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Marítimo 
derrotado em 
Castelo Branco 
A equipa de andebol do Marítimo 
Sport Clube falhou a subida à II 
Divisão Nacional da modalidade, 
depois de perder os dois jogos da 
fase final nacional da III Divisão. 

Em Castelo Branco, aformação 
azul e branca da Calheta 'pagou' 
com derrotas a falta de ritmo com-
petitivo mas, mesmo assim, o con-
junto açoriano deu boa réplica aos 
seus adversários. 

Na primeira partida o Maríti-
mo defrontou o Albicastrense e 
perdeu por sete golos de diferen-
ça (32 - 25), enquanto que no se-
gundo jogo, frente à equipa B do 
Ginásio Santo Tirso, a derrota 
aconteceu pela margem de 20 go-
los (41-21). 

Com duas derrotas, ,o Marítimo 
terminou em terceiro lugar. - A M 
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ANDEBOL 

Muita espera para a Seleção de andebol 

Aviões atrasam Seleção 
Um atraso de duas horas na partida 
de Reiquiavique, na Islândia, fez com 
que a Seleção Nacional sénior 
masculina de andebol perdesse, 
ontem, o vôo de ligação em Londres, 
forçando a comitiva a viajar 
separada. Assim, alguns jogadores 
chegaram ao Porto, outros só á 
noite a Lisboa, onde pernoitaram, e 
alguns ainda ficaram na capital 
inglesa, de onde só hoje de manhã 
conseguem viajar para Portugal, 
razão pela qual o treino desta 
manhã foi cancelado. 
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ANDEBOL 
Renovações no Benfica 
O Benfica confirmou a renovação 
com mais um trio de jogadores: 
Belone Moreira, Augusto Aranda e 
Gustavo Capdeville. O lateral direito 
prolongou o contrato por mais duas 
temporadas até 2017/18. «Juntos 
trabalhámos muito bem e esse é o 
segredo», referiu Belone A BTV. Já 
Aranda e Capdeville viram os 
respetivos vínculos renovados até 
2018/19. «Tenho apenas 17 anos e 
nunca esperei jogar duas finais», 
disse, por seu turno, Aranda, 
enquanto Capdevile sublinhou a 
aposta do clube na formaçâo. 
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ANDEBOL -BENFICA 

BELONE RENOVA 
Belone Moreira, lateral-direito 
da equipa de andebol do Benfi - 
ca, renovou ontem contrato até 
2018. "Os objetivos são conquis-
tar todas as competições", disse 
o jogador de 26 anos à BTV. 
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ANDEBOL
| Carlos Costinha Sousa | 

Mais de 1200 participantes entre
dirigentes, técnicos e atletas vão
marcar presença em Braga, para
disputarem o Encontro Nacional
de Infantis Masculinos e Femi-
ninos de Andebol, que começa
na quinta-feira e se prolonga até
ao próximo domingo, prometen-
do muita animação e bons mo-
mentos de andebol.

Pela primeira vez na Augusta
cidade, este encontro nacional
permite demonstrar, mais uma
vez, que realmente Braga é uma
cidade desportiva e, como afir-
mou a vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Braga, Sameiro Araú-
jo, “uma cidade cada vez mais
eclética, quer a nível de modali-
dades praticadas, quer a nível
dos eventos desportivos organi-
zados e realizados”.

Na organização deste evento
encontram-se a trabalhar, em
conjunto, a Associação de Ande-
bol de Braga, a Federação de
Andebol de Portugal, a Câmara
Municipal de Braga e também o
ABC de Braga.

Manuel Moreira, presidente da
Associação de Andebol de Bra-
ga, apresentou o evento, referin-
do os números que esta activida-
de vai envolver [ver caixa],
sendo que o vice-presidente da
Federação de Andebol de Portu-
gal, Augusto Silva, felicitou a
organização, lembrando que
“quando era presidente da AA
Braga já se tinha tentado trazer
este evento para Braga, mas in-
felizmente não foi possível”,
acrescentando que “finalmente
isto vai acontecer na capital na-
cional do andebol. É algo perfei-
tamente assumido e que corres-
ponde aos anseios que já exis-

tiam há muito tempo. Mas quero
referir que para estes jovens
atletas , mais importante do que
a competição é a componente lú-
dica e de convívio”.

Já Sameiro Araújo lembrou
que Braga é uma cidade cada
vez mais eclética, considerando
este como um “grande evento”.
“Desde os finais de Maio, até
princípios de Junho Braga foi
palco de uma série de resultados
excelentes nos seniores, em vá-
rias modalidades. Agora chegou
a vez dos mais novos”, referiu a
vereadora, acrescentando que
“este fim-de-semana Braga se-
ráa capital do desporto a nível
nacional: é o encontro de ande-
bol, é a BragaCup e a corrida de

São João, para além de várias
actividades que vamos continuar
a ter a nível do desporto jovem e
adaptado. Por tudo isto posso
afirmar claramente que Braga
está no radar a nível do desporto
nacional”.

Com estes eventos a decorrer,
em simultâneo, na cidade de
Braga, serão largos os milhares
de pessoas que viajam de outras
cidades do país e mesmo de ou-
tros países, para além das festas
de São João, pelo que a lotação
das unidades hoteleiras está
muito bem preenchida, para
além de toda a envolvência que
os participantes nestes eventos
trazem ao comércio tradicional e
não só da cidade.

Andebol jovem destaca-se em Braga
REALIZAÇÃO DO ENCONTRO nacional de andebol jovem promete trazer à cidade mais de 3000 pessoas. É mais um evento que
se une às Festas de São João e que promete animação e emoções, para além de ajudar toda a envolvente comercial da cidade.

FLÁVIO FREITAS

Augusto Silva, da Federação de Andebol de Portugal, Sameiro Araújo, vereadora da CM Braga, e Manuel Moreira, da Associação de Andebol de Braga, apresentaram o evento

Estrutura impressionante
Torneio faz mover
mais de 3000 mil pessoas
Os cerca de 1200 participantes nesta competição, entre
dirigentes, técnicos e atletas, implicam que em Braga,
para participar neste encontro, vão marcar presença cerca
de 3000 pessoas, uma vez que muitos dos familiares dos
jovens atletas viajam também para acompanhar os seus
filhos e filhas e apoiar as suas equipas. São 56 equipas, 32

masculinas e 24 femininas, formadas por atletas com ida-
des compreendidas entre os 12 e 13 anos.
Na organização participam 20 elementos do staff, mais
60 voluntários e 40 quadros de arbitragem.
Estão previstos 156 jogos, disputados em nove pavilhões:
Flávio Sá Leite, UMinho, Dume, André Soares, Maximinos,
Lamaçães, Francisco Sanches, D. Maria II e Ferreiros.
Serão servidas cerca de 12 mil (pequeno-almoço, almoço
e jantar) refeições em duas escolas da cidade e o aloja-
mento será realizado em escolas tais como Enguardas,
Fujacal, D. Maria II, Fraião, Nogueira, S. Victor e Carandá.

§números

“Não tenho a menor dúvida
de que este evento vai ser
um sucesso. Temos todos os
ingredientes para tal acon-
tecer, lembrando que estas
provas ficam na memória
dos jovens. Temos o factor
competição, porque temos
campeões, mas há algo
muito mais importante que
a competição, que é a com-
ponente lúdica e o convívio
que vai existir entre os atle-
tas. Sinto-me contente por
isto acontecer.”

Augusto Silva (vice-pres. FAP)

“Quem nos visita e pratica
andebol, estar na terra do
andebol, na catedral do
andebol vai ficar muito
satisfeito por esse facto e
temos todas as condições
para fazermos uma verda-
deira festa do andebol e do
desporto. Este fim-de-se-
mana Braga será a verda-
deira capital do desporto a
nível nacional, com o en-
contro de andebol, a Bra-
gaCup e a Corrida de S. João
serão milhares de pessoas.”

Sameiro Araújo
(vereadora CM Braga)
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DESPORTO UNIVERSITÁRIO
| Nuno Gonçalves | 

Os Campeonatos Nacionais Uni-
versitários (CNUs) nas modali-
dades de praia (andebol, futvó-
lei, futebol, rugby e voleibol)
renderam ao medalheiro da
AAUMinho um total de quatro
medalhas (uma de ouro, uma de
prata e duas de bronze).

O grande destaque vai para o
Futebol de Praia onde os minho-
tos conquistaram o tão ambi-
cionado ouro. O areal da Apúlia
foi o palco dos desportos de pra-
ia, tendo cabido à AAUMinho a
responsabilidade de organizar o
evento. O futebol continua a sua
excelente temporada (recordar
que esta equipa é composta por
atletas que já conquistaram o
ouro na variante de onze e
bronze na de sete) conquistan-
do a medalha de ouro ao bater
por 3-0 a UPorto no jogo decisi-
vo.

O rugby conquistou a prata,
com as equipas de futebol fe-
minino e futvólei masculino a
conquistarem medalhas de
bronze.

Já na modalidade de canoa-
gem, Hélder Figueiras e João
Rocha, alunos das licenciaturas
em Engenharia Civil e Enge-
nharia Eletrónica, estiveram pre-
sentes no Mundial Universitário
que se realizou em Montemor-o-
-Velho, tendo ambos conquista-
do três medalhas de bronze, nas
provas em que estavam ins-
critos: os dois subiram aos pó-
dios nas provas das vertentes de
C4 200 metros, C4 500 metros e
C4 1000 metros.

UMinho de ouro e bronze
no fut. praia e canoagem

NUNO GONÇALVES

Futebol de Praia masculino da UMinho conquistou o ouro e o feminino terminou com o bronze

NUNO GONÇALVES

Dois atletas da canoagem da UMinho conquistaram três medalhas de bronze
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FUTEBOL
| Rui Serapicos | 

Além de Eduardo, que vai  cum-
prir o papel de director do fute-
bol, também há pelo menos três
jogadores do Vilaverdense que
vão para o clube de Merelim. 

Rui Rego, guarda-redes, Vasco
Braga, médio e João Faria, defe-
sa central, trocam o emblema de
Vila Verde pelo Merelinense.
Os novos jogadores do Mereli-
nense juntam-se ainda Tanela,
um atacante formado em Mere-
lim  (ex-Limianos e ex-Varzim)

e o lateral-direito ex-Trofense,
Miguel Ângelo. Está ainda em

preparação um cronograma de
pré-época.

FUTEBOL
| Rui Serapicos | 

“A nossa intenção é subir na
próxima época à II Liga”, disse
ao Correio do Minho António
Silva, o presidente do Mereli-
nense. O clube já tinha ganho o
campeonato da pró-nacional da
AF Braga, por antecipação,  com
um empate em Amares, à 31.ª
jornada, dia 24 de Abril. 

Isto permitiu à equipa de Mere-
lim antecipar a preparação da
próxima temporada, com vista
ao Campeonato de Portugal. 

António Silva revelou que vai
entrar nos campeonatos nacio-
nais com um  objectivo que vai
além de garantir a  manutenção. 

“O Merelinense vai ter uma
próxima época com ambição.
Vai para os campeonatos nacio-
nais e, ao contrário do que é tra-
dicional, que é jogar para a ma-
nutenção, com uma base de
quatro ou cinco jogadores. 

O Merelinense terá o objectivo
de conseguir vitórias. Nós que-
remos ganhar todos os jogos, do
primeiro até ao último. Vamos
ter um projecto muito ambicio-
so. Poderá passar por subir ou
não”, adiantou ainda.

Para prosseguir aquele objecti-
vo, vai ser constituída uma so-
ciedade anónima desportiva que
vai investir, recorrendo a capi-
tais de empresários da região,

com relações já estabelecidas
com o Merelinense, entre os
quais o próprio António Silva e a
Sabseg, empresa do ramo dos
seguros que é já o principal pa-
trocinador.

Além disso, adiantou, com
vista à profissionalização, vão
ser implementadas na estrutura
do futebol mudanças que pas-
sam pela contratação de um di-
rector geral — Eduardo, um ex-
jogador do clube, que já na

época anterior desempenhava
esta função no Vilaverdense.  

O orçamento não está definido,
mas, reconhece o presidente do
clube, “vai ser para subir, com o
menor custo possível”. Preconi-
zando uma boa gestão, observa
que “gastar dinheiro é fácil, mas
gastar bem o dinheiro é que não
é fácil. E nós vamos tentar gastar
bem o nosso pouco dinheiro, pa-
ra fazer uma equipa muito com-
petitiva, com o mínimo de di-

nheiro possível”.
A época não terminou, avisa.

António Silva lembra que tem
para disputar a Taça do Minho,
frente ao Ponte da Barca, cam-
peão da AF Viana do Castelo,
que o Merelinense vai na quali-
dade de campeão da AF Braga.

Mas nas restantes competições,
considera que está a terminar
uma temporada “ímpar”, em que
conseguiu “tudo o que o Mereli-
nense queria”. 

Merelinense funda SAD 
para promoção à II Liga
CAMPEÃO E VENCEDOR DA TAÇA AF BRAGA, o clube de Merelim sobe ao Campeonato de Portugal
com um projecto ambicioso de tentar, já a partir da próxima época, subida à II Liga.

DR

António Silva, presidente do Merelinense, com  troféus conquistados na época que agora termina

DR 

Rui Rego, guarda-redes, Vasco Braga, médio e João Faria, defesa central,

Rui Rego, Vasco Braga e João Faria chegam do Vilaverdense

Três reforços já apresentados Escalões nos nacionais
António Silva reclama
apoio da autarquia
O presidente do Merelinense 
vincou ao CM o descontenta-
mento pela alegada falta de
apoio da autarquia. 
“Braga é a terceira cidade do 
país e o Merelinense merece da
Câmara Municipal de Braga”, 
comentou, dizendo que 
“compreendo que existem o 
SC Braga e o ABC, mas a partir
daí somos nós, pois não há no
concelho clube com os escalões
que nós  temos nos nacionais”.

§presidente
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Terceiro lugar na 3.ª divisão nacional
As terríveis 24 horas do andebol do Marítimo

A estreia da equipa do Marítimo, de Ponta 
Delgada, no apuramento do campeão de Portu-
gal da 3.ª divisão de andebol, foi uma autêntica 
epopeia.

Em 24 horas, os elementos da caravana do 
vice-campeão regional realizaram uma viagem 
aérea e terrestre desde Ponta Delgada até Cas-
telo Branco que durou mais de 5 horas. Segui-
damente efetuaram dois encontros no espaço de 
6 horas, tudo isso após terem dormido quase 4 
horas.

Apesar destes problemas, os atletas do Ma-
rítimo deram o que tinham e o que não tinham. 
Perderam os dois desafios, mas as diferenças 
nos resultados poderiam ter sido menores, prin-
cipalmente no segundo jogo.

Pelas 11 horas de sábado o Marítimo come-
çou o jogo com o Albicastrense, formação de 
Castelo Branco e vencedora da zona Sul. Perdeu 
por 32-25, com 15-11 ao intervalo. Seis horas 
depois de terminar aquela partida, arranque de 
novo jogo, desta vez com o vencedor da zona 
Norte, o Ginásio de Santo Tirso “B”. Com todo 
o desgaste anterior, natural derrota por 41-21, 
com 19-8 ao intervalo.

O campeão da 3.ª divisão é o Albicastren-
se, que derrotou o Ginásio Santo Tirso “B”, por 
27-24.

Apesar da forma como todos se bateram nos 
jogos, dignificando a Região e o clube, é uma 
situação que terá de ser revista. A equipa foi 
forçada a realizar dois jogos no mesmo dia por 
causa da disponibilidade de lugares nos voos 
de regresso a Ponta Delgada, tendo em conta as 
atividades profissionais dos atletas. Reconhece-
se que o Marítimo não sairia de Castelo Branco 

campeão, mas não se po-
dem aceitar, futuramen-
te, jogos em fases finais 
de quaisquer campeona-
tos obrigando a esforços 
suplementares e sobre 
humanos a atletas ama-
dores ou até profissio-
nais.

Recorde-se que o 
Sporting da Horta “B”, 
campeão dos Açores, 
não pôde participar nes-
ta fase porque não tem 
acesso aos contratos pro-
gramas para viagens e apoios complementares.

Marítimo em 3.º nos infantis

No Encontro Regional de Infantis de 
Andebol, que teve lugar na Horta, o Marítimo 
foi 3.º posicionado e o Grupo Desportivo da 
Casa do Povo de Arrifes acabou em 5.º, vencen-
do a formação principal do Sporting da Horta.

Resultados da fase regular, jogando todos 
contra todos: 1.ª jornada: Marienses-Sp. Horta 
“B”, 34-12; Sp. Horta-Arrifes, 33-4 e Maríti-
mo-Ass. Desp. Graciosa, 28-21; 2.ª jornada: 
Marienses-Arrifes, 30-10; Sp. Horta-Marítimo, 
24-7 e Sp. Horta “B”-Ass. Graciosa, 24-17; 3.ª 
jornada: Marienses-Sp. Horta, 19-24; Ass. Gra-
ciosa-Arrifes, 24-21 e Sp. Horta “B”-Marítimo, 
14-14; 4.ª jornada: Sp. Horta-Sp. Horta “B”, 
24-8; Marítimo-Arrifes, 9-8 e Marienses-Ass. 
Graciosa, 26-4; 5.ª jornada: Sp. Horta “B”-Ar-
rifes, 15-10; Marienses-Marítimo, 27-15 e Sp. 

Horta-Ass. Graciosa, 43-16.
Classificação: 1.º Sporting da Horta, 15 pts; 

2.º Marienses, 13; 3.º Marítimo, 10; 4.º Sp. Hor-
ta “B”, 10; 5.º Associação Desportiva da Gra-
ciosa, 7 e 6.º Grupo Desportivo da Casa do Povo 
de Arrifes, 5 pts.

Como estipula o regulamento, a classifica-
ção final ficou obtida após os jogos opondo o 
1.º com o 2.º da fase regular, o 3.º com o 4.º e o 
5.º com o 6.º.

Os resultados dos jogos, realizados no do-
mingo:

1.º/2.º: Sp. Horta-Marienses, 25-15.
3.º/4.º: Marítimo-Sp. Horta “B”, 16-8.
5.º/6.º: Desp. Arrifes-Ass. Graciosa, 32-21.

Classificação final: 1.º Sporting da Horta; 
2.º Marienses; 3.º Marítimo; 4.º Sp. Horta “B”; 
5.º Grupo Desp. Casa do Povo de Arrifes e 6.º 
Associação Desportiva da Graciosa.

Foto AACB

Equipa do Marítimo, 3.ª classificada na 3.ª divisão nacional de andebol 
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6 A escola de modalidades do Benfica 
vai abrir este mês na Figueira da Foz. Para tal, 
vai promover treinos livres para captação de 
atletas masculinos e femininos dos 5 aos 15 
anos, para as modalidades de futsal, andebol, 
basquetebol e voleibol. As sessões decorrem, 
respetivamente, nos dias 20, 21, 22 e 23, a partir 
das 18H00, no pavilhão do Sport Club de Lavos.
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Gala 20 anos do Alavarium
repleta de homenagens
História A “família Alavarium” encheu a plateia o Teatro Aveirense para uma festa
em que o passado e o presente coabitaram, com a certeza de um futuro risonho

Fundadores do Alavarium - Andebol Clube de Aveiro subiram ao palco do Teatro Aveirense para uma justa homenagem

Avelino Conceição

O Alavarium - Andebol Clube
de Aveiro festejou, em grande, o
seu 20.º aniversário. Organizou
uma gala em que “família Ala-
varium” encheu a plateia do Tea-
tro Aveirense, numa grande de-
monstração do porquê de ser
um dos maiores clubes de an-
debol do distrito, que granjeia,
igualmente, de grande prestígio
nacional.

Depois de um “cocktail” ser-
vido a todos os convidados, se-
guiu-se a tão esperada gala que
ficará na memória de todos
aqueles que tiveram a honra de
assistir a tal momento, que foi
apresentada por dois nomes
fortes do clube. Mariana Lopes
e Victor Marquez fizeram as
“honras da casa” e mostraram
ser tão fortes no papel de anfi-
triões como o são dentro de
campo.

“Temos que sentir orgulho
em sermos Alavarium”

Paulo Elísio, presidente do
clube aveirense, fez questão de
afirmar que “os 20 anos do clu -
be são o orgulho de toda uma
família que trabalha dia-a-dia
em prol do desporto, transfor-
mando os seus sonhos em rea-

Influente Mariana Lopes
de saída para a Suécia 

Numa noite intensa, repleta
momentos emotivos, ficou-
se também a saber que Ma-
riana Lopes, uma das mais
influentes atletas dos últi-
mos anos do clube avei-
rense, está de saída. Foi a
própria que o revelou, assu-
mindo que parte à procura
do sonho depois de ter ves-

tido a camisola do Alava-
rium durante uma dezena
de anos. Irá jogar na Suécia,
na equipa do Boden. “Estou
de saída. Levo o clube no
coração e será sempre o
meu clube” afirmou Ma-
riana Lopes, garantindo que
“não será um adeus, mas
sim um até já”. |

lidade”, destacando, por isso, “o
facto do Alavarium ter 14 equi-
pas em actividade”. O dirigente
lembrou as dificuldades que o
clube atravessou e ainda atra-
vessa em relação à definição das
instalações, ainda que esteja
convicto que “as entidades
competentes estarão empenha-
das em resolver a questão da
melhor maneira”.

“Todos temos que sentir or-
gulho em sermos Alavarium.
Queremos, aliado a prática des-
portiva, continuar a formar me-
lhores homens e mulheres”, dei-
xando no discurso, também,
uma palavra de agradeci mento
“a todos os que apoiam o Ala-
varium, desde a Câmara Muni-

cipal de Aveiro, a todos os outros
patrocinadores, que são cota
parte deste sucesso alcançado”,
concluiu.

Momentos musicais, home-
nagens e, sobretudo, muito sen-
timento, marcaram a Gala do
Alavarium, que começou com
um pequeno documentário re-
cordando como tudo começou
há 20 anos. Um momento nos-
tálgico e muito saudado entre
os presentes, que teve ainda
maior significado quando ao
palco foram chamados os 31
membros fundadores do clube.
A emoção vivida naquele mo-
mento espalhou-se por toda a
sala e foi, sem dúvida, um dos
pontos altos da noite.

Jogadores internacionais
não foram esquecidos

O Alavarium, fundado a 17 de
Junho de 1996, e que nos últi-
mos anos tem visto a sua equi -
pa sénior feminina dar cartas a
nível nacional, com a conquista
de três títulos - série interrom-
pida esta época pelo Madeira
SAD -, é uma referência e a ver-
dade é que o clube não pára de
crescer. Humildade, ambição,
determinação e união são algu-
mas das características que fa-
zem deste clube uma família e
isso foi sendo visível ao longo
da gala.

Numa noite marcada por ho-
menagens, o popular emblema
aveirense não se esqueceu dos

atletas internacionais. Vinte e
dois nomes - Diogo Vaia, Tiago
Vieira da Silva, Augusto Mon-
teiro, Nuno Grilo, Mariana Lo-
pes, Cheila Santos, Ana Seabra,
Ana Ursu, Mónica Soares, Ana
Marques, Ana Rita Neves, So-
raia Fernandes, Lisa Antunes,
Diana Roque, Cláudia Correia,
Isabel Góis, Ana Almeida, Maria
Ramos, Rita Alves, Carolina
Monteiro, Filipa Fontes e Neide
Duar te - que ficarão para sem-
pre ligados à história do Alava-
rium por tudo aquilo que de-
ram, dão ou vão continuar a dar
ao clube aveirense. Emoções
fortes também na sentida ho-
menagem a título póstumo a
Isabel Pereira. A presiden te, que
deixou obra feita, não foi esque-
cida, tendo sido mes mo aplau-
dida de pé.

Entre os muitos convidados
presentes esteve Augusto Silva,
vice-presidente da Federação de
Andebol de Portugal, que fez
questão de dar os parabéns ao
Alavarium, “demonstrando tu -
do aquilo que é dentro de cam -
po: um clube forte, que trabalha
as suas conquistas. O desporto
é cada vez mais uma escola, um
caminho para a vida e esse é o
papel deste Alavarium”.

Apesar de não estar presente,
por se encontrar nos Estados
Unidos da América, Ribau Es-
teves, presidente da Câmara
Municipal de Aveiro, não dei-
xou passar o momento, en-
viando uma mensagem vídeo,
na qual saudou todos aqueles
que fundaram o clube e hoje
comemoram os seu 20 anos.
“Um clube que continua e vai
continuar a formar homens e
mulheres para o desporto e
para a vida”, salientou o au-
tarca, que não esqueceu Isabel
Pereira, “uma personalidade
que ficará sempre na história
do Alavarium”. Ribau Esteves
deixou a promessa de “tentar
resolver a questão do pavilhão
o mais breve possível”, de for -
ma a poder dar mais e melho-
res condições a todos aqueles
que fazem daquela também a
sua casa.

“ALAdino” será
a mascote do clube

E para terminar uma uma
noite inesquecível para o clube
e todos os que marcaram pre-
sença e vivem de forma intensa
o Alavarium, nada melhor do
que apresentar aquela a partir
de agora será a mascote do
clube. O “ALAdino”, juntamente
com Mariana Lopes e Victor
Marquez, fechou a gala que as-
sinalou os 20 anos do clube de
Aveiro.|

D.R.

ARQUIVO
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Alavarium comemorou 20 anos
com gala de distinções  P26
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Estarreja e
Sanjoanense
na Fase Final

As equipas da Associação Des-
portiva Sanjoanense e do Estar -
reja Andebol Clube já conhe-
cem os adversários que vão de-
frontar na Fase Final do Cam -
pe onato Nacional de Veteranos,
que se realiza nos próximos
dias 25 e 26, no Pavilhão da Es-
cola Ribeira de Maciera, em Vila
do Conde. A prova realiza-se no
sistema de eliminatórias - 1/4
Fi nal, 1/2 Finais e Jogos Finais
- sendo que os clubes derrota-
dos nos quartos-de-final con-
tinuarão a jogar, apurando-se
uma classificação final do 1.º ao
8.º lugar.

Nos quartos-de-final, no dia
25, a Sanjoanense abre a com-
petição defronta a equipa anfi-
triã do Macieira, às 10 horas. O
Estarreja jogará o último en-
contro, frente ao Passos Ma-
nuel, a partior das 14.30 horas.
Marítimo-Xico Andebol/Clás-
sicos de Guimarães (11h30) e
Masters Andebol do Porto-Be-
navente (13h00) são os outros
dois encontros. No primeiro dia
jogam-se, ainda, as meias-finais
(17h30 e 20h30) e as partidas
entre vencidos do dia anterior).
No dia 26, a competição pros-
segue com os jogos de apura-
mento do terceiro ao oitavo
classificados. A final está agen-
dada para as 16.30 horas. |

Andebol
Nacional de Veteranos
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Feirense
homenageia
equipa júnior

O Clube Desportivo Feirense
homenageou a equipa mascu-
lina de Juniores, que, recente-
mente, se sagrou campeã na-
cional da 2.ª Divisão, com duas
vitórias sobre o Lagoa AC.

Na cerimónia, que decorreu
no Estádio Marcolino de Cas-
tro, marcaram presença diri-
gentes, entidades oficiais locais
e regionais, bem como mais de
uma centena de atletas de ou-
tros escalões, pais e familiares
dos atletas distinguidos, que
encheram a sala António Lino.

A equipa, comandada por
Manuel Gregório e Pedro Ma-
galhães, foi a primeira do Fei-
rense a conquistar um título
nacional de andebol ao fim de
14 anos de actividade desta
modalidade no clube. |

Andebol
2.ª Divisão Nacional
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 Luís Filipe Silva

B
raga vai acolher entre 
os próximos dias 16 
e 19 de junho o En-
contro Nacional de 

Infantis Masculinos e Fe-
mininos de Andebol, um 
evento que envolve a par-
ticipação de 1200 atletas e 
a vinda de cerca de 3 mil 
pessoas, entre familiares 
e acompanhantes.

Esta prova, organiza-
da de forma conjunta pe-
la Federação de Andebol 
de Portugal, Associação de 
Andebol de Braga e Câ-
mara Municipal de Bra-

ga, traz à cidade 1200 
atletas, de 56 equipas (32 
masculinas e 24 femini-
nas). Estão previstos 156 
jogos, desde as fases de 
apuramento às finais, que 
serão distribuídos por 9 
pavilhões da cidade: Flá-
vio Sá Leite, Universidade 
do Minho, Dume, Escola 
André Soares, Maximinos, 
Lamaçães, Escola Francis-
co Sanches, Escola D. Ma-
ria II e Ferreiros.

O alojamento das co-
mitivas será efetuado 
em várias escolas da ci-
dade de Braga: Enguar-
das, Fujacal, D. Maria II, 

De 16 a 19 de junho

Encontro Nacional de Infantis coloca 
mais de mil crianças a jogar andebol em Braga

Fraião, Nogueira, S. Vic-
tor e Carandá.

Augusto Silva:
«Faz todo o sentido
que este evento
se realize em Braga»
O vice-presidente da Fe-
deração de Andebol de 
Portugal (FAP), Augusto 
Silva, lembrou ontem na 
apresentação do evento 
que a FAP «engloba este 
evento nas principais pro-
vas que organiza».

Evento foi ontem apresentado na Câmara de Braga

Sameiro araújo, vereadora do desporto

«Braga está no radar 
do desporto nacional»
A vereadora do Desporto da Câmara Municipal 
de Braga, Sameiro Araújo, considerou ontem 
que «Braga está no radar do desporto nacional» 
com a organização «de mais um grande evento.

«Esta é uma organização que se enquadra na 
nossa política desportiva. Queremos uma cidade 
cada vez mais eclética ao nível da prática despoti-
va e a organização de grandes eventos», destacou.

A autarca lembrou os sucesso desportivos ob-
tidos pelos clubes da cidade Braga nos últimos 
meses, entre os quais os do ABC, como mote pa-
ra este encontro nacional que traz a Braga jovens 
oriundos de todo o país.

«Esses resultados aconteceram nos seniores 
e agora chegou a vez dos mais novos. Julgo que 
Braga será a capital do desporto jovem nacio-
nal, nesse fim de semana, tendo em conta o nú-
mero de eventos desportivos que vão ter lugar 
aqui. Este é um projeto inclusivo, porque traz 
também um número significativo de equipas 
femininas», disse.

«Braga também começa agora a dar os pri-
meiros passos no andebol feminino e espere-
mos que em breve também comece a dar cartas 
nessa vertente. Esperemos também que os clu-
bes da cidade comecem também a apostar no an-
debol feminino e no andebol de formação, pa-
ra que os nossos jovens tenham um leque maior 
de escolhas nas modalidades a praticar», disse.

Sameiro Araújo destacou também a impor-
tância deste encontro para a atividade econó-
mica local, desde logo pela elevada taxa de ocu-
pação hoteleira que vai provocar e também pela 
dinamização do comércio local, concretamente 
no centro da cidade.

No dia 18 de junho

Noite livre para diversão no S. João

No sábado, dia 18 de junho, a organização dá a noite li-
vre para que os jovens possam gozar as festas de S. João 
no parque da Ponte.

As finais serão jogadas no dia 19, no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, e a cerimónia de encerramento decorre-
rá pelas 13h00.

Os jogos serão distribuidos por nove pavilhões da 
cidade, mas as finais femininas e masculinas serão jo-
gadas do Pavilhão Flávio Sá Leite, recinto de jogos do 
ABC, principal referência do andebol nacional.

Num ecrã gigante

Transmissão do Portugal-Islândia 
em andebol no Flávio Sá Leite

O programa lúdico deste evento é vasto, tendo em con-
ta as festas de S. João que estão a decorrer na cidade e 
prometem atrair quer os jovens quer os familiares que 
acompanham as comitivas. 

No dia 16 (quinta-feira) haverá ainda a transmissão 
do jogo de andebol entre Portugal e Islândia, a contar 
para o apuramento para o Mundial, às 21h00, num ecrã 
gigante que será instalado para o efeito no Pavilhão Flá-
vio Sá Leite, catedral do andebol nacional.

Cerimónia 
de abertura 

decorre sexta-
-feira às 21h00, 

na Praça do 
Municipio

«Estamos a falar de 
uma organização que ul-
trapassa os mil partici-
pantes, uma envolvência 
das famílias que habitual-
mente ultrapassa as três 
mil pessoas que se des-
locam e mais importan-
te, estamos a falar das fu-
turas gerações do nosso 
andebol», começou por 
referir.

Antes de ingressar na 
FAP, Augusto Silva foi por 
muitos anos presidente da 
Associação de Andebol de 
Braga e lembrou ontem 
ter tentado por várias ve-
zes que este encontro se 
realizasse na cidade, mas 
sem sucesso. «Braga é ca-
pital do andebol nacional, 

com tantos sucessos, faz 
todo o sentido ter es-
te evento aqui, pois o 
"cheiro" do andebol de 
qualidade aqui é mui-
to intenso».

Manuel Moreira 
agradece
ao município 
e ao ABC
O presidente da Associa-
ção de Andebol de Braga, 
Manuel Moreira, agrade-
ceu ao município de Bra-
ga a abertura para a rea-
lização deste evento, bem 
como aos contactos feitos 
para garantir a parte logís-
tica. O dirigente lembrou 
ainda o papel importan-
te do ABC neste encontro. 
«Tem sido muito custoso, 
mas sem trabalho não se 
faz nada».
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ANDEBOL 
JUNTA EM BRAGA 

MAIS DE UM MILHAR
DE JOVENS PRATICANTES
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Mil crianças
vão jogar
andebol
em Braga
DESPORTO  Braga vai 
acolher, entre quinta-
-feira e domingo, dias 16 
e 19 de junho, o Encontro 
Nacional de Infantis 
Masculinos e Femininos 
de Andebol, evento que 
envolve a participação 
de 1200 atletas. P.29
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Campeões Festas a Norte 
As infantis do voleibol do Esmoriz e as juniores do 
andebol Colégio de Gaia foram duas das equipas vence-
doras em mais um fim de semana de fases finais. Houve 
ainda títulos no voleibol para os infantis da Académica 
de Espinho e no andebol para as iniciadas do CA Leça e 
para os juvenis do Águas Santas, estes com o título 
assegurado antes da derradeira jornada. 
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MCADO BRECA FAZ 
MAIS INOVAÇÕES 
O Benfica anunciou ontem 
que o lateral Belone Moreira, 
o ponta direita Augusto 
Aranda e o guarda-redes 
Gustavo Capdeville também 
vão continuar no plantel de 
Mariano Ortega. Belone 
assinou por mais duas 
épocas, enquanto os jovens, 
que além das presenças nos 
seniores foram campeões ao 
serviço dos juniores, 
prolongaram contrato por 
mais três épocas. O Benfica 
também já renovou com João 
Pais, Hugo Figueira, Davide 
Carvalho e Hugo Lima. -11.F. 

Página 18



A19

  Tiragem: 30430

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Desporto e Veículos

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 22,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64858574 14-06-2016

Tendo 
perdido por 
23-26 na 
Islândia, 
Portugal 
precisa de 
vencer por 
quatro ou 
mais golos. 
Vencendo 
por três, 
valerá o 
maior 
número de 
golos 
marcados 
fora 

Tiago Rocha marcou cinco golos na Islândia e acredita que Portugal vai virar o resultado 

Filipe Mota no Anaitasuna 
Filipe Mota, central de 32 anos que foi 
campeão pelo FC Porto e se vinha a destacar 
no Csurgói, vai deixar a Hungria e regressar a 
Espanha, onde estivera há dez anos (Alme-

ria), para ser reforço do Anaitasuna, sétimo 
classificado da Liga Asobal e finalista da Taça do 

Rei. Da equipa de Pamplona, curiosamente, está de saída 
Jorge Silva, lateral-direito da Seleção Nacional, que 
assinou por dois anos pelo Granollers, quarto classifica-
do no campeonato espanhol. 

ANDEBOL Portugal regressou da Islândia partido em três grupos, mas 
hoje já treina no Dragão Caixa, onde quinta-feira recebe a Islândia 

SEIICAO EMBOLANDAS 

O Portugal-Islândia de 
quinta-feira à noite (21h00), 
no Dragão Caixa, tem 
bilhetes à venda, ao preço 
unitário de 5 euros. O Jogo 
vale um lugar no Mundial de 
2017, em França. 

A Seleção Nacional de 
andebol só hoje vai 
terminara viagem de 
regresso da Islândia, pois 
uma falha de ligação 
obrigou parte da equipa a 
dormir em Londres. Hoje já 
há treino no Dragão 

CARLO6F1.44111)0 
1114,10"Este apuramento vai ser 
nosso!", garantiu a O JOGO 
TiagoRocha, ainda em viagem 
desde Reiquiavique para o 
Porto, deixando claro que os 
problemas com os voos não 
afetaram o otimismo da equi-
pa portuguesa, que na noite 
de quinta-feira irá recebera Is-
lândia, no Dragão (21h00), 
tendo de recuperar uma des-
vantagem de três golos para se 
apurar para o Mundial a reali-
zar em França, no próximo 
ano, e terminar com uma dé-
cada de ausência em fases fi-
nais. 

0 23-26 da tarde de domin-
go, na capital da Islândia, dei-
xou a equipa nacional con-
fiante, poiso pavilhão porris-
ta tem fama de oferecer o am-
biente propício à recuperação 
de uma desvantagem que 
nem é muito pesada_ "Há con-
fiança e esperança no cami-
nho que está a ser percorrido 
para que Portugal volte aos 
grandes palcos", expressou 
ontem Ulisses Pereira, presi-
dente federativo, que deseja 
deixar o cargo com uma ale-
gria e pede apoio para "uma 
batalha decisiva". 

A viagem atribulada acabou, 

"Houve problemas 
nas ligações 
aéreas, mas o 
importante é c-ízz: 
este apuramento 
vai ser nosso!" 
ilagokocha 
Pivô da Seleção Nacional 

entre tanta vontade, por ser 
desvalorizada. Um atraso de 
duas horas à saída de Reiquia-
vique fez com que a equipa 
perdesse a ligação em Lon-
dres, onde a companhia aé-
rea a partiu em três grupos: 
UM, com o selecionador Ro-
lando Freitas e Tiago Rocha, 
chegou ontem ao fim do dia ao 
Porto, o segundo aterrou à 
noite em Lisboa e um terceiro 
só viaja esta manhã. Às 18 ho-
ras, estarão todos juntos para 
um treino no Dragão Caixa. 
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ANDEBOL 

Guardião João Moniz 
a caminho de Belém 
si  O guardião João Moniz (ex-Á. San-
tas, mas vinculado ao FC Porto) regressa 
ao Belenenses, que garantiu para a nova 
época Miguel Espinha (Benfica), Gonça-
lo Valério (P. Manuel), Diogo Simão (i° 
Dezembro) e João Raquel (Benavente). 
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~11•111•111r 

ANDEBOL 

Belone Moreira fica 
mais duas épocas na Luz 

O lateral direito Belone Moreira reno-
vou até 2018 com o Benfica: "Foi uma época 
muito boa. É a continuidade do projeto, que 
se espera com títulos." Augusto Aranda e 
Gustavo Capdeville também ficam na Luz. 

amei 
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ÉPOCA 2016/17 

Pedro Spínola 
não sai do ABC 
Ia O internacional Pedro Spí-
nola está perto de renovar com 
o ABC (vencedor da Supertaça e 
Challenge, e campeão nacio-
nal), que garantiu também os 
regressos do pivô José Costa 
(ex -Montpellier) e do ponta 
Dario Andrade (ex-AC Fafe). 
De saída de Braga estão Fábio 
Antunes (para o Benfica) e 
Nuno Rebelo (Águas Santas). 

Já o Boa Hora, à beira de subir 
à 1' Divisão, foi buscar Ricardo 
Barrão ao Passos Manuel. o 

"Queria ficar no Benfica" 
Javier Borragan não 
chegou a acordo, mas 
aceita a decisão dos 
dirigentes encarnados 

ALEXANDRE REIS 

O espanhol Javier Borragan 
está de saída do Benfica, após duas 
épocas onde contribuiu para o 

ressurgimento das águias, que 
conquistaram a Taça de Portugal e 
estiveram em mais duas finais, a 
do campeonato e a da Challenge. 

O lateral-direito, de 26 anos, re-
velou porque se vai embora: "Não 
renovei porque não chegámos a 
acordo. Queria ficar no Benfica, 
mas às vezes acontecem destas 
coisas. São livres de tomar as deci - 
sões que creem ser as melhores 

"CARLOS RUESGA [SPORTING] É 
UM GRANDE JOGADOR, DOS 

—MELHORES DE ESPANHA NOS 
ÚLTIMOS ANOS" 
JAVIER BORRAGAN.ex-jogador do Benfica 

para o Benfica. Quero agradecer 
ao clube, aos adeptos e a todos os 
companheiros, dizendo que isto 
não e um adeus, é um 'hasta la vis -
ta", disse Borragan, que tem pro - 
postas de equipas europeias. 

O atirador sente que evoluiu: 
"Melhorei como jogador e como  

pessoa. A equipa teve uma evolu-
ção incrível, graças ao trabalho de 
todos os jogadores. Gostaria de ter 
uma recordação especial do pri-
meiro ano, porque trabalhámos 
muito e não tivemos sorte. Quan-
to à segunda época, não diria que 
foi muito positiva, pois só ganhá-
mos a Taça. Mesmo sem acredita-
rem em nós fora do balneário, o 
nosso objetivo desde o primeiro 
dia da pré - temporada era vencer 
todas as competições. Com  muito 

'.21111 

trabalho e sacrifício, estivemos 
muito perto de o conseguir, mas o 
ABC é uma grande equipa." 

O canhoto, oriundo do Helvetia 
Anaitasuna da Liga Asobal, tam-
bém gostou da experiência de tra-
balhar com um técnico como Ma-
riano Ortega: "Mariano é um 
grande treinador, sendo dos mais 
respeitados em Espanha. É difícil 
chegara um país, ganhar respeito 
e fazer valer as suas ideias. Está a 
fazer um grande trabalho." 

INFLUENTE. Borragan foi 

peça importante na Luz 

O tambémdefensorelogiouo an-
debol português: "Está crescendo. 
O ponto mais débil são asdesigual-
dades entre as equipas de cima e as 
debaixo", sustentou Borragan, que 
comentou a contratação do com-
patriota Carlos Ruesga pelo Spor-
ting: "É• um grande jogador, dos 
melhores de Espanha nos últimos 
anos. A entrada de bons atletas em 
Portugal é bom. A Liga Asobal não 
está bem economicamente e, por 
imo, os jogadores têm de sair." o 
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A23Alcobaça recebe Final Four de Andebol em Cadeira de Rodas ACR7
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2016

Meio: Tinta Fresca Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c326542

 
O Cister Sport de Alcobaça numa organização conjunta com a Federação de Andebol de Portugal,
reúne em Alcobaça dia 18 de junho as 4 melhores equipas de Andebol em Cadeira de Rodas que irão
disputar a Taça de Portugal ACR7. Uma das equipas é a APD Leiria onde alinham atletas do distrito e
dois do concelho de Alcobaça, Patrícia Traquina e João Pedro. Esta equipa depois de conquistar o ACR4
tenta agora a "dobradinha". Ver vídeo alusivo em https://www.youtube.com/watch?v=f_-KQyfpv8w
Fonte: Cister SA
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Alcobaça recebe Final Four de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2016

Meio: Tinta Fresca Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a2368e33

 
O Cister Sport de Alcobaça numa organização conjunta com a Federação de Andebol de Portugal,
reúne em Alcobaça dia 18 de junho as 4 melhores equipas de Andebol em Cadeira de Rodas que irão
disputar a Taça de Portugal ACR7.
   Uma das equipas é a APD Leiria onde alinham atletas do distrito e dois do concelho de Alcobaça,
Patrícia Traquina e João Pedro. Esta equipa depois de conquistar o ACR4 tenta agora a "dobradinha".
 
   Ver vídeo alusivo em https://www.youtube.com/watch?v=f_-KQyfpv8w
 
   Fonte: Cister SA
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Benfica renova com Belone Moreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2016

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=616774

 
O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Belone Moreira, lateral direito da
equipa de andebol, até final da época 2017/2018.  Foi uma época muito boa e esta renovação vem no
seguimento de dar continuidade a esse projeto, que para mim é muito bom e que se espera com
títulos nas próximas épocas , afirmou o jogador, em declarações à BTV. O clube da Luz anunciou
também as renovações com Augusto Aranda e Gustavo Capdeville, ambos campeões de juniores na
época transata, até 2018/2019.
 
 13-06-2016
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Cidade de Braga recebe festa do Andebol Infantil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2016

Meio: Braga TV Online

URL:http://bragatv.pt/?p=4003

 
Cidade de Braga recebe festa do Andebol Infantil Braga TV 22 mins atrás Desporto Deixe um
comentário 53 Visualizações A cidade de Braga recebe, entre os dias 16 e 19 de junho, o Encontro
Nacional de Andebol Infantil. Organizada pelo Município de Braga, Federação de Andebol de Portugal e
Associação de Andebol de Braga, com o apoio do ABC, esta é uma das mais importantes provas do
calendário nacional do andebol para os escalões de formação em masculinos e femininos. O encontro
conta com a participação de 56 equipas, sendo 32 do setor masculino e 24 do setor feminino, no total
de 1.200 participantes entre atletas, técnicos e dirigentes. A prova prevê a realização de 156 jogos
que irão decorrer nos pavilhões Flávio Sá Leite, Universidade do Minho, Dume, André Soares,
Maximinos, Lamaçães, Francisco Sanches, D. Maria II e Ferreiros. Na apresentação da prova, que
decorreu hoje, 13 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a vereadora do Desporto, Sameiro
Araújo, salientou que este é um evento que se enquadra na perfeição na política desportiva do
Município. "Queremos uma cidade cada vez mais eclética, quer ao nível da prática desportiva, quer ao
nível da organização de grandes eventos desportivos", referiu, notando que "Braga está no radar do
desporto nacional pelos resultados ímpares alcançados nos últimos tempos". Do programa do evento
consta, no primeiro dia (16 de junho), a transmissão em ecrã gigante do jogo de andebol entre
seleções seniores masculinas de Portugal e Islândia, a contar para o apuramento do Mundial de França
2017. Esta transmissão irá acontecer no Pavilhão Flávio Sá Leite, pelas 21h00, sendo aberta a toda a
população. Na sexta-feira, dia 17, na Praça Municipal, às 21h00, realizar-se-á a cerimónia de abertura
da prova com a presença de todas as equipas participantes. As finais da competição serão disputadas
no domingo de manhã, no pavilhão Flávio Sá Leite. A cerimónia de encerramento está agendada para
as 13h00 com a entrega de prémios a todas as equipas e árbitros. Partilhar tweet
 
 22 mins atrás
 
 

Página 26



A27

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 35

  Cores: Cor

  Área: 11,92 x 5,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64847475 13-06-2016

Andebol
Portugal perde na Islândia 
na primeira mão do 'play-off' do Mundial
A selecção portuguesa de andebol perdeu em casa da Islândia, por 26-23, em jogo da primei-
ra mão do ‘play-off’ de apuramento para o Mundial de 2017. Em Reiquiavique, Portugal che-
gou ao intervalo a perder por 13-10, uma desvantagem de três golos que se manteve no final
do encontro e que a equipa lusa terá de recuperar na quinta-feira, no Dragão Caixa, no Porto.
Portugal não está num Mundial desde 2003, quando organizou a prova, sendo que a última
presença num grande torneio internacional aconteceu três anos depois, num Europeu.
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Cidade de Braga recebe festa do andebol infantil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2016

Meio: Correio do Minho Online

URL:http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=95182

 
Cidade de Braga recebe festa do andebol infantil Desporto A Cidade de Braga recebe, entre os dias 16
e 19 de Junho, o Encontro Nacional de Andebol Infantil. Organizada pelo Município de Braga,
Federação de Andebol de Portugal e Associação de Andebol de Braga, com o apoio do ABC, esta é uma
das mais importantes provas do calendário nacional do andebol para os escalões de formação em
masculinos e femininos. O encontro conta com a participação de 56 equipas, sendo 32 do sector
masculino e 24 do sector feminino, no total de 1.200 participantes entre atletas, técnicos e dirigentes.
A prova prevê a realização de 156 jogos que irão decorrer nos pavilhões Flávio Sá Leite, Universidade
do Minho, Dume, André Soares, Maximinos, Lamaçães, Francisco Sanches, D. Maria II e Ferreiros. Na
apresentação da prova, que decorreu hoje, 13 de Junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a
vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, salientou que este é um evento que se enquadra na perfeição
na política desportiva do Município. "Queremos uma Cidade cada vez mais ecléctica, quer ao nível da
prática desportiva, quer ao nível da organização de grandes eventos desportivos", referiu, notando
que "Braga está no radar do desporto nacional pelos resultados ímpares alcançados nos últimos
tempos". Do programa do evento consta, no primeiro dia (16 de Junho), a transmissão em ecrã
gigante do jogo de andebol entre selecções seniores masculinas de Portugal e Islândia, a contar para o
apuramento do Mundial de França 2017. Esta transmissão irá acontecer no Pavilhão Flávio Sá Leite,
pelas 21h00, sendo aberta a toda a população. Na Sexta-feira, dia 17, na Praça Municipal, às 21h00,
realizar-se-á a cerimónia de abertura da prova com a presença de todas as equipas participantes. As
finais da competição serão disputadas no Domingo de manhã, no pavilhão Flávio Sá Leite. A cerimónia
de encerramento está agendada para as 13h00 com a entrega de prémios a todas as equipas e
árbitros. *** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Braga ***
 
 2016-06-13
 
Redacção
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ÊXITOA Sanjoanense sagrou-
se, ontem, campeã nacional da
2.ª Divisão de Juvenis, após
vencer uma Fase Final extre-
mamente equilibrada, que de-
correu no Pavilhão Flávio Sá
Leite, em Braga. Foi preciso es-
perar pela terceira e última jor-
nada da prova para se conhe-

cer o campeão, e, apesar da
derrota, por 30-25, frente ao
ABC Braga “B”/D. Maria II, o
conjunto de São João da Ma-
deira acabou por fazer a festa.
Os três primeiros classificados
– Sanjoanense, GM 1.º Dezem-
bro e ABC Braga “B”/D. Maria
II, respectivamente –, soma-
ram sete pontos, sendo que no
quarto lugar ficou o SC Horta,
com 3 pontos. |

Sanjoanense é campeã

Andebol
2.ª Divisão Nacional

D.R.
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CS Madeira vice-campeão 
 

nacional 

 

A formação de iniciadas femininos 
do CS Madeira terminou a sua parti-
cipação na fase final do campeonato 
nacional do escalão com a conquista 
do segundo lugar e por isso com o ti-
tulo de vice-campeãs nacionais. 
Ontem na derradeira jornada as ma-
deirenses venceram o Alpendorada 
por 28-23. Na classificação nacional 
o Leça ficou com o título somando 
nos três encontros efectuados 9 
pontos. As madeirenses venceram 
dois jogos e perderam um, somando 

sete pontos. Atrás classificaram-se o 
Alcanena com 5 pontos e o Alpen-
dorada com 3 pontos. 

Juniores no quarto lugar 
Nas juniores femininos na fase fi-
nal do campeonato nacional esteve 
outra formação do CS Madeira. As 
madeirenses não foram felizes e 
ontem voltaram a perder agora 
com o Maia por 36-28, ficando na 
quarta posição com 3 pontos e sem 
nenhuma vitória conquistada. 
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Nacional de juvenis - AD sanjoanense sagra-se campeã nacional mesmo tendo perdido (30-25)

ABC B teve o título na mão durante 18 segundos
 pedro vieira da silva

O
ABC B tinha pela 
frente uma tarefa dí-
ficil, quase impossí-
vel: tinha de vencer, 

no Sá Leite, a AD Sanjoa-
nense, por sete golos de 
diferença, vantagem que 
permitiria aos academistas 
festejar o título de cam-
peão nacional de juvenis 
em andebol (II Divisão). 
E o sonho esteve perto... 

Já na segunda parte, e 
quando o cronómetro as-
sinalava 26'24'', os locais 
fizeram o 29-22, alcan-
çando, assim, a tal van-
tagem de sete golos so-
bre a turma de São João 

da Madeira.
Mas a festa nas banca-

das durou apenas 18 se-
gundos porque a Sanjoa-
nense reduziu para 23-29 
e, depois, para 24-29. Os 
jogadores do ABC ain-
da acreditaram, mas os 
forareitos conseguiram 
fazer mais um golo (25-
-29) e, nessa altura, mui-
tos dos jovens andebolis-
tas do ABC caíram por ter-
ra com muitas lágrimas à 
mistura.

A derrota no primeiro 
jogo, com o 1.º Dezembro 
(21-27) "custou" ao ABC o 
título porque, nos outros 
encontros, os academistas 
cumpriram a sua obriga-

ção: bateram o SC Horta 
(32-25) e, ontem, a San-
joanense (30-25). As três 
equipas terminam empa-
tadas no topo e, depois de 
feitas as contas, o título foi 
para a AD Sanjoanense.

Manuel Moreira, pre-
sidente da Associação de 
Andebol de Braga e Ar-
mando Silva, dirigente 
do ABC, fizeram a entre-
ga das medalhas a todas 
as equipas participantes.

E, claro, seguiu-se a en-
trega, por parte de Ma-
nuel Moreira, da Taça de 
campeão nacional da 2.ª 
divisão ( juvenis) à San-
joanense, que celebrou, 
juntamente com os seus 

adeptos, a conquista do tí-
tulo. Do outro lado, as lá-
grimas e o desalento eram 

AD Sanjoanense perdeu jogo mas fez a festa no final

A
n

tó
in

io
 S

ilv
a

visíveis nos rostos dos ele-
mentos do ABC que, com 
desportivismo, aplaudi-

ram, de pé, os novos cam-
peões nacionais de juve-
nis da 2.ª Divisão.
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vila nova de cerveira

Parque aquático
torna verão
mais dinâmico

C
om a chegada das 
boas temperaturas, 
são muitos os resi-
dentes e turistas que 

escolhem a conjugação 
entre a diversão dos mais 
pequenos e a tranquilida-
de paisagística pretendi-
da pelos graúdos. O des-
tino para a plena vivência 
desta experiência é o Par-
que Aquático de Vila No-
va de Cerveira, integra-
do no Parque de Lazer 
do Castelinho.

Vizinho do Aquamu-
seu e a confrontar com 
o rio Minho, este parque 
temático incorpora uma 
componente lúdico-pe-
dagógica única, em que 
as brincadeiras surgem 
num ambiente de répli-
ca do troço internacio-
nal de água, com os seus 
canais, comportas, bar-
ragens, jatos e repuxos 
de água.

Entre junho e setem-
bro, é constante ver famí-
lias oriundas um pouco de 
todo o Norte do país e da 
vizinha Galiza a eleger es-
te espaço como perfeito 
para um dia harmoniosa-
mente bem passado, onde 
sobressaem as gargalha-
das das crianças e jovens 
provocadas pela intera-
ção com os jogos de água 

calada e circuito de boul-
dering, campos de jogos 
para a prática de moda-
lidades desportivas (fu-
tebol, voleibol, andebol 
e basquetebol), e parques 
infantil e de lazer que po-
dem ser usufruídos livre-
mente. O Aquamuseu do 
rio Minho é outro espa-
ço de paragem obrigató-
ria por todo o património 
natural e histórico que al-
berga e que permite uma 
‘viagem’ pedagógica pelas 
margens do rio Minho.

Até 30 de setembro, es-
te espaço funciona de ter-
ça-feira a domingo, entre 
as 10h00 e as 12h30 e as 
14h00 e 19h30.

Parque
aquático
de portas 
abertas

até 30 de 
setembro

Jogos de água e contacto com envolvente natural são caraterísticas de atratividade

e as brincadeiras associa-
das.

O Parque Aquático es-
tá associado a um espaço 
de excelência ambien-
tal, o Parque de Lazer do 
Castelinho que disponi-
biliza ainda um parque 
geriátrico, uma zona ra-
dical com parede de es-

D
R

D
R
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Andebol: apuramento para o mundial

Portugal perdeu na Islândia

A seleção portuguesa de andebol perdeu ontem em 
casa da Islândia, por 26-23, em jogo da primeira mão 
do ‘play-off’ de apuramento para o Mundial de 2017.

Em Reiquiavique, Portugal chegou ao intervalo a per-
der por 13-10, uma desvantagem de três golos que se 
manteve no final do encontro e que a equipa lusa terá 
de recuperar na quinta-feira, no Dragão Caixa, no Porto.

Portugal não está num Mundial desde 2003, quando 
organizou a prova, sendo que a última presença num 
grande torneio internacional aconteceu três anos de-
pois, num Europeu.
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Braga acolhe andebol de formação de 16 a 19 de Junho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2016

Meio: RUM - Rádio Universitária do Minho Online

URL:http://www.rum.pt/news/braga-acolhe-andebol-de-formacao-de-16-a-19-de-junho

 
Encontro Nacional de Andebol Infantil é um dos maiores eventos de formação a nível nacional Braga
vai receber, no próximo fim-de-semana, uma das mais importantes provas do calendário nacional de
andebol para a formação. Entre os dias 16 e 19 o Encontro Nacional de Andebol Infantil promete
juntar mais de um milhar de participantes, num evento onde o espírito competitivo se junta à
componente lúdica que já é tradição na prova. A iniciativa resulta de uma organização conjunta entre
a Federação de Andebol de Portugal, a Associação de Andebol de Braga, o município de Braga e que
conta com o apoio do ABC/UMINHO. Manuel Moreira, presidente da Associação de Andebol de Braga,
especificou alguns dos números desta prova, com destaque para a participação de "56 equipas, sendo
32 do sector masculino e 24 do sector feminino, no total de 1.200 participantes entre atletas, técnicos
e dirigentes". A prova prevê a realização de 156 jogos - entre fases de apuramento e finais - que irão
decorrer nos pavilhões Flávio Sá Leite, Universidade do Minho, Dume, André Soares, Maximinos,
Lamaçães, Francisco Sanches, D. Maria II e Ferreiros. Augusto Silva, vice-presidente da federação de
Andebol de Portugal destacou, na conferência de imprensa de apresentação da prova que há mais
para além da vertente competitiva da prova. "Temos a preocupação com algo mais importante, a
componente da diversão e lúdica que pretendemos criar através dos vários convívios. É importante
que os jovens memorizem este convívio por aquilo que ele vale ao nível do companheirismo e
afectividade", assumiu o responsável federativo. Já Sameiro Araújo, vereadora do desporto da Câmara
de Braga, reforça a necessidade de aposta num "município ecléctico" e que dê espaço à formação.
"Braga está no radar do desporto nacional pelos resultados ímpares alcançados nos últimos tempos,
principalmente nos seniores, mas agora é a vez da formação", frisou a vereadora. O programa inicia-
se na quinta-feira, dia 16, com a transmissão do Portugal-Islândia, a contar para o apuramento do
Mundial de Andebol da França, em 2017. Na Sexta-feira à noite realiza-se a cerimónia de abertura da
prova com a presença de todas as equipas participantes. No fim-de-semana, destaque para a manhã
de Domingo, no Pavilhão Flávio Sá leite, onde irão decorrer as finais da competição.
 
 Hoje às 19H21
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ANDEBOL Campeonato Nacional Seniores Masculinos - 2.ª Divisão 

Vitória de Setúbal perde frente ao Arsenal de Braga 
OVitória de Setúbal per-

deu por 26-42 frente ao
Arsenal Braga, em jogo

da 6ª jornada da fase final (su-
bida) do campeonato nacional
seniores masculinos da 2ª di-
visão. No Pavilhão Antoine

Velge, em Setúbal, a equipa
minhota foi demasiado forte
para os sadinos, e a diferen-
ça de valores entre os dois
conjuntos reflecte-se nos 16
golos de diferença no final
da partida. O Vitória de Setú-

bal continua sem conhecer o
sabor da vitória nesta fase fi-
nal e está com as contas com-
plicadas para conseguir atin-
gir o play-off de promoção.
Nada ainda está perdido, mas
para que as esperanças se

mantenham é fundamental
um triunfo na recepção à AA
São Mamede, em jogo da 7ª
jornada.
Resultados da 6ª Jornada:

Boa Hora/Roff 32-24 FC Gaia;
AC Sismaria 24-31 AA São Ma-

mede; V. Setúbal 26-42 Arsenal
Braga.
Classificação: 1º Arsenal Bra-

ga – 17 pts; 2º Boa Hora/Roff
– 16 pts; 3º AA São Mamede –
15 pts; 4º AC Sismaria – 10 pts;
5º FC Gaia – 7 pts; 6º Vitória de

Setúbal – 7 pts.
Próxima Jornada (11/06):

Vitória de Setúbal vs AA São
Mamede; AC Sismaria vs Boa
Hora/Roff; Arsenal Braga vs
FC Gaia.
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