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ANDEBOL NACIONAL 

1111111111111111111~ 

Debutantes em Boa-Hora 
Clube lisboeta nunca jogou no principal campeonato o Orçamento do grupo liderado por Luís 

Santana é modesto mas ambição não falta o Primeiro teste com grandes é a 17 frente ao Benfica 

MIGIJL I.NUM .J,ASI 

por 

EDITE DIAS 

N
ÃO há memória cio Boa-
-Hora ter jogado entre a 
elite do andebol portu 
guês - o melhor foi urna 
passagem pela Divisão 

Elite no último ano da Liga profis-
sional, em 2008/2009 - , mas ago - 
ra o grupo está pronto. Além cia 
manutenção de parte cio plantei, o 
esforçado orçamento que ronda os 
80 mil euros ainda permitiu oito 
caras novas: Henrique Carlota (ex - 
- Belenenses), Miguel Xavier (ex - 
- Benfica), Francisco Guimarães 
(ex - Camões), .1 orginho Sonde 
gaard (ex -CD ABC, de Cabo Ver - 
de), Ricardo Ferreira (ex-Benfi-
ca), Ricardo Barrão (ex-Passos 
Manuel), Pedro Sequeira (ex-Pas-
sos Manuel) e Ricardo Silva (ex- 
- sporting). 

A estreia entre os candidatos O lateral-esquerdo Pedro Sequeira continuará a jogar no Boa-Hora depois do fim do Passos  

está marcada para dia 17, com o 
Benfica, mas, dia 13, há jogo com 
o Sismaria. 

«Apesar de termos consegui 
do manter a estrutura principal da 
equipa que foi campeã nacional da 
2.' divisão, e de haver já nesse gr it 
po elementos com experiência de 
1.' divisão, era necessário tornar a 
equipa ainda mais forte e foi feito 
um esforço muito grande por par • 
te cia direção e dos patrocinadores, 
para que existam condições de fa-
zer um campeonato que honre o 
clube. Vai ser difícil, vai ser duro, 
mas penso que temos condições 
para podermos fazer um campeo - 
nato com as dificuldades espera 
das, mas que, no fim, não nos pos 
samos envergonhar, sendo sempre 
o objectivo principal a manuten - 
ção na divisão», explicou o t rei 
naclor Luis Santana, que condu-
ziu os lisboetas ao título no ano 
passado. 
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 JOsé eduardo

O 
Andebol Clube de 
Fafe continua a pre-
parar a sua partici-
pação na liguilha, 

a realizar nos dias 20 e 
21 de agosto, em Avan-

ca, e que definirá qual a 
equipa que vai disputar o 
campeonato da primeira 
divisão.

O conjunto fafense te-
rá confrontos com o Sis-
maria e Académica S. Ma-
mede, respetivamente, 

Andebol

AC Fafe prepara liguilha
para garantir 1.ª divisão

terceiro e quarto classifi-
cados da segunda divisão 
nacional. O vencedor des-
ta liguilha marcará pre-
sença na próxima edição 
do campeonato de ande-
bol da primeira divisão.

O conjunto fafense, 
que parte assim na defe-
sa da sua posição na pri-
meira divisão, já trabalha 
sob orientação técnica de 
José António Silva.

Do seu plantel fazem 
parte alguns jogadores 
novos, como são os casos 
de Mário Lourenço (ex-
-Boavista), Belmiro Alves 
(ex-Águas Santas), Vasco 
Santos (ex-Avanca), Bru-
no Landim (ex-FC Porto 
B), Tiago Gonçalves (ex-
-Amarante) e Miguel Fer-
nandes (ex-júnior).

Da época passada tran-
sitam os guarda-redes Mi-
guel Marinho e Bruno 
Dias, e ainda os atletas 
de campo

Eduardo Sampaio, Nu-
no Pimenta, Nuno Pi-

nueiro, Mário Pereira, 
João Freitas, João Fernan-
des e Vladimiro Pires.

Jogo treino
com o ABC
Acelerando o seu plano de 
pré-época, o AC Fafe reali-
za, amanhã, o seu primei-
ro-treino, e logo frente ao 
campeão nacional ABC. 
No dia 15 de agosto, pe-
las 18h00, o conjunto fa-
fense retribuiu a visita aos 
bracarenses.

No dia 9 de agosto o AC 
Fafe joga na Maia com o 
ISMAI (20h00) e no dia 11, 
pelas 21h00, recebe o Au-
tobody, do Japão.

No dia 13 viaja até Espa-
nha para defrontar o Teu-
cro de Pontevedra. Depois 
joga a liguilha, em Avanca.

José António Silva, treinador do AC Fafe

D
R
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A3 Andebol do Belenenses renovado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=624650

 
A equipa de andebol do Belenenses regressou na quarta-feira ao trabalho com o objetivo de chegar a
um nível condizente com a sua histórica. Para isso, a equipa orientada por João Florêncio conta com
nove reforços.
 
04-08-2016
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ANDEBOL
TRÊS REFORÇOS 
PARA A SAD FEMININA
A equipa feminina do Ma-
deira SAD, campeão na-
cional, ultima a constitui-
ção do seu plantel para a
próxima temporada. On-
tem, divulgou a contrata-
ção de mais três reforços:
a guarda-redes russa Va-
léria Gorelova, a interna-
cional montenegrina
Esma Muratovic e ainda
Soraia Lopes, atleta inter-
nacional portuguesa, que
atuava em Espanha, no
Porriño.
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Andebol de praia
Equipas de Leiria 
sem títulos nacionais

A Nazaré recebeu durante o fim-de-
-semana a fase final do Campeo-
nato Nacional de andebol de praia,
que este ano teve uma novidade
relativamente às últimas edições.
As equipas do distrito de Leiria não
conquistaram qualquer dos
escalões, depois de em 2013 terem
vencido todos os quatro títulos –
Raccoons d'Areia, 100 ondas, Tátási
Team e Estupi10 – e de em 2014 e
2015 as 100 ondas terem garantido
o título de masters femininos.
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Futebol Clube do Porto em S. Pedro do Sul

Jovens do Campo de Férias 
conhecem jogadores
de Andebol do Futebol 
Clube do Porto

A equipa sénior de ande-
bol do Futebol Clube do 
Porto, a realizar estágio, 
de 20 a 23 de julho em 
S. Pedro do Sul, surpre-

endeu hoje as crianças do Campo de 
Férias nas piscinas do Gerós.

O Campo de Férias, que vai na 3.ª 
semana de atividades e decorre de 
4 a 29 de julho, é uma iniciativa da 
Câmara Municipal para a ocupação 
dos tempos livres nas férias escolares 
do verão para crianças e jovens com 
idades compreendidas entre os 6 e os 
14 anos.

O programa prevê atividades des-
portivas, culturais e sociais diversas 

e oferece muitos momentos de lazer, 
animação e boa disposição.

O Porto Canal acompanhou os mo-
mentos de convívio entre os jogadores 
do Futebol Clube do Porto e os jovens 
que pediram autógrafos e puderam in-
teragir de perto com algumas das es-
trelas do andebol nacional.

O Porto Canal irá também fazer al-
guns apontamentos de reportagem sobre 
o concelho, divulgando assim S. Pedro 
do Sul a nível nacional e internacional, 
confirmando as condições de excelência 
da cidade para a realização de eventos 
desportivos de elevado nível.

Este é o resultado da parceria esta-
belecida entre o Município e o Futebol 
Clube do Porto que já havia realizado 
o seu estágio de pré-época em S. Pedro 
do Sul em 2015.

 Redação

Página 6



Gazeta da Beira   Tiragem: 1600

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,98 x 3,27 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 65483738 28-07-2016

São Pedro do Sul
Jovens do Campo 
de Férias conhecem 
jogadores de Andebol 
do Futebol Clube
do Porto

p. 6
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 Os andebolistas do Futebol 
Clube do Porto supreenderam 
os jovens do campo de férias 
nas piscinas do Gerós, nas Ter-
mas de São Pedro do Sul. A 
equipa sénior de andebol do FC 
Porto estagiou em São Pedro do 
Sul. 
 Num momento de pausa 
dos treinos, os atletas deram 
‘um salto’ até às piscinas do 
Gerós, onde estão muitos jo-
vens. Foi uma supresa cheia de 
significado para os jovens que, 
assim, tiveram oportunidade de 
contactar de perto com alguns 
dos melhores andebolistas do 
campeonato nacional da moda-
lidade, pedindo autógrafos e ti-
rando ‘selfies’ com os portistas.  
O encontro foi seguido de perto 
pelo Porto Canal e os jovens pu-
deram ainda ver de perto algum 

do aparato televisivo. 
 O Campo de Férias termina 
amanhã, 29 de julho, e é uma 
iniciativa da Câmara Munici-
pal de São Pedro do Sul para a 
ocupação dos tempos livres nas 
férias escolares do verão para 

crianças e jovens com idades 
compreendidas entre os 6 e os 
14 anos. O programa prevê ati-
vidades desportivas, culturais e 
sociais diversas e oferece muitos 
momentos de lazer, animação e 
boa disposição. 

 O Campeonato Nacional de 
Andebol inicia-se em 3 de se-
tembro. 
 No primeiro jogo da nova 
época 2016/17, o FC Porto re-
cebe, no Dragão Caixa, a equipa 
do Belenenses. 

Jogadores de andebol do FC Porto visitaram 
Jovens do campo de Férias em São Pedro do Sul
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