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SPORTING 

Adeus 
aos capitães 
O »O Sporting oficializou ontem as 

saldas dos capitães da equipa de 
seniores de hóquei em patins e de 
andebol. O defesa/médio Ricardo 
Figueira, estava há trés anos no 
clube, enquanto o pivot Bruno 
Moreira chegou em 2008. 
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ANDEBOL O plvot Filipe Martins 
renovou por mais um ano com os 
espanhois El Zumosol ARS Palma del 
Rio e fara a 5.' temporada no clube.  
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MODALIDADES - SPORTING 

CAPITÃES DE SAIDA 
Bruno Moreira (andebol) e Ri-
cardo Figueira (hóquei em pa-
tins), capitães das respetias 
equipas do Sporting, estão de 
saída do clube de Alvaiade. As 
rescisões de contrato foram 
anunciadas ontem, em comu-
nicado, pelo emblema leonino. 
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Adérito Esteves

Carlos Neiva vai voltar a orien-
tar a equipa sénior feminina do
Alavarium na época 2016/2017.
Depois de ter deixado o banco
da formação aveirense “com o
sentimento de dever cumpri -
do”, após a conquista do tri-
campeonato - foi adjunto nos
dois primeiros anos e assumiu
a liderança no terceiro -, Carlos
Neiva regressa, agora, com um
objectivo bem claro: “Lutar

para reconquistar o título”, per-
dido esta época para o Madeira
SAD.

Em declarações ao Diário de
Aveiro, o técnico de 36 anos
assume que aceitou o convite
agora endereçado pela Direc-
ção do Alavarium, recebendo-
o (também) com “o sentimento
de reconhecimento” que não
sentiu quando deixou a lide-
rança da equipa, após vários
anos ao serviço do clube. No
entanto, Carlos Neiva declara

que “foi agradável” ter sido con-
vidado a regressar ao comando
da equipa, notando que aceitar
o convite foi “a decisão certa”.

Mariana Lopes é a única
saída e há reforços a chegar

Confirmada a saída de uma
das jogadoras mais importan-
tes da equipa - Mariana Lopes,
que rumou ao Boden, do cam-
peonato sueco -, o clube está a
fazer um esforço para manter
as restantes atletas que forma-
ram o “núcleo duro” do con-
junto que somou três títulos
consecutivos.

Além disso, e depois de con-
firmada a chegada da 1.ª linha
Patrícia Fernandes (ex-Ma-
deira SAD), o Alavarium traba-
lha para garantir mais duas ou
três jogadoras que possam re-
presentar claras mais-valias
para uma equipa que quer vol-
tar a conquistar o título. |

Alavarium faz regressar
Neiva de olho no título
Andebol Um ano após a dispensa do técnico aveirense, que saiu como campeão
nacional, o clube “devolve-lhe” a equipa e quer voltar à disputa do campeonato

Carlos Neiva (em pé, à esquerda) regressa ao Alavarium

ARQUIVO
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SREOESDEJ111110ES 
REGRESSAM AO TRABALHO 
As seleções de juniores B e C regressaram 
ontem ao trabalho. A de juniores C, orientada 
por Pedro Vieira, está em Vila Nova de Gaia, 
onde hoje disputa um de dois jogos amigáveis 
com a Grã-Bretanha, para preparar os X Jogos 
daCPLP, na ilha do Sal (Cabo Verde) de 15 a 25 
deste mês. Já em Almada está a de juniores B, 
liderada por Nuno Santos, a preparar o 
Europeu de sub-18, na Croácia. —ies. 
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Sporting 
e Bruno Moreira 
acordam rescisão 

O Sporting rescindiu 
contrato com o andebolista 
Bruno Moreira, por "mútuo 
acordo", colocando um 
ponto final numa relação 
que começou em 2008. No 
site oficial, os leões agrade-
ceram ao capitão Bruno 
Moreira pelos oito anos em 
que "foi um exemplo no 
clube" de Alvaiade. 
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ANDEBOL 

Sporting rescinde com Moreira 
Bruno Moreira, que defen-

deu durante as últimas 8 tempo-
radas as cores do Sporting, vai 
sair do clube de Alvaiade. 

O Sporting, "por mútuo acor-
do", anunciou a rescisão com o 
capitão, ele que ao serviço dos 
leões venceu uma Taça Challen-
ger, três Taças de Portugal e uma 
Supertaça. Na hora da despedi-
da, a estruturado clube não pou-
pou elogios ao jogador. "Foi um 
exemplo a nível de entrega, de-
dicação, espírito de sacrifício e 
união junto do universo leoni-
no", pode ler-se numa nota dei-
xada no site do Sporting. 

Bruno Moreira junta-se, as-
sim, a Fábio Magalhães, ambos 
jogadores com vários anos no 
clube e que na próxima tempo-
rada já não farão parte da for-
mação leonina. 

Desta forma, o Sporting pros- 

segue a renovação no seu plan-
tei, com várias entradas regis-
tidas nas últimas semanas. O 
austríaco Janko Bozonic, o por-
tuguês Cláudio Pedroso, o eslo-
veno Igor Zabic, o eslovaco Mi-
chal Kopco, o espanhol Carlos 
Ruesga e o croata Matej Asanin 
são até agora os reforços anun-
ciados e que vêm reforçar o ob-
jetivo do clube em querer lutar 
pelo título nacional. o 
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No dia em que a selecção A de
futebol assegurou o seu pri-
meiro título em competições
internacionais, nas areias da
Nazaré ficou ontem o suor dos
jovens atletas nacionais que,
após um torneio exemplar, aca-
baram vencidos por 1-2 frente
à selecção espanhola, na final
do Campeonato Europeu de
Andebol de Praia Sub16.

Depois de dividirem os dois
primeiros ‘sets’, com Portugal
a assegurar a vitória com golo
de ouro no segundo ‘set’, as na-
ções ibéricas acabaram por se
separar na etapa decisiva, com
os jovens espanhóis a garantir
a vitória por 8-6.

A derrota numa partida mui -
to disputada, colocou um
ponto final na campanha na-
cional, imaculada até ao jogo
decisivo. Depois de ultrapassar,
só com vitórias, o grupo A, que
partilhou com Grécia, Geórgia

e Eslováquia, a selecção nacio-
nal Sub16 venceu a Suíça por
2-0 nos quartos-de-final e a Itá-
lia, pela mesma margem, nas
‘meias’. 

Já a Espanha, eliminou a Ale-
manha e a Rússia no seu ca-
minho para o jogo decisivo, de-
pois de vencer o grupo C, onde
defrontou a Polónia, Roménia
e Ucrânia. 

Raparigas garantem 
lugar no Mundial 

A medalha de bronze con-
quistada pelas atletas nacionais
de Andebol de Praia Sub16
frente à Noruega garante, para
além da memória de um
grande torneio, um ‘bilhete’
para o Campeonato do Mundo
da modalidade, que se disputa
na Alemanha no próximo ano. 

As atletas nacionais também
colocaram a fasquia alta: à
saída da fase de grupos, tinham
vencido a Croácia, Ucrânia e
Roménia, todas por dois ‘sets’
a zero. No primeiro duelo a eli-

minar, nos ‘quartos’, foi a Hun-
gria que tentou colocar um tér-
mino prematuro na participa-
ção nacional. O jogo foi dispu-
tado, mas as magiares acaba-
riam por cair por 2-1.

Seria novamente a ‘Roja’ a co-
locar um travão nas pretensões
nacionais, na meia-final. A se-
lecção portuguesa venceu o
primeiro ‘set’, mas acabaria por
deixar fugir o segundo, por golo
de ouro, e seria eliminada no
‘shootout’, por 0-4.

Na partida que decidia o ter-
ceiro e quarto lugares, calhou
na ‘rifa’ nacional a selecção no-
rueguesa, que tinha sido tra-
vada pela Holanda, nas ‘meias’.
Depois de conceder o primeiro
‘set’, por 23-14, Portugal vence-

ria o segundo ‘set’, por 18-16, e
o ‘shootout’, por 2-5, garantindo
um lugar no Mundial da Ale-
manha.

No confronto final, que opôs
a Espanha à Holanda, a sorte
acabaria por ser madrasta para
as ‘nuestras hermanas’: as ho-
landesas venceram por 2-0.

Nazaré foi palco das 
primeiras medalhas 
nacionais

O Europeu de Sub16 foi um
evento desportivo organizado
pela Federação Europeia de
Andebol, Federação de Ande-
bol de Portugal e município da
Nazaré. Participaram 32 selec-
ções (masculina e feminina),
com um total de cerca de 400
atletas, que vieram acompa-
nhados de técnicos e familia-
res.

A atribuição da organização
do evento a Portugal, e, em par-
ticular, ao município da Nazaré,
“são o reconhecimento de qua-
lidade e profissionalismo, mas
atribuem também a responsa-
bilidade e a oportunidade de se
afirmar Portugal no panorama
internacional do andebol de
praia”, afirmou o presidente da
Câmara da Nazaré, Walter Chi-
charro. “Este Europeu ficará
para a história como o primeiro
que atribuiu medalhas às se-
lecções nacionais”, disse ainda
o autarca.

Miguel Laranjeiro, presidente
da Federação de Andebol de
Portugal, agradeceu a presença
de familiares, jogadores e pú-
blico nestes três dias de com-
petição. “Foi magnífico”, decla-
rou, agradecendo o empenho
do presidente da Câmara da
Nazaré na recepção desta com-
petição desportiva na Nazaré,
que “mostrou que sabe orga-
nizar este género de eventos”.

Por seu turno, o ‘chairman’
de Andebol de Praia da EHF,
Ole Jordstad, falou de uma “or-
ganização fantástica” e agrade-
ceu aos “jogadores pelo ‘fair
play’ e amizade demonstradas
durante toda a competição”, re-
velando o desejo de regressar
“em 2019, com o europeu de
juniores e seniores”.|

Portugal cai na final 
frente à Espanha 
no areal nazareno
Campeonato Selecção masculina ficou a um passo do título;
a selecção feminina garantiu a terceira posição e um lugar no
Mundial de 2017

DR

Nazaré recebeu 32 equipas, femininas e masculinas, que totalizaram cerca de 400 atletas

Andebol de Praia
Europeu Sub16

Selecção feminina
venceu a Croácia,
Ucrânia, Roménia,
Hungria e Noruega,
tendo sido travada
pela Espanha

“Este Europeu ficará
para a história como o
primeiro a atribuir me-
dalhas às selecções
nacionais”, adiantou
Walter Chicharro
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ANDEBOL 
JÚNIOR FRANCISCO
MARTINS CONTINUA NO
MADEIRA SAD
O jogador Francisco Martins
vai continuar ao serviço da
equipa do Madeira SAD para
época 2016/2017, segundo
informou, domingo, a admi-
nistração desta sociedade
desportiva. Será a tempora-
da que o jogador madeiren-
se, ainda em idade júnior, vai
fazer nos seniores do Madei-
ra SAD.
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ANDEBOL DE PRAIA
BEATRIZ SOUSA
CONCIDERADA A “MVP” DO
EUROPEU DE SUB 16
A atleta do Clube Sport Ma-
deira Beatriz Sousa foi consi-
derada MVP (sigla inglesa
para jogadora mais valiosa)
do Europeu de Andebol de
Praia Sub 16, que terminou
no passado fim de semana
na Praia da Nazaré, no Conti-
nente, com a seleção femini-
na de Portugal a conquistar
a medalha de bronze e a
masculina a de prata.
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A11Depois do capitão de andebol, Sporting rescinde com capitão de hóquei
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-07-2016

Meio: Mais Futebol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7709911a

 
Há 24 min
 
Ricardo Figueira tinha chegado a Alvalade em 2013, já depois de de ter posto um ponto final na
carreira
 
Ricardo Figueira já não é jogador da equipa sénior de hóquei em patins do Sporting. Foi o emblema
verde e branco que o anunciou, esta terça-feira, numa nota publicada no site oficial na qual elogia o
hoquista, que também foi médico no clube, pela  atitude de correção, voluntarismo, liderança e paixão
pelo Sporting .
Ricardo Figueira tinha chegado a Alvalade em 2013, já depois de ter posto um ponto final na carreira
para se dedicar ao curso de medicina. Ainda assim, numa altura em que treinava com a equipa leonina
e que a mesma estava em dificuldades no campeonato, o ex-jogador do FC Porto abraçou o desafio e
foi fulcral na permanência do Sporting na primeira divisão.
Assim, depois de ter rescindido com o capitão do andebol, Bruno Moreira, o Sporting terminou
também a ligação com o capitão do hóquei em patins.
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Bruno Moreira deixa o Sporting
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-07-2016

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=713c917e

 
Sporting anuncia rescisão com andebolista Bruno Moreira por "mútuo acordo"
 
Por SAPO Desporto c/ Lusa sapodesporto@sapo.pt
 
O Sporting anunciou hoje que rescindiu com o andebolista Bruno Moreira, por "mútuo acordo",
colocando termo a uma relação que começou em 2008 e teve como ponto alto a conquista da Taça
Challenge de 2010.
 
Numa nota publicada na sua página oficial na Internet, o Sporting agradece ao 'capitão' Bruno Moreira
pelos oito anos em que "foi um exemplo no clube", que ajudou a conquistar uma Taça Challenge, três
Taças de Portugal e uma Supertaça.
 
A conquista da Taça Challenge, em Almada, naquele que foi o primeiro título europeu de clubes de
uma equipa portuguesa, teve cunho pessoal de Bruno Moreira, já que foi ele que converteu o último
golo no segundo jogo da final com MMTS Kwidzyn, num livre de sete metros.
 
"Tão ou mais importante, foi um exemplo a nível de entrega, dedicação, espírito de sacrifício e união
junto do universo leonino, dos mais velhos aos mais novos", refere a nota.
 
A ascensão na hierarquia dos 'capitães' por parte de Bruno Moreira, após o final de carreira de outra
grande referência do clube, Ricardo Dias, é também destacada no texto de agradecimento.
 
"O Sporting não esquece nem nunca esquecerá os seus, desejando as maiores felicidades pessoais e
profissionais a Bruno Moreira", finaliza o comunicado difundido pelo clube 'leonino'.
 
Conteúdo publicado por Sportinforma
 
12-07-2016 19:05  Sporting anuncia rescisão com andebolista Bruno Moreira por "mútuo acordo"
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A equipa de andebol Últi-
mas a Sair (UAS) conquis-
tou no passado
fim-de-semana o pri-
meiro lugar na segunda
etapa do Circuito Regional
de And’Praia, realizada,
uma vez mais, junto ao bar
Grão D’areia, em Canidelo.
Com esta conquista e a
obtenção de mais dez pon-
tos, a equipa patrocinada
pelo jornal ‘O Gaiense’, as-
cende ao segundo lugar da
classificação geral, com os
mesmos 16 pontos de
outra equipa, as Chelsea.
Ainda assim, Micael Ma-
galhães, treinador das
UAS, não ficou totalmente
satisfeito com a prestação

das suas atletas: “A nossa
equipa, apesar de passar o
grupo, não o conseguiu
fazer com distinção”. 
Depois da vitória na noite
de sexta-feira por 2-0
sobre as All Black, “num
jogo que acabou por se de-
senrolar de forma bastante
tranquila para nós”, no sá-

bado de manhã, as UAS
acabaram mesmo por per-
der frente à equipa da Es-
cola Formação ‘Os Tigres’,
por 2-0, “num jogo bas-
tante fraco da nossa parte”,
avaliou o treinador. Já na
parte da tarde, num jogo
em que ficou a sensação de
que as UAS poderiam ter
feito bem mais, mas aca-
bando por complicar o
que, à partida, parecia
fácil, e, num jogo em que

não foram além dos sete
golos, “acabaram por fazer
os mínimos dos mínimos
para poder levar de ven-
cida a equipa das Old
School BH”, averbando
mais uma vitória por 2-0.

SHOOT OUT 
FAVORÁVEL
As UAS passaram o grupo
em 2º lugar, cruzando
assim com o primeiro
classificado do outro

grupo, o Chelsea BH, nas
meias-finais de domingo.
Sendo um jogo bastante
disputado e apenas deci-
dido em shoot-out, a vitó-
ria acabou mesmo por cair
para o lado das Últimas a
Sair. Na final, após perde-
rem a primeira parte, “a
equipa conseguiu respon-
der afirmativamente” e
levar o jogo de novo para
shoot-out, “onde as joga-
doras não acusaram a
pressão e conseguiram
bater a equipa Os Tigres e
alcançar o tão almejado
primeiro lugar na etapa.
O And’Praia ruma agora a
Matosinhos, onde este
fim-de-semana decorre
então a próxima etapa, na
praia de Matosinhos, ao
lado do Vagas Bar. “Na
próxima etapa, de certa
forma, as equipas que jo-
garem contra nós estarão

com mais cautela devido
ao lugar que conseguimos
na etapa anterior. Espera-
nos uma etapa bastante
complicada, mas tentare-
mos estar à altura para ul-
trapassar os obstáculos
que nos aparecerem”, con-
clui Micael Magalhães.

LUÍS FERRAZ

Resultados 2ª Etapa

■ SEXTA-FEIRA
Últimas a Sair
2-0
All Black

■ SÁBADO
Últimas a Sair
0-2
Os Tigres

Últimas a Sair
2-0
OldSchool BH

■ DOMINGO
(MEIAS FINAIS)
Últimas a Sair
1-2 (shoot out)
Chelsea BH

(FINAL)
Últimas a Sair
2-1 (shoot out)
Os Tigres

AND’PRAIA PRÓXIMA ETAPA DECORRE NOS AREAIS DE MATOSINHOS

Últimas a Sair
conquistam 1º lugar
na segunda etapa

Página 13



  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 21,89 x 11,79 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 65234868 09-07-2016
AND’PRAIA CAMPEONATO ‘TRANSFERE-SE’ ESTE FIM DE SEMANA PARA MATOSINHOS

Últimas a Sair vencem 2ª etapa

Pág. 34
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ANDEBOL DE PRAIA

‘ÚLTIMAS A SAIR’,
PATROCINADAS POR ‘O GAIENSE’
VENCERAM A 2ª ETAPA

PÁG. 34
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Cister SA destacou-se em Estarreja 

ANt)E.F.in.' O Cister SA conseguiu destacar-
-se na participação no Torneio Internacio-
nal de Andebol GarciCup, que decorreu de 
29 de junho a 3 de julho, em Estarreja. 
No escalão de Juvenis Masculinos, o Cister  

apenas baqueou na final, conseguindo o 2-° 
lugar, enquanto no escalão de Juniores Fe-
mininos arrebatou o 32  lugar da competição 
e ainda a conquista, pela atleta Carolina Lu-
cas, do prémio de melhor marcadora no es-
calão de Iniciados Femininos. "Dos restan-
tes escalões de Iniciados, Infantis e Minis, o 
registo foi muito positivo, embora não che-
gasse para lograr o pódio", afirma António 
Lorvão, presidente do clube. 
O GarciCup é o maior torneio de Andebol 
realizado em Portugal, com cerca de 200 
equipas de vários países, vários escalões e 
mais de três mil participantes. O Cister SA 
fez-se representar por uma comitiva cons-
tituída por sete equipas, em vários escalões 
femininos e masculinos, totalizando cerca 
de cem pessoas. 
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DR 

luntários vão receber uma contribui-

ção monetária que os apoiará na sua 

missão. 

O presidente da Câmara Munici-

pal de Seia recebeu, no dia 1 de Ju-

nho, no Salão Nobre do Paços do 

Concelho, uma comitiva de investi-

dores da Etiópia. Os investidores 

passaram por Seia para avaliar algu- 

posição com trabalhos realizados 
pelos alunos na disciplina de Expres-

são Plástica, que estará patente no 

átrio do Auditório até 18 de Julho. 

ACONTECEU... 

O
Bombeiros de Figueira 
receberam ponto 

de recolha da Rede Eletrão 
A Associação dos Bombeiros Vo-

luntários de Figueira de Castelo Ro-

drigo recebeu, no dia 1 de Julho, um 

ponto de recolha da Rede Eletrão, 

gerido pela Amb3E. 

Este ponto de recolha permite 

reciclar as pilhas e electrodomésti-

cos usados, e ao mesmo tempo aju-

dar a corporação de bombeiros. Por 
cada tonelada de equipamentos 

eléctricos e de pilhas usadas, os vo- 

O
Investidores da Etiópia recebidos 

na Câmara de Seja 
mas oportunidades de investimen-

to no concelho, particularmente nas 
áreas do Turismo e do sector agro-

alimentar, com destaque para o 

Queijo Serra da Estrela. 
Alemayehu Ketema e Tokki Kete-

ma, presidente e CEO, respetiva-

mente, do grupo AKGC (construção 

e imobiliária), fizeram-se acompa-

nhar pelo Alto Comissário da EIC -
Agência de Investimentos da Etió-

pia, e por Sílvio Santos, presidente 

da Sharing Foundation, empresário 

madeirense com várias áreas de ne-

gócio e com forte presença interna-

cional. 

O

Sarau da Universidade Sénior do 
Sabugal marcou final de ano lectivo 

No dia 2 de Julho, no Auditório 

Municipal, os professores e alunos 

da Universidade Sénior do Sabugal 

brindaram o público com o seu sa-

rau de final de ano lectivo. 

Percorrendo as várias disciplinas 

leccionadas ao longo do ano, a noi-

te comemorativa foi pontuada por 

talentosas interpretações, que fo-

ram desde a ginástica à música, pas-

sando ainda pelo teatro e poesia, 

entre outras. 
No final do espectáculo, os pre-

sentes puderam ainda visitar a ex- 

o Benfica venceu Torneio 

de Andebol em memória 

da atleta Linda Saraiva 
R 

D.R.  

Terminou no Domingo, 3 de Ju-

nho, em Pinhel, mais uma edição do 

Torneio de Andebol em memória da  

jovem atleta Linda Saraiva. 

Em competição estiveram qua-

tro equipas de Juvenis Masculinos: 
a Escola de Andebol Falcão— Pinhel, 

o Sport Lisboa e Benfica, o Almada 
Atlético Clube e o São Bernardo 

(Aveiro). 
O Torneio chegou ao fim com a 

vitória do Benfica. De salientar o 

convívio e o companheirismo vivi-

dos ao longo destes dois dias, além 

da homenagem à atleta e amiga Lin-

da Saraiva que integrou as primei-
ras turmas da Escola de Andebol 
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Encontro Nacional de Minis

Após quatro dias de muito andebol, 
aprendizagem, convívio e novas expe-
riências, o Encontro Nacional de Minis, 
realizado em Peso da Régua, chegou ao 
fi m com um excelente desempenho das 
nossas equipas.

MINIS FEMININOS
- 2.º classifi cado (zona 2)
- 2.º classifi cado (jogo encerramento)

MINIS MASCULINOS - ADS “A”
- 3.º classifi cado (zona 2)
- 19.º classifi cado (jogo encerramento)

MINIS MASCULINOS - ADS “B”
- 5.º classifi cado (zona 9)

Resultados dos primeiros dias de jogos

Minis Masculinos
AD Sanjoanense A, 11 - Sporting CP, 17
Passos Manuel B, 7 - AD Sanjoanense B, 21
AD Sanjoanense A, 14 - CD Rio Tinto, 14 
Académico FC, 9 - AD Sanjoanense A, 14
AD Sanjoanense B, 8 - 22 AC Lamego B, 22

Minis Femininos
AD Sanjoanense, 20 - VP Vacariça, 9 
SIM Porto Salvo, 2 - AD Sanjoanense, 13 
AD Sanjoanense, 15 - JAC Alcanena, 16
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Pedro Fernandes e Flávia Ribeiro 
são Atletas do Ano 

> O Pavilhão Multiusos 
de Guimarães vestiu o fato 
de gala na tarde de domin-
go, adornou-se e recebeu 
a VII Gala do Desporto 
de Guimarães, que pelo 
sétimo ano consecutivo se 
realizou com a chancela da 
Câmara Municipal de Gui-
marães e da Cooperativa 
Tempo Livre. 

Pedro Fernandes e 
Flávia Ribeiro foram os 
grandes vencedores, ao 
serem coroados como Atle-
tas do Ano nas vertentes 
masculina e feminina, 
respectivamente. O atleta  

da Natação do Vitória, de 
17 anos de idade, não pôde 
marcar presença na Gala 
uma vez que se encontrava 
em competição. Foi repre-
sentado pela mãe, que 
recebeu o prémio das mãos 
de Rui Bragança. Pedro 
Fernandes levou a melhor 
sobre Fernando Ferreira, 
praticante de Rope Skip-
ping do Clube de Rope Ski-
pping das Taipas, e sobre o 
praticante de Jiu-Jitsu do 
Vitória Ulisses Dias. 

Na vertente feminina, 
a karateca do AquaBrito 
Flávio Ribeiro sobrepôs-se  

a Ana Rita Oliveira, capitã 
da equipa sénior feminina 
de basquetebol do Vitória e 
a Francisca Jorge, tenista 
do Clube de Ténis de Gui-
marães. 

Tanto Pedro Fernan-
des como Flávia Ribeiro 
receberam uma Bolsa de 
Formação Desportiva no 
valor de 2500 euros. 

Já na categoria de Jo-
vem Revelação do Ano, 
destinada a jovens despor-
tistas com idade inferior 
a 18 anos, o andebolista 
do Xico Andebol Manuel 
Lima e a tenista do Clube  

de Ténis de Guimarães 
Matilde Jovem foram os 
galardoados. 

Em ambos os casos os 
desportistas recebem uma 
Bolsa de Formação Des-
portiva no valor de 2 mil 
euros. 

O Prémio Homenagem 
foi atribuído a Daniel Bar-
reto, futebolista que mais 
vezes vestiu a camisola do 
Vitória em provas oficiais. 
Durante mais de 20 anos 
serviu o clube como joga-
dor, capitão e treinador. 

Na vertente do Pré-
mio Carreira o galardoado  

da tarde foi o ex-ciclis-
ta vimaranense Joaquim 
Sampaio, que por motivos 
profissionais se encontra 
fora do país e não pôde 
estar presente na VII Gala 
do Desporto. Natural de 
Gondar, Joaquim Sampaio 
nasceu em 1970 e termi-
nou a carreira de ciclista 
aos 40 anos, no ano 2010. 

Patrícia Oliveira foi a 
vencedora do Prémio Des-
porto Adaptado e o Prémio 
Ética no Desporto foi atri-
buído a Beatriz Freitas, 
atleta do Basquetebol do 
Vitória. 
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Minis do Póvoa Andebol 
vencem Encontro Nacional
A equipa de minis do Póvoa Andebol Clube, 
depois de ter conquistado o título de Cam-
peã Regional, venceu no fim de semana o 
Encontro Nacional.

Com 6 vitórias em outros tantos jogos, os 
poveiros venceram o Encontro Nacional de 
Minis, “mostrando a sua qualidade perante 

todos os adversários”.
Para o clube poveiro, esta foi uma “época 

de sonho, que dá sinais de um futuro risonho 
para o clube, sendo apenas mais um argu-
mento para continuar a trabalhar ardua-
mente no desenvolvimento do clube e na 
formação dos atletas”.

Equipa de minis invencível
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Valonguense candidato 
à Associação 
de Andebol de Aveiro
O valonguense Miguel 
dos Santos Figuei-
redo lidera uma das 
duas listas candidatas 
aos órgãos sociais 
da Associação de 
Andebol de Aveiro. 
As eleições, para o 
quadriénio 2016/2020, 
terão lugar no próxi-
mo dia 2 de agosto

A LISTA de Miguel dos 
Santos Figueiredo propõe 
medidas que visam esti-
mular o crescimento e o 
desenvolvimento do ande-
bol na formação, promover 
uma atualização relativa-
mente às tendências evo-
lutivas do andebol e a sua 
relevância no contexto da 
abordagem do andebol na 
escola, dotar os formandos 
de conhecimentos relativos 
às conceções e metodolo-
gias emergentes no ensino 
do andebol, proporcionar 
aos formandos vivências 
e experiências que per-
mitam a compreensão e 
utilização de metodologias 
e estratégias propostas e 
contextualizar as propostas 
no âmbito dos 1º, 2º e 3º 
ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário. A lista 
apresentada, que inclui 11 
elementos do concelho de 
Águeda, dos quais cinco 
valonguenses, é a seguinte:

DIREÇÃO: Miguel 
dos Santos Figueiredo 

(presidente); Rosa Maria 
Vasconcelos Ferreira Ro-
drigues Pontes, Gonçalo 
Sarmento Costa, Danielle 
Cantanhede Braz, Maria 
Madalena Correia Pereira 
(vice-presidentes); Anabe-
la Dias de Oliveira Hen-
riques, Rui Manuel Seara 
Oliveira, Cesar Manuel 
Nogueira Lopes (suplen-
tes).

ASSEMBLEIA–GE-
RAL: Fernando Manuel 
Mendonça Albergaria 
Matos (presidente); Ed-
son Carlos Veiga Santos 
(vice-presidente); Fran-
cisco Manuel Leite da 
Silva (secretário).  

CONSELHO FISCAL: 
Manuel Alexandre da Cruz 
Mota de Oliveira (presi-
dente); Pedro Miguel da 
Silva Brito e Jorge Aléxis 
da Silva (vice-presidentes).

CONSELHO DE DIS-
CIPLINA: José Alberto 
Ferreira Cardoso (presi-
dente); Secção Técnica: Vi-
ce-Presidente: João Paulo 
Cardoso Campos Lopes; 
Vogal: Pedro Alexandre 
Pereira Mendes Vogal: 
Fernando Jorge Correia 
Portela Suplente: Joana 
Marques Correia da Silva 
Secção Disciplinar: Vice-
-Presidente: Nídia Catarina 
Rebelo Coutinho Vogal: 
Carla Patrícia Dias Ferreira 
Vogal: Sílvia Maria Silva 
Gomes.                        A.P.L.   
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  O ABC/UMinho já co-
nhece os adversários 
da fase de qualifica-
ção para a Liga dos 
Campeões. Maccabi 
Tel Aviv, de Israel, o Bre-
genz Handball, da Áus-
tria e o Handbal Achil-
les Bocholt, da Bélgica 
são as equipas que 
constam no grupo 2 da 
fase de qualificação. 
O clube bracarense já 

contratou José Costa 
que regressa assim ao 
andebol português e 
renovou contrato com 
Pedro Spínola.

abc defronta israelitas no regresso à liga 
dos campeões
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Andebol 

Iniciados femininos do CALE trazem o título de 
Campeãs Nacionais para Matosinhos 

A equipa de Iniciados femininos 
do Clube Andebol de Leça sagrou-
se Campeã Nacional de Andebol, 
depois de mostrar todo o seu 
poderio ao longo dos três dias de 
competição, terminando só com 
vitórias e com a conquista do 
ambicionado título. 
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