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ANDEBOL 

Martins é reforço 
do Benfica 
-, Estava no ABC há cinco épocas; 
reencontra ex - companheiros e 
técnico Carlos Resende na Luz 

TÂNIA PAULO/SL BENFICA 

Carlos e o vice Domingos Almeida Lima 

O Benfica contratou o ponta direita 
Carlos Martins, 24 anos, que jogou no 
ABC nas últimas cinco épocas. «Tenho 
de trabalhar arduamente como sempre 
fiz e, de certeza, vou ganhar muita coisa 
nesta casa», disse o jogador ao site  dos 
encarnados, que em 2017/18 
conquistaram a Taça de Portugal, com o 
Sporting a sagrar-se bicampeão 
nacional. Martins expressou ainda 
alegria por reencontrar os jogadores 
Ricardo Pesqueira, Pedro Seabra e Nuno 
Grilo e o treinador Carlos Resende, com 
os quais trabalhou no ABC. «Vamos 
lutar por todas as competições, não só 
a nível nacional, mas também na Taça 
EHF», anteviu Martins, que marcou 124 
golos em 37 jogos na última época. O 
Benfica já anunciara a contratação do 
guarda-redes internacional macedónio 
Borko Ristovski, proveniente 
do Barcelona. 
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BENFICA. 

REFORÇO NO ANDEBOL 
O Benfica confirmou ontem a 
contratação de Carlos Martins, 
ponta-direito que chega à Luz 
proveniente do ABC para refor-
çar a equipa de andebol dos en-
carnados. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Em ‘casa’ de um dos maiores
apoiantes do clube, a Sabseg,
que renovou o seu apoio à colec-
tividade, o ABC/UMinho apre-
sentou, ontem, mais dois refor-
ços para a época 2018/2019.
Carlos Oliveira e José Rolo são
os mais recentes jogadores dos
bracarenses, numa clara de-
monstração de aposta na juven-
tude e na prata da casa.

Carlos Oliveira é um jovem
guarda-redes de apenas 18 anos
que chega ao ABC/UMinho para
terminar a sua formação, uma
vez que tem ainda idade de jú-
nior, mas também para ser mais
uma opção para a equipa sénior
comandada por Jorge Rito. In-
ternacional sub-18 por Portugal,
o jovem atleta afirmou-se “mui-

to satisfeito pelo convite do
ABC, não só por ser um clube
histórico e com provas dadas a
nível de formação e nos senio-
res, mas também devido ao pro-
tocolo que tem com a Universi-
dade do Minho” para onde
Carlos Oliveira vai estudar me-
dicina no próximo ano lectivo.

Já José Rolo regressa a uma ca-
sa que conhece muitíssimo bem
e onde se formou no andebol. O
lateral direito cumpriu a sua for-
mação nos academistas, de onde
saiu aos 25 anos para uma expe-
riência no estrangeiro (represen-
tou o 1.º de Agosto, em Angola).
Regressa agora aos 29 anos com
o objectivo de “ajudar a equipa
no seu compromisso com as vi-
tórias”. Um regresso “focado em
ajudar o ABC a ganhar títulos”,
mas também com o sonho de
chegar à selecção nacional.

ABC/UMinho apresenta mais dois reforços
CARLOS OLIVEIRA E JOSÉ ROLO são reforços do ABC/UMinho para a nova temporada. Clube reforça aposta na juventude e no re-
gresso de um homem da casa depois de uma aventura no estrangeiro. Academistas renovaram também protocolo com a Sabseg.

DR

Carlos Oliveira e José Rolo foram apresentados como reforços do ABC/UMinho para a época 2018/2019
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ANDEBOL Até domingo, a Ba-
talha recebe o maior evento
desportivo nacional da moda-
lidade do andebol, envolvendo
a participação de escalões in-
fantis.

São mais de 1.200 atletas
oriundos de Norte a Sul de Por-
tugal, incluindo ilhas que, para
além da participação em de-
zenas de jogos, estarão envol-
vidos num amplo programa de
actividades lúdicas e culturais.
Atendendo ao elevado número

de equipas envolvidas no
evento, a organização distri-
buiu os jogos por diversos
equipamentos desportivos, de-
signadamente os pavilhões da
Batalha e da Golpilheira, bem
como nos equipamentos exis-
tentes nas localidades de Al-
caidaria, Casal do Marra,
Quinta do Sobrado e na Expo-
salão. As finais decorrerão no
próximo domingo, às 10h00 e
às 12h00, no Pavilhão da Ba-
talha.|

Batalha concentra 
1.200 atletas em encontro
nacional de infantis
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deixa o abc

Carlos Martins
confirmado na Luz

O andebolista português 
Carlos Martins (ex-ABC 
UMinho) assinou um 
contrato com o Benfica, 
anunciou, ontem, o clu-
be "encarnado".

O ponta direita, de 24 
anos, que atuava há cin-
co épocas no ABC, no qual 
iniciou carreira, tendo 
vencido, na presente épo-
ca, a Supertaça de Portu-
gal. Carlos Martins reve-
lou a sua alegria por voltar 
a trabalhar com Ricardo  
Pesqueira, Pedro Seabra e 
Nuno Grilo, e ainda com 
o treinador Carlos Resen-
de, que também atuaram 
no clube bracarense.

De saída do ABC es-
tão, ainda, Belmiro Al-
ves (Águas Santas) e Dél-
cio (ISMAI).
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D
M

N
a apresentação dos 
reforços, Carlos Ma-
tos sublinhou, ain-
da, a importância 

de ambos estarem liga-
dos aos estudos.  José Ro-
lo vai «voltar a estudar» e 
o Carlos Oliveira vai estu-
dar Medicina. «Alargamos 
o leque de atletas e, tam-
bém, de estudantes uni-
versitários. Não estamos 
focados apenas na ques-
tão desportiva e nos golos 
que marcam, mas quere-
mos muito que eles mar-
quem estes golos acadé-
micos e sociais», juntou.

Carlos Oliveira, que fez 
um exame no Porto an-
tes de ser apresentado em 
Braga, explicou as razões 

guarda-redes, de 17 anos, explica as razões que o levaram a mudar-se para braga  

«Crescer em dois mundos paralelos»
que o levaram a trocar a 
turma portista pelo ABC.

«Eu aceitei este convite 
com agrado, porque para 
mim é muito importante 
fazer o meu último ano de 
formação num clube com 
história na formação, na 
equipa sénior e se alimen-
ta de títulos. Foi uma deci-
são difícil mas, ao mesmo 
tempo, fácil, sobretudo 
pelo apoio incondicional 
que sempre recebe des-
de o início das conver-
sações e, também, pela  
parceria com a UM que 
me vai permitir crescer 
em dois "mundos" para-
lelos (andebol e estudos), 
e isso é fundamental pa-
ra mim», vincou o jovem 

A
B
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U
M
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Carlos Oliveira (à esquerda) e José Rolo

guarda-redes.
José Rolo, visivelmente 

feliz, destacou que o com-
promisso do ABC com as 
vitórias é «enorme» e es-
se foi um dos motivos que 
levaram o lateral direito a 
«regressar a casa».

«Quando sai, como o 
Carlos Matos disse, e re-
cordo que só jogou em 
Portugal no ABC – entrei 
aos 12 e sai aos 25 anos –, 
sempre quis voltar. Re-
gresso com 29 e para mim 
fazia todo o sentido vol-
tar para a casa que me viu 
nascer para o andebol. O 
meu compromisso com 
o ABC é de vencer jogos 
e títulos e entrar em cada 
jogo e em cada competi-

ção para vencer», desta-
cou o andebolista braca-
rense, que sonha, ainda, 

com um regresso à sele-
ção. «Mas, para já, estou 
focado no ABC», atirou.
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 pedro vieira da silva

O 
ABC/UMinho apre-
sentou, ontem mais 
dois andebolistas pa-
ra atacar a nova épo-

ca: José Rolo (lateral di-
reito, ex-1.º de Agosto, 
Angola) e Carlos Oliveira 
(guarda-redes, de 17 anos, 

lateral-direito josé rolo de regresso e internacional sub-18 luso, carlos oliveira, chega do fc porto 

Passado, presente e futuro a uma só mesa

ex-juvenil do FC Porto).
José Rolo, visivelmen-

te feliz por "voltar a casa" 
– entrou para as escolas 
da turma amarela com 
12 anos e deixou Braga 
com 25, tendo conquista-
do duas Taças de Portugal, 
tendo ainda alinhado em 
vários jogos internacio-

nais pelo ABC/UMinho.
Rumou, depois, a An-

gola, onde foi treinado 
pelo ex-academista Fili-
pe Cruz, tendo conquis-
tado ali vários títulos.

Agora, volta ao Sá Lei-
te, onde vai trabalhar com 
Jorge Rito, que já o orien-
tou nas escolinhas do ABC.

Da turma portuense 
chega o guarda-redes Car-
los Oliveira, de apenas 17 
anos, internacional sub-18
português, que vai lu-
tar com Humberto Go-
mes e Cláudio Silva pela 
titularidade.

Na apresentação, o 
presidente da turma aca-

demista, Rui Silva, mos-
trou-se satisfeito pela re-
novação da parceria com 
a SABSEG, tendo recor-
dado que a campanha 
de angariação de sócios, 
com seis meses gratuitos 
de quotas se estes passa-
rem os seguros para a SA-
BSEG, representada na 
conferência de impren-
sa por Miguel Machado, 
presidente do Conselho 
de Administração da em-
presa  – continua ativa.

ABC venceu 40%
dos títulos lusos
nos últimos 30 anos
Carlos Matos, diretor des-
portivo do ABC, apre-
sentou dois andebolistas, 
realçando a qualidade de 
ambos e a "ponte" que po-
de ser feita entre o pas-
sado, presente e futuro.

«O ABC é, nos últi-
mos 30 anos, a equipa 
que mais conquistou títu-
los em Portugal. Cerca de 
40% dos títulos nacionais 
seniores foram ganhos
pelo ABC, e falo apenas 
dos seniores, porque na 
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ABC/UMinho renovou contrato com empresa bracarense e apresentou mais dois reforços para 2018/2019 

formação a percentagem 
ainda é maior. Nos últi-
mos quatro anos venceu 
seis títulos. A ideia é con-
tinuar nesta senda. José 
Rolo é um regresso a ca-
sa, lateral direito, esquer-
dino. Eu sabia que ele, tal 
como muitos outros, sai-
ram mas com a ideia de 
voltar. Era uma posição 
específica em que tínha-
mos uma lacuna. É um 
bom regresso, sei que es-
tá super feliz e para nós é 
bom ver os filhos da casa 
regressar. Mas não é só a 
questão emocional, tem 
muito valor desportivo», 
vincou.

«Carlos Oliveira é um 
atleta que seguíamos há 
dois anos, com enorme 
potencial, é um dos guar-
da-redes da seleção de 
sub-18. É um atleta para 
o presente e para o futu-
ro. Acreditamos que se-
rá uma excelente aposta, 
não é para daqui a três 
anos, será para já, vai de-
pender dele, mas acredi-
tamos que nos vai ajudar 
imenso», finalizou Matos.
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ANDEM CARLOS MARINS NA 
LUZ PARA ENCONTRAR AMIGOS 
Carlos Martins, ponta-direita internacional 
que aos 24 anos trocou o ABC pelo Benfica, foi 
apresentado ontem na Luz, onde recordou 
ter ganho "seis títulos, um deles internacio-
nal, em seis anos em Braga". O jovem médico 
considerou "muito agradável" ir reencontrar 
Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira, Nuno Grilo 
e o técnico Carlos Resende, com os quais 
festejou a maioria dos seus êxitos. 
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--9)G OS DO MEDITERRÂNEO 
E um sonho com mais de duas 
décadas que se vai realizar. 
Tarragona'2018 marca hoje 
a estreia de Portugal 

Política: adiados um ano devido à crise na Catai 
os Jogos podem ser palco de reivindicaçõe

s  

Jornalistas: são mais 90 
u

0 ós'aciéddaàoillis plior 450 órgãos 

de comunicação social, num sinal do valor dos Jogos 

Glitiff I I APOSTAI? 
••• 
Textos RUIGUIZIARAES 

É a maior delegação 
portuguesa de sempre a 
um evento desportivo e 
com nomes que são prova 
de qualidade. Fernando 
Pimenta, Telma Monteiro, 
Rui Bragança e Patrícia 
Mamona estarão em ação 

Portugal está a horas de con-
cretizar um desejo antigo: 
fazer parte dosJogos do Medi-
terrâneo. Foram mais de duas 
décadas de luta por esse so-
nho, que vai tomar-se realida- 

de na edição deste ano, a ter 
lugar emTarragona, Espanha, 
e tem início marcado para 
hoje, com a cerimónia de 
abertura a decorrer a partir 
das 20h00 portuguesas, no 
Nou Estadi. 
"Há muito que o Comité 

Olímpico de Portugal [COP] 
trabalhava para fazer parte 
dos Jogos do Mediterrãneo e 
foi neste mandato que o con-
seguimos. Desejamos que to-
dos os atletas deem o melhor 
no aspeto desportivo e que te-
nham um comportamento ir-
repreensível socialmente", 
disse José Manuel Constanti-
no, presidente do COP, no 
passado dia 12, quando a Mis-
são portuguesa aos Jogos foi 
apresentada em Lisboa. 

São 32 modalidades, compe- 

tindo 3622 atletas de 26 paí-
ses, que até dia ide julho irão 
lutar por 246 pódios numa 
competição que decorre des-
de1951 e que passa a ser, a par- 

"Que os atletas 
cleem o melhor 
no aspeto 
desportivo e que 
tenham um 
comportamento 
irrepreensível 
socialmente" 
JosélidanuelConstantino 
Presidente do COP 

tir de agora, o terceiro maior 
compromisso desportivo do 
país, depois dos Jogos Olímpi-
cos e dos Jogos Europeus. Há 
nações com grandes pergami-
nhos, mas Portugal, que se 
fará representar pela mais 
vasta delegação de sempre, 
com 233 atletas, chegou aTar-
ragona com legítimas espe-
ranças de fazer também boa 
figura. 

E as ambições têm nome 
próprio. Atletas como Fer-
nando Pimenta, que chega a 
Espanha ainda a sentir o sabor 
dos três pódios no Europeu de 
canoagem, Telma Monteiro, 
Rui Bragança e Patrícia Ma-
mona, todos medalhados em 
Jogos Olímpicos ou Campeo-
natos do Mundo, são desde 
logo um garante de qualidade  

inquestionável e a prova da 
importância que o COP atri-
bui a este evento. 

"Que todos se empenhem, 
se superem e tragam deTarra-
gona excelentes recordações 
no plano desportivo e social", 
desejou o ministro da Educa-
ção,Tiago Brandão Rodrigues. 
Numa altura em que o Mun-
dial de futebol da Rússia pren-
de atenções e a Seleção Nacio-
nal vai bem encaminhada, 
também em Tarragona as co-
res lusas, que apenas não se 
mostrarão em futebol (joga-
se em sub -19), boxe e haltero-
filismo, poderão subir alto. 
Duas dezenas de pódios, sen-
do algo que Portugal nunca 
festejou, podem estar ao al-
cance de uma equipa de qua-
lidade. 

TARRAGONA 
COO 2018 

TIRO COM ARCO 
FAZ HOJE A ESTREIA 
É a primeira modalidade com 
portugueses em ação, ainda 
antes da Cerimónia de 
Abertura. Jorge Alves, Luís 
Gonçalves e Domingos 
Vaquinhas terão a qualifica-
ção em recurvo individual, a 
partir das 8h00, apurando-se 
24 dos 40 inscritos para a 
ronda que se iniciará depois 
às 12h00. A equipa nacional 
já fez ontem o primeiro 
treino em Tarragona. 

• amém 
TIRAREI DE ESPANHA 
A Cerimónia de Abertura dos 
Jogos do Mediterrâneo será 
esta noite, a partir das 20h00 
portuguesas, no Nou Estadi 
de Tarragona. Inaugurado a 2 
de fevereiro de 1972, tem 
capacidade para 14 561 
pessoas e a cerimónia será 
liderada pelo rei Felipe VI, 
temendo-se que venha a 
ouvir assobios. Portugal será 
a 19.2  delegação num desfile 
que a Espanha encerrará. 

Enviado 
especial a 
Tarragona 
[Espanha] 

Página 9



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 75562110 22-06-2018

Trata-se da 
maior 
delegação 
portuguesa de 
sempre num 
evento 
desportivo, 
com 233 
atletas 

fiAlti)ADES 

Das 32 
modalidades 
que compõem 
esta edição 
dos Jogos do 
Mediterrãneo, 
Portugal 
apenas não 
competirá em 
três: futebol, 
que se joga em 
sub-19, boxe e 
halterofilismo 

Marco Alves, chefe da 
Missão Portuguesa, São 26 as 

a ser recebido por nações que 
Chuso Garcia competem 

Bragado, alcaide nestes jogos 
de Tarragona de Tarragona 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun fui 

1 10 
5 7 11 12 

2 2 liwY14 

fiLkL0;:: 

2 4 
13 13 13 

5 5 4 FORTE 
Escolha adiada 

Fernando Pimenta, único dos medalha-
dos olímpicos que já está em Tarragona, 
seria a escolha óbvia para levar esta noite 
a bandeira de Portugal na Cerimónia de 
Abertura. Mas o limiano compete ama-
nhã de manhã e ser porta-es-
tandarte não era aconselhá-
vel. Como o mesmo acontece 
com João Silva e João Pereira, 
do triatlo, Alexis Santos, da 
natação, e João Costa, 
do tiro, os seguintes 
entre os mais cota-
dos, a escolha nacio-
nal foi... adiada 
para hoje. 

Três anéis 
formam o 
símbolo dos 
Jogos do 
Mediterrâneo, 
representando 
Europa (19 
países), África 
(cinco) e Ásia 
(dois) 

Portugal, 
Andorra, São 
Marino, Sérvia, 
Macedánia e 
Kosovo são os 
seis paises 
participantes 
que não são 
banhados pelo 
mar 
Mediterrâneo 
(nem pelo 
Adriático) 

Albania 59 
Andorra 34 

Argétio 1% 
BrSsnia-Herzegovina 70 

Chipre 123 
Croácia 99 

Egito 177 
 Esiovénia 174 

Espanha 396 
Franco 310 
Grécia 299 

Itália 419 
Kosovo 40 
bbano 21 

Líbia 30 
Altacedónia 72 

Malta '11 
Marrocos .114 
Mónaco 22 

Montenegro 57 
PORTUGAL fim  233 
San Marina 16 

Sérvia 140 
Síria  •  33 

TunBia 
Turquia 

3 3 2 
2 • 2 

ti 

2 2 

2 
2 3 2 3 2 

5 4 5 

geCerimónia El Cerimónia
Competi o X  Pódios  de abertura de encerramento 'çã  

imo Vão competir 3622 atle-
tas, de 26 países - dois recor- 
des -, lutando por 246 pódios 
num evento tradicionalmen- 
te dominado por Itália, Tur- 
guia, França e Espanha, com 
a Grécia a alguma distância. 
Serão essas as únicas equipas 
com mais atletas do que Por-
tugal, um sinal de que o nosso 
país tentará ocupar um lugar 
de prestígio em provas tam-
bém dominadas por esse 
quinteto, que supera sempre 
a meia centena de medalhas, 
seguindo-se outro lote de seis 
países que atinge as 20. 

TARRAGONA'2015 — CALENDÁRIO 

Cerimónias 

▪ Ilro com arco 
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MASCULINO 
André Gomes, Dlogo Sibra. Diogo Valérlo, 
Eduardo Mendonça, Francisco Pereira, 
Francisco Silva, Gonçalo Vieira. lenilson 
Monteiro, João Rafa Peixoto, Leonel 
Femandes, Uris Frade, Manuel Gaspar, Nuno 
Reb, Oieksandr Nekrushets. Ruben Ribeiro, 
Vatter Soares 
FEMININO 
Adriana Lage. Ana SItva. Ana Cante, Anais 
Gamela, Bebiam Sabino. Carolina Gomes, 
Cláudia Correia, Cristlana Morgado. Diana 
Roque, Francisca Marques. Isabel Góis, léssica 
Ferreira. Marla Pereira.Marb Straré.Marlana 
LoPes.Soraia Lopes 

100mi4x100m: Frederico Curvei° 
100m: 4x100m: José Pedro Lopes 
200m: 4x10Orn: Ancuiarn Lopes 
200m:4,100m:1 orge Rafael 
4x100m: David Uma 
4x100m:DiogoAntunes 
400m:Vítor Soares 
1500m:Hugo Rocha 
5000m:Samuel Barata 
Disco; Peso:Frandsco Belo 
Salto em Mura: Paulo Conceição 
Salto emComprrnenin: Miguel Marques 
100m:200m:Lorene Bazoio 
200nt 4x400m. Filipa Martka 
400m:4x400m. Cátia Azevedo 
400rix4x400m: Rivinilda Mental 
400m barreiras, 4)4)0m: Andreia Olivelra 
5 000m: inès Monteiro 
Disccx1rna Rodrigues 
Disco: Liliana Cá 
Saltam Compnmentoi Evelise Veiga 
Salto com Vara: Maria Leonor Tavares 
Salto com Vara, Marta OnoEre 
Triplo Salto: Patricia Mamona 
Triplo Salto:Susana Costa 

Individual e Par: Bernardo Atliano, Duarte Anjo, 
Adriana Gonçalves, Sônia Gonçalves 

MASCULINO 
Ricardo Monteiro, Nuno Sá, António Moreira, 
Afonso Coelho 
FEMININO 
Ana Rua. Emífia FerreiraJosephine Filipe, 
Sofia Pinheiro 

F0.200m, Messias Baptista 
K1500m, K2 500m:FemandoPlisente 
K2 500m:João Ribeiro 
K1200m: Teresa Portela 
K1500m:loana Vasconcelos 

Prova de estrada e contrarrelógio: Domingos 
Gonçaives.loni 8randão.Danlela Reis 
Prova de irada: André Carvalho,Frederko 
Figueiredo,Rafael Silva, Tiago Antunes, 
Francisco Campos..loão Rodrigues, Maria 
Martins,Sorala Silva 

ECCLICStre 
Prova individual mista.prova equipa mista: 
AntónioAlmeida, DuarteSeabra, Luis Sabino 
Gonçalves. RodrigoAlmeida 

• Prova equipa rmsta:Hugo Carvalho 

Espada. Max Ród Codeço, Rkardo Candeias. 
Fabiana Bonito 
Florete: Débora Nogueira 

Zsclirt aquãtier.; 
Slaiorri:MarlaSlmões 

Ginástica artistie 
Concurso individual Ali -Around 
Diogo Romero. Simão Almeida 
Concurso individual All-Arounct. Equipa: 
Beatriz Dias, LeonorSRva, Mariana Pitrez 

Gloastica 
Com-ursa:individual: táuraSales,MariaCanilhas 

Golfe 
Individual, Equipa: Daniel Rodrigues.Pedro Silva 
individual:temor Bessa 

/4XdO 
.60 kg: Gonçalo Mansinho 
-66 kg: Sergiu Oleink 
.73 kg: Jorge Fernandes 
-81 kg: Anri Egutldze 
-90 kg: João Martinho 
.100 kg: .1 orge Fonseca 
.100 kg: Diogo Silva 
.48 kg. Joana Diogo 
.52 kg: MarianaEsteves 
-57kg: Telma Monteiro 
-78 kg: Patricia Sampaio 
*78 kg: YahimaRamirez  

.6-7k9:Joaquim Mendes 
-84 kg: Hélio Hemandez 
44 kg: Filipe Reis ' 
61 kg:Ana Simão 
.68 kg: Maria Clara 

Greco-Rornana 60 kg-. António Cabral 
Greco-Romana 67 kg: Pedro Caldas 

100 e 200 costas: Francisco Santos 
50 e100 costas, 200 estilos.% bruços:José 
Lopes 
100 bruços,200 estika.50costas.50 bruços: 
Alexis Santos 
50.100 e200 livres, 200 mariposa, 
400 livrwi Miguel Nascimento 
1500 livres: Guilherme Pina 
200 costas, 200 livres. 400 estilos: João Vital 
200 bruços,400 livres, 400 rtiles: Tomás Veloso 
100 e 200costas.100 e 200 livres: Rita 
Frischknecht 
50, 100 e 200 mariposa:Ana Monteiro 
541 e100 marlposa,200estilos. 50 tostas. 50 I ivres. 
Inês Femandes 
50,100 e 200 bniços: Raquel Pereira 
200 mariposa, 200 e400estikx  
Victoria Kaminskaya 
200, 400 e 800 livres:Diana Durães 
400 e 800 Tarnila Holub 

MASCULINA 
Maxim Secrieru,Salvador Lopes, Mykola 
Yanochko, Pedro Sousa, RicardoSousa, 
Ricardo Teixeira, Rui Moreira,Rui Ramos,Tiago 
Costa, Carlos Gomes, João Leite. Miguel 
Rodrigues, Tiago Parati 
FEMININA 
Janete Sousa, Jéssica Teixeira, Maria Brandão, 
Maria Ferreira, Maria Sampaio. Rafaela Duarte, 
Inês Nunes, Ana Jardim, Beatriz Pereira, 
Catarina Reis, Elisabete Matos, inès Braga« 
nota Magalhães 

Doubtete, Precisão Hugo Dores, RicardoSousa, 
Filipa Antunes,Silvla Ramos 

LM lx. Pedro Fraga 
LM 2x: Afonso Costa, Dinis Costa 
LW lx: Joana Branco 
W lx:Ciáudia Figueiredo 

58 kg:Rui Bragança 
-68 kg: Nuno Costa 
.80 kg Júlio Ferreira 
.57 kg:ioarra Cunha 
-67 kg:Sofia Cruz 

Singulares. Pares: BemardoSaraiva, Gonçalo 
Falcão, Inès Murta, Lúcia Quitério 

Singular" Equipa: Diogo Carvalho, Diogo Chen, 
Cátia Martins, Leila Oliveira 
Equipa: André SIlva, Marta Santos 

Pistola ar comprimido 10m: João Costa, Jose 
Marracho.loana Castelão 
Espirxjarda ar COMOtIrriõ3 tOrn, Sara Antunes 

70m - $udividual e eouipaix:Diogo Vasquinhas, 
Jorge Alves, Luís Gonçalves 

Trap: João Paulo Azevedo, José Faria, Ana Rita 
Rodrigues, Mariana Serra 

Sprint individual: João Pereira, JoáoSilva, 
Gabriela Ribeiro, Melanie Santos 

Laser: Eduardo Marques 
Laser Ratfial Carolina João 

MASCULINO 
Alexandre Pereira, André Rosa, Ivo Rodrigues, 
João Franco, José Gomes, José Pinto. José 
Vieira, Nuno Teixeira, Rafael Cavalcanti, 
RkardoSilva,Sirnáo Moreira, Tomás Guerra 
FEMININO 
Afine Rodrigues, Ana Freches, Bárbara Gomes, 
Eduarda Duarte, Fabiob Gomes, Joana 
Resende.lülia Kavalenka, Juliana Rosas,Maria 
Maio, Marta Hurst, Neusa Neto, Vanessa 
Rodrigues 

MASCULINO 
Fabrkio Silva, Roberto Reis 
FEMININO 
Gabriela Coelho, Vanessa Paquete 

Edição de recordes ATLETAS 
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ANDEBOL 

Carlos Martins 'aguentou' 
um ano até rumará Luz 
Be O acordo já tinha sido feito 
háum ano, como Record revelou 
emprimeira mão, mas só agorao 
ponta -direita Carlos Martins ru-
mou à Luz para assinar contrato 
com o Benfica, clube que conti-
nua sem revelar a duração dos 
compromissos com os atletas. 

"Tive a oportunidade de tra-
balhar com o treinador Carlos 
Resende no ABC durante cinco 
anos e ganhámos cinco troféus. 
Também ganhei com Pedro Sea-
bra, Ricardo Pesqueira e Nuno 
Grilo. Voltara trabalhar com eles 
é muito agradável", afirmou à 
BTV o internacional de 24 anos. 

Ao contrário daquilo que suce-
deu com os referidos compa-
nheiros do ABC, Carlos Martins 
demorou mais um ano para ch e - 
gar às águias, porque cumpriu 
escrupulosamente o contrato 
coma turma de Braga, onde es -
teve seis anos e deixou saudades, 
depois de conquistar seis títulos, 
entre os quais um Campeonato e 
uma Taça Challenge. 

"Esta é uma oportunidade de 
ouro porque até agora não tinha 
tido a chance de ser profissional 
de andebol e o Benfica vai dar-
me isso", agradeceu Martins. 

Diogo Branquinho e André 
Gomes estavam numa situação 
idêntica à de Martins, mas as-
sinaram pelo FC Porto, en-
frentando processos em tribu-
nal. O A.R. 
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ANDEBOL 

Campeão firme 
na Starligue 
Ca O Pontault-Combault, 
vencedor dos playoffs da Proli-
ga francesa, confirmou a sua 
participação na Starligue ao de-
positar 500 mil euros, que será 
parte do orçamento mínimo 
obrigatório de 1,6 milhões de 
euros por temporada. Recor-
de- se que o clube gaulês conta-
rá com com João Moniz e Gon-
çalo Ribeiro no seu plantei. 

Página 12



A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 4,66 x 3,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 75562505 22-06-2018

ANDEBOL. Tal como Record 
anuncia 1.a ernprimeira mão, 
José Rolo (ex -1° Agosto, Angola) 
assinou por dois anos com O 
ABC, clube que oficializou, 
também ontem, o guarda-redes 
Carlos Oliveira, oriundo dos 
juniores do FC Porto. 
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Pedro Sequeira 
no Belenenses 
©  O andebolista Pedro Sequeira 
(28 anos), primeira linha oriundo 
do Boa Hora, depois de representar 
Passos Manuel e Sporting, assinou 
pelo rival Belenenses. E mais um 
reforço do clube da Cruz de Cristo, 
depois do pivô Bruno Moreira (ex - 
Madeira SAD), enquanto o central 
Nuno Roque regressa, após em-
préstimo ao Chartres, de França. 
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ANDEBOL 

Congresso da EHF 
dá prémio a Portugal 
a Portugal teve um reconhecimento 
especial por parte da EHF por organizar 
três ou mais eventos da federação euro-
peia. O Congresso de Glasgow (Escócia) 
propôs também o alargamento do Mun-
dial a 32 equipas a partir de 2021. 
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AN DEBOL. A Seleção feminina 
de juniores (sub 20) já se 
encontra em França para jogar o 
Torneio das Quatro Nações, 
encontrando a equipa anfitriã 
(hoje), a Espanha (amanhã) e a 
Alemanha (domingo). Aprova 
faz parte da preparação para o 
Mundial do escalão, entre 1 e 14 
de julho, na Hungria. 
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A17Batalha concentra 1200 atletas no Encontro Nacional de Infantis em Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/06/2018

Meio: Tinta Fresca Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ad4c8a07

 
Batalha está pronta para receber os jovens andebolistas De 21 a 24 de junho, a Batalha recebe o
maior evento desportivo nacional da modalidade do Andebol, envolvendo a participação de escalões
infantis. São mais de 1200 atletas oriundos de norte a sul de Portugal, incluindo ilhas que, para além
da participação em dezenas de jogos, estarão envolvidos num amplo programa de atividades lúdicas e
culturais.
 
O Encontro Nacional de Infantis em Andebol apostará numa matriz solidária, traduzindo-se na
angariação de verbas para os Bombeiros Voluntários da Batalha através da doação de um euro pela
venda de artigos de merchandising associados ao evento, bem como na promoção de uma
alimentação saudável, com distribuição gratuita de fruta pela Autarquia da Batalha no decurso do
Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física 2018-2030, recentemente apresentado em
Lisboa a que o Município da Batalha aderiu.
 
Atendendo ao elevado número de equipas envolvidas no evento, a organização distribuiu os jogos por
diversos equipamentos desportivos, designadamente os pavilhões da Batalha e da Golpilheira, bem
como nos equipamentos existentes nas localidades de Alcaidaria, Casal do Marra, Quinta do Sobrado e
na Exposalão. As finais decorrerão no próximo domingo, às 10h00 e às 12h00, no Pavilhão da Batalha.
 
Aponta Paulo Santos, presidente da Câmara Municipal da Batalha que "o Encontro Nacional de Infantis
em Andebol resulta de um esforço coletivo que reúne o empenho e a vontade da Autarquia, da
Federação respetiva, da Associação Distrital de Andebol e do Batalha Andebol Clube".
 
Para Paulo Santos, "a concretização deste evento, revela o dinamismo e o empenho do Município em
realizar no Concelho da Batalha eventos que potenciam não só o desporto como o Turismo".
 
Fonte: MB
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Torneio Nacional Prisional de Andebol

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=375e8c96-a8c4-4a8c-b8ca-

957ba555da5d&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc

 
A equipa de andebol do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, é a vencedora do Torneio
Nacional Prisional de Andebol, que se realizou hoje em Viseu. Na iniciativa, participaram cerca de 100
reclusos.
Comentários de Celso Manata, diretor-geral dos Serviços Prisionais; Joaquim Pedreira, diretor do
Estabelecimento Prisional de Viseu; Sérgio Ribeiro, jogador.
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