (ex-ciclista e
Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo), Cândido Barbosa (ex-ciclista), Mário Miranda (ex-
treinador de ciclismo), José Luís Galdamez (ex-ciclista), Carlos Resende (considerado um dos
melhores andebolistas portugueses de sempre), Carlos Rocha e Tierri Mendes, Campeões do Minho de
BTT XCM e atletas da equipa Saertex Portugal | Edaetech, entre outros, foram algumas das presenças.
 
Referência ainda para a presença de um grupo de participantes com bicicletas antigas, vestidos à
época, assim como de atletas das seguintes equipas e grupos: 100 Stress, 4teamBTT, A Modinho,
ACDar ao Pedal, Amadeu Bastos Alumínio - Lixa, Amigalhaços Bike, Amigos 100 Team, Anjosbike,
AQQT - Antes Quebrar Que Torcer, Arcádia Nicolina, ASC / Formadestemida, Associação de
Paraquedistas de Guimarães, Bais na Bike, Bike Zone - Guimarães, BikeTeam, BTT Berço, BTT
Caminhos Fracos, BTT Cerca, BTT Margens do Cávado, BTT Pedal Berço, BTT Pisca, BTT Selho, BTT
Serzedo, BTT Torcatense / Casa Myzé, BTTaipas, BTToks, BVG Biketeam, Caminhos Fracos, CC Spol
Concello de Porriño Abanca, Centro Ciclista de Avidos, Centro de Recreio Camiliano / Garbo / Vegas
Cosmetics, Cercigui, Ciclo Mário Miranda, Clube BTT Redline, Clube de Cicloturismo de Calvos,
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Compedal - Casa do Povo de Briteiros, Confecções Cruzeiro, Dmx - Moto Areal, DoYouRun, Entorna
Pipas, Erdal, Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, Eu e Elas, ExtremeBike, Família Costa, FC Famalicão
/ Soniturismo / Bike World, Fernandes da Silva, GTC, Gteam, Guimatrilhos, K Mara BTT, Kedas Fixes
BTT, Lentos, Monta Kabra, Montanhistas BTT, Muralhas BTT, Olhares Curiosos, Os da Vigairada, Os
dois Amigos, Os Frakinhos, Os Gulosos, Os Rôtos, Pedaladas São Torcato, PedalBerço, Pinheiro BTT,
Poelama.Net, Polvoreira BTT, Quedabike, Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão / Santa Cruz, RFM Lixa,
Rio Fit BTT, Rise Sport, Roda na Frente, Saertex Portugal | Edaetech, Seissa / Mgb Bikes / Matias &
Araújo / Frulact, Sempre Andar, Serzedelo BTT, Silvares Com Vida, Sodesce, Sport Ciclismo de S. João
de Ver, Superbike, T.T.T. Cabeleireiros Vitória, Trilhos e Pegadas, Trio Maravilha, Umrunners,
Vimaranes BTT e Xaimites BTT.
 
Embora maioritariamente provenientes de várias freguesias do concelho de Guimarães, o Passeio de
Bicicleta Dia 1 de Portugal registou a presença de participantes oriundos das localidades de Amarante,
Amares, Barcelos, Braga, Fafe, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Ovar,
Paços de Ferreira, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Saint-étienne, Santo Tirso, São João da Madeira,
Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Vizela.
 
Nas edições anteriores o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal integrou a programação de Guimarães
2012 - Capital Europeia da Cultura, de Guimarães 2013 - Cidade Europeia do Desporto, foi o evento
escolhido pelo Comité Olímpico de Portugal para assinalar o Dia Olímpico (2013), integrou o programa
oficial das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa (2014) e o programa do centenário do
Centro Juvenil de São José (2015).
 
O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal contou, entre outros, com os seguintes apoios: Câmara
Municipal de Guimarães, Federação Portuguesa de Ciclismo, Liberty Seguros, Cision, Arrecadações da
Quintã, Raiz Carisma - Soluções de Publicidade, POPP Design, Tempo Livre / Centro de Medicina
Desportiva de Guimarães, Vitrus Ambiente, Salvaggio, União de Freguesias de Atães e Rendufe, Like
Bike, Controlsafe, Decathlon, Hermotor - Ford, GuimarãeShopping, Eyemotion, Guimarpeixe, Hotel ibis
- Guimarães, Enfcare - Serviços de Enfermagem, Lda., IPDJ, Roda na Frente e Ciclismo a Fundo
(revista oficial).
 
Propedalar @ 27-6-2016 10:01:00
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As tenistas do Ginásio 
estiveram em grande plano. 

ai' 8 

NOTÍCIAS DO GINÁSIO 
CLUBE DE SANTO TIRSO 

ANDEBOL — Teve lugar, em 
Castelo Branco, ao longo de todo o 
fim-de-semana, a Fase Final de 
Apuramento do Campeão Nacional 
da 3.° Divisão, na qual estiveram 
em competição o Albicastrense, o 
Marítimo S. C. e o Ginásio B. 

Depois de vencer, categorica-
mente, a equipa do Marítimo, por 
41-21, a nossa jovem equipa de-
frontou, este domingo, a do 
Albicastrense, a jogar no seu Pavi-
lhão, e não conseguiu impor o seu 
jogo, perdendo por 27-24. 

Desta forma, sagrou-se vice-
-Campeã Nacional da 3.° Divisão, 
sendo o mais importante a excelen-
te prestação destes jovens jogado-
res ao longo de toda a época, mos-
trando capacidade para desafios 
novos e mais ambiciosos. 

NATAÇÃO — Decorreu, no pas-
sado sábado, a 18.® edição do Tor-
neio «Cidade de Fafe». 

Estiveram em competição 158 
nadadores, em representação de 
14 clubes, entre os quais sete do 
Ginásio. 

Os nossos nadadores conse-
guiram alcançar sete novos recor-
des pessoais, num desempenho 
médio de 101,0%. 

Destaque para a obtenção de 
um novo TAC para os Campeona-
tos Nacionais, desta feita pela 
Mariana Moreira, na prova de 100m 
Mariposa. 

De relembrar que, Francisco 
Neto e Miguel Gonçalves, já têm 
TAC's para os Nacionais, que se 
disputarão em Famalicão, de 15 a 
17 de julho. 

Entretanto, todos terão, ainda, 
oportunidade de alcançar novos 
TAC's durante os Campeonatos 
Regionais, também a realizar em 
Famalicão, nos dias 24 e 25 deste 
mês. 

Uma análise detalhada aos de-
sempenhos dos nadadores, bem 
como os resultados completos do 
Torneio, estão disponíveis no site 
do clube. 

TÉNIS — As nossas tenistas 
estiveram em grande plano no Tor-
neio Sub14/18 do Ginásio, que de-
correu ao longo do fim-de-semana 
e foi, mais uma vez, um enorme 
sucesso. 

Sub-18: Patrícia, em 1.g lugar e 
Margarida, em 2.g. 

Sub-14: Tatiana e Isabel, em 3.2  
lugar. 

VOLEIBOL — Juniores femini-
nos: Vitória B, 3 vs Ginásio, 2 (17- 
25; 25-27; 25-21; 25-16 e 15-13). 

Cadetes fem.: Aproj, 3 vs Giná-
sio, 1 (25-18; 24-26; 25-21 e 25-16). 

FÉRIAS DESPORTIVAS 

As férias escolares chegaram e, mais uma vez, o Ginásio orga-
niza actividades para que os jovens possam ocupar os seus tempos 
livres de uma forma saudável, em prol de uma melhor educação, 
proporcionando uma riqueza de gestos desportivos, culturais e sociais, 
indispensáveis para a sua formação e educação. 

Desta vez, a envolvência do clube vai ser maior e as nossas 
modalidades e respetivos treinadores vão estar presentes de uma 
forma mais marcante. 

Atividades desportivas: Voleibol, Andebol, Futebol, Basquetebol, 
Piscina, Ténis, Caminhada, Golf, paintball, arvorismo, etc.. 

A base dos programas é flexível, pelo que a realização das 
atividades ficam dependentes das instalações disponíveis. 

Datas: de 20 de Junho a 29 de Julho, segunda a sexta, das 9 
às 17 horas. 

Todas as informações em www.ginasioclubesantotirso.com  
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Andebol: juvenis do JAC 
terminam campeonato 
no 3.º lugar

A equipa de juvenis feminina de andebol do JAC, 
Alcanena, terminou o campeonato nacional da ter-
ceira posição. Na fase final, a quatro, a formação 
de Alcanena entrou bem, a vencer no primeiro 
jogo, diante do Juv. Lis, por 26-30, ma na segun-
da jornada, o JAC perdeu com o Colégio de Gaia 
por três golos de diferença (21-24). Na terceira 
e última jornada, disputada este domingo, o JAC 
sofreu uma derrota novamente discutida, diante 
do Leça da Palmeira (onde decorreu a fase final), 
desta feita por dois golos de diferença (31-29). 
Venceu o torneio o Colégio de Gaia.
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SINAIS DA SEMANA

Trinta e sete anos após a fun-
dação, a ADA alcança o pri-
meiro título nacional do seu 
historial: campeã da 3.ª divi-
são. Um prémio à persistência 
daqueles que têm o andebol 
no coração. Merecem.

O título
já cá mora!

O judo de Castelo Branco aca-
ba de produzir mais duas cam-
peãs nacionais. Francisca Jorge 
e Maria Rosário são atletas 
juvenis da Escola de Judo Ana 
Hormigo. Um jeitinho especial 
para produzir talentos!

Judo sempre
em altas

Dois jogos de sub-20 da Taça 
Nacional de Futsal acabaram 
com cenas de violência. A qua-
lifi cação da equipa do Fundão 
para a fi nal four foi ensombra-
da por agressões perpetradas 
por atletas do Sangemil.  

Mão pesada aos 
prevaricadores 

ESCREVEU-SE HISTÓRIA EM CASTELO BRANCO

Albicastrense é 
campeã nacional
III DIVISÃO Modalidade carismática em Castelo Branco alcan-
ça o ponto mais alto depois dos tempos da 1.ª divisão e trinta e sete 
anos após a fundação da ADA.

Artur Jorge
artur.jorge@reconquista.pt

Escreveu-se história no andebol 
de Castelo Branco. Trinta e sete 
anos após a sua fundação, a Asso-
ciação Desportiva Albicastrense 
(ADA) alcança um título de cam-
peã nacional. É a nova titular do 
cetro da 3.ª divisão, após a dupla 
vitória no último fi m-de-semana: 
32-25 ao Marítimo de Ponta 
Delgada e 27-24 ao Ginásio S. 
Tirso (B).
A Albicastrense sucede na 
lista de campeões a Estarreja 
(2014/2015), Arsenal da De-

Tiago Vieitas foi uma das unida-
des nucleares na caminhada para 
o título. O ex-jogador de Afi fense 
e Francisco de Holanda apontou 
ao longo de toda a temporada 164 
golos. Chegou a estar em risco 
para a fi nal mas jogou com uma 
mão ligada e contribuiu com 6 go-
los para a vitória sobre o Ginásio 
de Santo Tirso.
“É um título mais do que me-
recido. Trabalhámos a época 
toda para este desiderato. Fomos 
unidos e consequentes”, disse o 
lateral da Albicastrense.

TIAGO VIEITAS É UM DOS ARTÍFICES DA CONQUISTA

“Andebol em Castelo Branco
merece um escalão superior”

PAVILHÃO DE CASTELO BRANCO

E. BORGES
MAX (4)
J. MATEUS
J. GONÇALVES (3)
NUNO LEITÃO (1)
T. CARMO (6)
F. NICOLAU 
T. VIEITAS (6)
F. PEREIRA (2)
D. TAVARES (1)
H. FIGUEIREDO
R. OLIVEIRA (4)
M. ANICETO
J. PEREIRA
J. POÇAS

MATA/CURTO

2427
ADA G. S. TIRSO B

J. PEREIRA
JOSÉ POÇAS (4)

H. CASTRO
A. CRUZ (2)

B. FERNANDES (1)
J. CARDOSO (5)
HUGO SILVA (1)

EDGAR CRUZ (3)
J. LIMA (1)

TIAGO SILVA (4)
R. QUINTÃO

T. FIGUEIRAS
C. MENDES

D. ALVES (1)
M. LIMA (2)

J. MACHADO

JOSÉ FONSECAT

RUBEN MAIA E ANDRÉ NUNES

Há dois anos em Castelo Branco, 
Vieitas já se apercebeu do caris-
ma da modalidade. E não tem 
dúvidas que o lugar do andebol 
albicastrense “é num escalão 
superior”. 
“Momentos destes não acontecem 
muitas vezes. Houve uma enorme 
vontade de ganhar. Agarrámo-
nos com muita força a esta fi nal”, 
referiu o atleta que vai continuar 
a vestir a camisola da ADA. “Para 
o ano cá estaremos para tentar 
alcançar a fase de subida da 2.ª 
divisão”, concluiu.

vesa (2013/2014) e Boa Hora 
(2012/2013). Foi um domingo 
fervoroso no Pavilhão Municipal 
de Castelo Branco, onde decorreu 
a fase fi nal, supervisionada pela Fe-
deração de Andebol de Portugal. 
A ADA disparou para o título 
no início da 2.ª parte. Atingiu o 
intervalo em desvantagem (11-12) 
e sob a ameaça de um adversário 
com um coletivo equilibrado. “Ao 
intervalo procedemos a acertos 
e tomámos atenção a algumas 
unidades do adversário. Mas foi, 
sobretudo, o querer dos nossos 
jogadores, que possibilitou cons-
truir uma boa vantagem”, que se 

chegou a cifrar nos cinco golos.
As declarações são da dupla téc-
nica. António Mata e José Curto 
falam de um prémio a muitos anos 
de persistência. “Ao fi m de uma 
carreira desportiva e de estes anos 
todos no banco da ADA, somos 
campeões nacionais. Já nos pode-
mos reformar, mas o Mata diz que 
não”. Palavras de José Curto. O 
colega de percurso explica a nega: 
“O desporto é uma via para Cas-
telo Branco. Se tivermos equipas 
nas principais divisões, a cidade 
terá muito a ganhar. Acredito que 
a autarquia nos vai continuar a 
ajudar. Gostava muito de voltar a 

ver o andebol de Castelo Branco 
na 1.ª divisão”.
O público empurrou a equipa. 
“Castelo Branco tem de ser bair-
rista”, advoga José Curto. Outras 
antigas glórias da ADA, também 
baixaram ao recinto de jogo na 
cerimónia de atribuição da taça, 
como Félix, Ernesto e Barroso. 
Também os autarcas Luís Correia 
e Jorge Neves se associaram ao 
momento.
“Não esqueço os tempos da 1.ª di-
visão. Mas nunca tinha sido cam-
peão. É outro sabor”, sublinhou 
Mata, antes de dar uma pincelada 
à próxima época no segundo esca-

lão nacional: “Se conseguirmos 
manter estes jogadores, preci-
samos de dois reforços, para au-
mentarmos as soluções. Teremos 
sempre que recorrer a jogadores 
de fora, porque o nosso campo de 
recrutamento é muito reduzido”.

CONFIDÊNCIA. O responsável 
“azul” fez uma (in)confidência 
durante as celebrações do títu-
lo: “Quatro dos jogadores mais 
utilizados não fi zeram um treino 
em Castelo Branco durante toda 
a época. Têm qualidade e foi pos-
sível enquadrar essa capacidade 
em prol do coletivo”.

Max protagoniza a garra que conduziu ao título
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DA III DIVISÃO

ADA é campeã
nacional de andebol
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