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Festand’s 
de Andebol 
em Nelas

O Município de Nelas está a or-
ganizar durante esta semana,
sob a orientação da equipa téc-
nica dos Serviços de Desporto,
e no decorrer das aulas de Ac-
tividade Física e Desportiva das
AEC, entre as 15h30 e as 17h30,
os Festand’s de Andebol, nas
instalações desportivas do
Centro Escolar de Nelas. Parti-
cipam cerca de 500 crianças
das escolas do 1.º ciclo de todo
o concelho. |
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DIA 12 DE JUNHO: ANDEBOL

Portugal-Espanha
em Guimarães

Portugal jogará com a Espanha no Multiusos de Gui-
marães, no dia 12 de junho (21h30), em jogo da fase 
de apuramento para o Europeu de Andebol de 2014.

Depois do jogo com a Espanha, Portugal rumará 
até Skopje para defrontar a Macedónia, sendo estes 
dois últimos jogos cruciais para o apuramento para o 
europeu a disputar na Dinamarca.

Os bilhetes para o jogo no Multiusos de Guima-
rães custam 3 euros e estão à venda no Multiusos 
de Guimarães, Complexo de Piscinas de Guimarães, 
Lojas FNAC, CTT, El Corte Inglês, SportZone, Centro 
Comercial Espaço Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, 
Plataforma das Artes, AAUM (Guimarães e Braga), 
Posto de Turismo de Vila Nova de Famalicão, Teatro 
Gil Vicente (Barcelos), Theatro Circo (Braga), Viana 
Welcome Center (Viana do Castelo), Fórum Aveiro e 
em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt.
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> redacção

No jogo que definia os terceiro e
quarto lugares, o ABC venceu o
Maia Ismai, garantindo o bron-
ze, com 12 pontos, menos um
ponto do que o Sporting. Os
‘leões’ sagraram-se campeões
nacionais, com 13 pontos, com
vantagem de um golo sobre o
Benfica. À entrada para a última
ronda eram ainda três (Sporting
CP; SL Benfica e ABC/UMinho)
as formações que, matematica-
mente, podiam aspirar ao título
nacional se bem que o Sporting
era a única que dependia exclu-
sivamente de si própria. 

Benfica vence FC Porto
No entanto, logo no final da

primeira partida entre SL Benfi-
ca e FC Porto, esse lote de can-
didatos ficou reduzido a dois,
por exclusão matemática do
ABC/UMinho, já que os ben-
fiquistas, passados que foram os
primeiros minutos de equilíbrio
com empates sucessivos até ao
5-5, conseguiram ultrapassar as
dificuldades colocadas pelo FC
Porto.

Ao intervalo o SL Benfica já
seguia na frente (14-12), am-

pliou durante o segundo a van-
tagem até aos seis golos (22-16)
mas a reacção final da equipa de
Carlos Martino deu ao resultado
números mais equilibrados. 

Sporting vence Belenenses
No segundo jogo, o Sporting

mediu forças com o CF Bele-
nenses e sabia de antemão que
só a vitória lhe interessava par
renovar o título que já ostenta há

três anos. A formação de Luís
Monteiro entrou bem na partida
(6-12, aos 16 m.) foi gerindo a
vantagem que o Belenenses re-
duziu à expressão mínima aos
23 m. (13-14). Mesmo assim, o
tricampeão nacional foi para o
intervalo em vantagem (15-17).

O Belenenses regressou dis-
posto a complicar a vida aos
'leões' e chegou mesmo à igual-
dade aos 35 m. (18-18). 

Mas um parcial de 3-8 a favor
dos leões, em pouco mais de 12
minutos (21-26) deu ao jogo um
desequilíbrio que não tinha sido
visível até então. 

A 10 minutos do fim (22-26) o
Sporting CP percebeu que estava
à beira da conquista do quarto tí-
tulo nacional de juniores conse-
cutivo. 

Daí para a frente foi apenas
controlar o resultado, ampliando

a vantagem final até aos sete go-
los (24-31). 

ABC comandou sempre
marcador frente ao ISMAI

Na disputa do terceiro lugar
frente ao ISMAI, os jovens do
ABC entraram bem (5-2, aos 4
m) e foram sempre comandando
o marcador, chegando a ter van-
tagens de quatro golos no pri-
meiro tempo. 

Ao intervalo essa margem ti-
nha diminuído ligeiramente (20-
17), mas uma entrada fulgurante
no segundo tempo, com um par-
cial de 7-1 em sete minutos, fez
o marcador disparar para 27-18,
permitindo a Raúl Maia dar tem-
po de jogo a todos os atletas. 

O Maia ISMAI ainda teve uma
boa reacção mas era demasiado
tarde para tentar a reviravolta no
marcador. 

E foi mesmo o ABC/UMinho
que, na parte final do jogo, am-
pliou a vantagem. 

ANDEBOL

> Bracarenses venceram sábado o campeão Sporting.

JUNIORESBENFICA EM SEGUNDO POR DESVANTAGEM DE UM GOLO  

ABC/UMinho em terceiro lugar
a um ponto campeão
O ABC classificou-se em terceiro lugar no campeonato nacional de juniores de andebol, ao
bater o ISMAI por 27-18 e ficou a um ponto do campeão Sporting.

DR

João Santos, em acção ofensiva, no jogo com o ISMAI

Resultados

5.ª jornada (25 de Maio):  
FC Porto Vitalis-CF Belenenses, 
29-34 (11-20) 
17.00 h. – Maia ISMAI- SL Benfica,
17-38 (6-16) 
19.00 h. – Sporting CP-ABC/UMin-
ho, 23-28 (10-12) 

6.ª  jornada (26 de Maio):  
SL Benfica-FC Porto, 26-24 (14-12) 
CF Belenenses-Sporting CP, 24-
31(15-17);  ABC/UMinho-Maia
ISMAI, 42-29 (20-17) 

Raul Maia: terceiro lugar “amargo”
depois de ganhar ao... campeão
O treinador de andebol dos juniores do ABC, Raúl Maia, contactado
ontem ao telefone pelo Correio do Minho, comentou o terceiro lugar
alcançado dizendo ter “um sabor amargo”. Lembrando que no sábado
os bracareses venceram o Sporting — que ontem se sagrou campeão,
o treinador dos minhotos considerou que “devíamos ter feito mais no
fim de semana anterior”. “Mas o terceiro lugar, não sendo o que nós
desejávamos, também não é mau de todo”, acrescentou. Questionado
sobre como estão a decorrer as funções de requalificação das camadas
jovens, nesta escola do ABC, que chegou a ser considerada um mode-
lo a nível nacional, frisou que a captação das camadas mais jovens está
a decorrer normalmente, com uma pessoa responsável por esse sector
específico. Vincou ainda sobre os juniores que já há alguns a trabalhar
regularmente com a equipa sénior, acrescentando esperar que na pró-
xima época tal possa vir a acontecer com mais alguns jogadores. Lem-
brou ainda que o ABC estabeleceu um protocolo com a Universidade
do Minho, em função do qual espera ver mais jovens andebolistas a
ingressar no clube. Por outro lado, realçou a conjuntura de dificuldades
financeiras, face a clubes que estão nessa dimensão melhor apoiados.
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> redacção

No jogo que definia os terceiro e
quarto lugares, o ABC venceu o
Maia Ismai, garantindo o bron-
ze, com 12 pontos, menos um
ponto do que o Sporting. Os
‘leões’ sagraram-se campeões
nacionais, com 13 pontos, com
vantagem de um golo sobre o
Benfica. À entrada para a última
ronda eram ainda três (Sporting
CP; SL Benfica e ABC/UMinho)
as formações que, matematica-
mente, podiam aspirar ao título
nacional se bem que o Sporting
era a única que dependia exclu-
sivamente de si própria. 

Benfica vence FC Porto
No entanto, logo no final da

primeira partida entre SL Benfi-
ca e FC Porto, esse lote de can-
didatos ficou reduzido a dois,
por exclusão matemática do
ABC/UMinho, já que os ben-
fiquistas, passados que foram os
primeiros minutos de equilíbrio
com empates sucessivos até ao
5-5, conseguiram ultrapassar as
dificuldades colocadas pelo FC
Porto.

Ao intervalo o SL Benfica já
seguia na frente (14-12), am-

pliou durante o segundo a van-
tagem até aos seis golos (22-16)
mas a reacção final da equipa de
Carlos Martino deu ao resultado
números mais equilibrados. 

Sporting vence Belenenses
No segundo jogo, o Sporting

mediu forças com o CF Bele-
nenses e sabia de antemão que
só a vitória lhe interessava par
renovar o título que já ostenta há

três anos. A formação de Luís
Monteiro entrou bem na partida
(6-12, aos 16 m.) foi gerindo a
vantagem que o Belenenses re-
duziu à expressão mínima aos
23 m. (13-14). Mesmo assim, o
tricampeão nacional foi para o
intervalo em vantagem (15-17).

O Belenenses regressou dis-
posto a complicar a vida aos
'leões' e chegou mesmo à igual-
dade aos 35 m. (18-18). 

Mas um parcial de 3-8 a favor
dos leões, em pouco mais de 12
minutos (21-26) deu ao jogo um
desequilíbrio que não tinha sido
visível até então. 

A 10 minutos do fim (22-26) o
Sporting CP percebeu que estava
à beira da conquista do quarto tí-
tulo nacional de juniores conse-
cutivo. 

Daí para a frente foi apenas
controlar o resultado, ampliando

a vantagem final até aos sete go-
los (24-31). 

ABC comandou sempre
marcador frente ao ISMAI

Na disputa do terceiro lugar
frente ao ISMAI, os jovens do
ABC entraram bem (5-2, aos 4
m) e foram sempre comandando
o marcador, chegando a ter van-
tagens de quatro golos no pri-
meiro tempo. 

Ao intervalo essa margem ti-
nha diminuído ligeiramente (20-
17), mas uma entrada fulgurante
no segundo tempo, com um par-
cial de 7-1 em sete minutos, fez
o marcador disparar para 27-18,
permitindo a Raúl Maia dar tem-
po de jogo a todos os atletas. 

O Maia ISMAI ainda teve uma
boa reacção mas era demasiado
tarde para tentar a reviravolta no
marcador. 

E foi mesmo o ABC/UMinho
que, na parte final do jogo, am-
pliou a vantagem. 

ANDEBOL

> Bracarenses venceram sábado o campeão Sporting.

JUNIORESBENFICA EM SEGUNDO POR DESVANTAGEM DE UM GOLO  

ABC/UMinho em terceiro lugar
a um ponto campeão
O ABC classificou-se em terceiro lugar no campeonato nacional de juniores de andebol, ao
bater o ISMAI por 27-18 e ficou a um ponto do campeão Sporting.

DR

João Santos, em acção ofensiva, no jogo com o ISMAI

Resultados

5.ª jornada (25 de Maio):  
FC Porto Vitalis-CF Belenenses, 
29-34 (11-20) 
17.00 h. – Maia ISMAI- SL Benfica,
17-38 (6-16) 
19.00 h. – Sporting CP-ABC/UMin-
ho, 23-28 (10-12) 

6.ª  jornada (26 de Maio):  
SL Benfica-FC Porto, 26-24 (14-12) 
CF Belenenses-Sporting CP, 24-
31(15-17);  ABC/UMinho-Maia
ISMAI, 42-29 (20-17) 
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Muito perto da consagração
Andebol Formação de São João da Madeira, depois de garantir a subida, quer
conquistar o título da 3.ª Divisão Nacional 
MONTE                                              19

Treinador: Pedro Leite.
Carlos Belo; Tiago Cascais, Daniel Cas-
cais (3), Rodrigues (1), Carlos Abreu (8),
António Ruela (6) e Pedro Pereira (1) -
sete inicial - Horácio Venâncio e João
Barros (1).

SANJOANENSE                            32

Treinador: Humberto Rodrigues.
Hugo Terra; Eduardo Pereira (1), Daniel
Valente (2), Mosca (2), Bruno Pinho (5),
Rui Gonçalves (4) e Pedro Amorim (4) -
sete inicial - Mansores, António Brandão
(2), Hélder Santos (2), Alexandre Tavares,
Fabian (2), Ricardo Pinho (7) e Emanuel
Pinheiro (1).

Pavilhão da Associação Cultural e
Desportivo do Monte, na Murtosa.
Árbitros: Carlos Santos e Luís Sousa
(A.A. Aveiro).
Cronometrista: Mário Pangaio.
Ao intervalo: 11-17.

Avelino Conceição

Depois de ter garantido, na pas -
sada semana, a subida à Segun -

da Divisão nacional, a três jor-
nadas do fim do campeonato,
a equipa da Sanjoanense jo-
gava mais uma importante car-

tada na Murtosa, de forma a
manter o primeiro lugar na Zo -
na Norte da 3.ª Divisão, para
disputar o título nacional.

Na partida disputada no pas-
sado sábado à noite, frente ao
Murtoense, uma equipa sem-
pre complicada a jogar no seu
recinto, a Sanjoanense cedo fez
valer a sua supremacia. Com
um plantel curto, a formação

orientada por Pedro Leite cedo
viu o resultado a desnivelar-se,
face à maior experiência dos
jogadores sanjoaninos, com o
marcador a assinalar seis golos
de diferença ao intervalo.

Gerir margem confortável
A margem confortável amea-

lhada na primeira parte permi-
tiu à Sanjoanense, no segundo
tempo, gerir o marcador, au-
mentando a vantagem que, no
final do encontro, se cifrou em
13 golos de diferença. Um re-
sultado “gordo” da equipa de
São João da Madeira, perante
um Monte que tentou respon-
der sempre da melhor maneira
possível.

Num jogo disputado com al-
guma virilidade, que dificultou
o trabalho à equipa da arbitra-
gem, a Sanjoanense venceu
com toda a justiça e está agora
a uma vitória de garantir o pri-
meiro lugar na Zona Norte, o
que lhe permitirá disputar o tí-
tulo nacional do terceiro esca-
lão do andebol nacional.|

Sanjoanense está a uma vitória de vencer a Zona Norte

D.R.
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ABC garante 3.º lugar 
no nacional de juniores

O ABC garantiu ontem o 
terceiro lugar no campeo-
nato nacional de juniores 
em andebol, ao vencer o 
Maia/ISMAI, por 42-29.

Os academistas soma-
ram menos um ponto do 
que Sporting, que se sa-
grou campeão na Nazaré, 
e Benfica, segundo clas-
sificado.

À entrada para a úl-
tima ronda eram ainda 
três (Sporting, Benfica e 
ABC/UMinho) as forma-
ções que, matematicamen-
te, podiam aspirar ao títu-
lo nacional se bem que o 
Sporting era a única que 
dependia exclusivamente 
de si própria.

João Santos em ação pelo ABC no jogo de ontem frente ao Maia

DM

No entanto, logo no final 
da primeira partida entre 
Benfica e FC Porto, esse 
lote de candidatos ficou re-

duzido a dois, por exclu-
são matemática do ABC/
/UMinho.

No segundo jogo, o Spor-

ting venceu o Belenenses, 
por 31-24, e garantiu o tí-
tulo nacional pelo quarto 
ano consecutivo.
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AGENDA

FUTEBOL
• CD Nacional em digressão pelo Brasil, até do-
mingo. Hoje, viagem Alagoas/São Luiz do Mara-
nhão. • Jogo em atraso da 19.ª jornada do Camp.
Veteranos: Santana-Pontassolense, 20h, Santana.
• Marítimo realiza treinos de captação para a sua
equipa “B” (nascidos em 1991, 92, 93 e 94),

Santo António.
ANDEBOL
• Treino da Selecção Regional Feminina
(1997/98/99), 19h/20h30, Pav. Salesianos. •
Treino da Selecção Regional Masculina
(1998/99), 20h30/22h, Pav. Salesianos.
DIVERSOS
• Inscrições até quarta-feira para a 2.ª Conferên-

cia do Movimento Associativo da Madeira - “Per-
cepção da Mudança”, a ter lugar sexta-feira, no
Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.
AUTOMOBILISMO
• Inscrições para o Rali da Calheta, 3.ª prova do
Camp. Madeira, até hoje.
TÉNIS/PADEL
• Inscrições para os torneios oficiais de Ténis

para Seniores, Veteranos +40 e +50 anos e de
Padel para Pares Masculinos, Femininos, Mistos a
ter lugar no Porto Santo, até 5 de Junho. • Inscri-
ções para a 3.ª Etapa do Circuito Smashtour
2013, a ter lugar no campo de ténis da Foz da Ri-
beira do Faial, até quarta-feira. • Open de França,
Roland Garros, 2.º Grand Slam da época, até dia
9 de Junho. 1
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ANDEBOL FEMININO: NACIONAL DA I DIVISÃO - 2.ª FASE
JUVENTUDE DE MAR CONTINUARÁ NA I DIVISÃO NACIONAL
Terminou a 2.ª fase – fase da manutenção – do campeonato nacional da I divi-

são, em seniores femininos, competição em que participou a Juventude de Mar, 
que, embora perdendo o jogo da derradeira jornada, garantiu a permanência no 
escalão maior de andebol feminino, a nível nacional. Depois de na 1.ª fase ter 
terminado em 9.º lugar, com 34 pontos, iniciou a 2.ª fase com metade desta 
pontuação, ou seja, 17 pontos, tendo agora concluído a prova com 31 pontos, 
em 1.º lugar, de entre as quatro equipas que disputaram os lugares da manu-
tenção. Farol de Esposende felicita o Centro Social da Juventude de Mar por mais 
um êxito alcançado, no caso em apreço, no domínio desportivo.

Resultado da última jornada
S. Joana, 27 Juv. Mar, 24
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Juventude de 
Mar garantiu a 
manutenção
PÁG. 15
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g Chega ao fim este fim de
semana o Campeonato Nacional
de Andebol. Na última jornada
já não há muito por decidir,
depois de, no passado fim de
semana, o Porto ter batido e
Benfica (26-23) e garantido a
renovação do título. O ABC ven-
ceu em casa o Sporting da Horta
(35-27) e o Sporting recebeu e
venceu o Águas Santas (32-18).

Na última jornada os faialen-
ses recebem o já campeão Porto
no pavilhão da Horta. O jogo
está agendado para amanhã,
sábado, às 17h00. O Águas rece-

be o ABC e Benfica e Sporting
defrontam-se na Luz.

Na classificação já ninguém
tira o primeiro lugar ao Porto (55
pontos), no entanto o jogo entre
Benfica e Sporting pode ditar
mexidas, já que os encarnados
ocupam o segundo posto com 53
pontos, a um dos leões. No resto
da classificação também já não
poderão haver alterações: o
Águas é quarto (42 pontos),
seguido de ABC (36) e Sporting
da Horta (34).

No grupo B o Belenenses
recebe o Xico Andebol, o

Camões joga em casa do Avanca
e o Madeira recebe o Fafe. Neste
grupo o passado fim de semana
ditou a vitória do Belenenses em
casa do Camões (26-29), o Xico
recebeu e venceu o Madeira (27-
26) e o Avanca perdeu em Fafe
(33-30). 

O Belenenses é primeiro do
grupo (41 pontos), seguido de
Madeira (39), Fafe (37) e
Avanca (37). Certa é já a despro-
moção do Xico e do Camões,
nos últimos postos da tabela
com 34 e 23 pontos, respetiva-
mente.                                  mP

ANdeBOL – cAmPeONAtO NAcIONAL

Sporting da Horta recebe
Porto na última jornada
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L“ Ser melhor hoje

do que era ontem
“

29

SEMEDO

Joga andebol desde os 
9 anos. E fá-lo bem. A 
relação com a modalida-
de é tão forte que o seu 
maior receio é ter um dia 
de deixar de jogar, se o 

percurso académico assim o 
exigir. É jogadora da Casa do 
Benfi ca em Castelo Branco 
(CBCB), tem idade de juvenil 
(17 anos) mas atua na equipa 
júnior e já participou num 
estágio nacional da Federação 
Portuguesa de Andebol, reali-
zado no Algarve.
Marta Semedo aprecia desporto desde pequena e nem é 
tendência que venha da família. Reclama mais atenção ao 
andebol feminino e lamenta que não haja mais equipas nes-
ta zona do país. “Estamos aqui muito sozinhas”, diz. Mas 
muito bem dirigidas pelas treinadoras Paula Espírito Santo 
e Mariana Ivanova: “sabem muito de andebol”, destaca.
É aluna do 11.º ano da Escola Secundária Nuno Álvares. E 
uma entusiasta também de futebol. É a segunda andebolista 
na “Geração Futuro”, depois da colega Inês Ribeiro.
Porquê o andebol?
- “Adoro desporto e queria praticar algum. Estive na nata-
ção, mas não apreciava a competição. Fui experimentar o 
andebol e já não o larguei. Precisava de uma modalidade 
coletiva”.
O que é que a convenceu?
- “O jogo em si. O ambiente também. Divirto-me a jogar: 
E quando fazemos uma coisa de que gostamos, procuramos 
fazê-la bem. Ser melhor hoje do que era ontem”.
Já participou num estágio nacional da modalidade…
- “Foi no Algarve. Fui eu, a Inês, que já ia à deteção de 
talentos da zona centro, e a Bruna. Foi uma experiência 
marcante, que me ajudou a crescer”.
Em que posição atua?
- “Sou lateral direito. Às vezes também jogo como ponta”.
Gostava de fazer carreira no andebol?
- “Adorava. Mas infelizmente em Portugal não vejo essa 
possibilidade”.
O interior também parece ser um obstáculo.
- “É, no sentido em que não há equipas. Só a Casa do Ben-
fi ca. Temos de ir sempre a Leiria. Apesar deste isolamento, 
temos vindo a aumentar o nosso nível e a fazer bons jogos. 
Ganhámos o Torneio da Nazaré, que é muito conceituado. 
E também estamos bem na Taça Primavera, da Associação 
de Leiria”.
Dispensa muito tempo ao andebol?
- “Treinamos terças, quintas e sextas-feiras, uma hora e 
meia por sessão. E temos ginásio às segundas e quartas. É 
todos os dias. Se queremos chegar a algum lado não pode 
ser de outra maneira. Os pais não gostam muito, mas tudo 
se resolve…”.
Por causa dos estudos, não é?
- “Pois. Realmente é um bocadinho desgastante, mas quem 
corre por gosto ultrapassa esse cansaço e consegue organi-
zar-se, para que nada fi que para trás”.
O percurso académico poderá determinar a ida para 
outras paragens…
- “Se isso acontecer e encontrar um clube onde possa con-
tinuar a jogar, eventualmente até a um nível mais elevado, 
poderá ser bom. Mas haverá também sempre o risco de 
ter de parar e abandonar. Isso é que eu não queria. Se for 
possível continuar aqui, gostava muito. Até porque vamos 
ter equipa sénior”.
Como é ter a Paula Espírito Santo e a Mariana Ivanova 
como treinadoras?
- “Muito bom. Ajudam-nos imenso. Treinadoras competen-
tes e que sabem muito de andebol”.
Artur Jorge Página 17
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Menos de 24 horas 
após a apresentação 
da prova à comuni-

cação social, o Núcleo Spor-
tinguista de Castelo Branco 
decidiu adiar a primeira cor-
rida de atletismo Comenda-
dor Joaquim Morão, para o 
dia 20 de outubro.

Este novo desafio que 
a agremiação presidida por 

Núcleo Sportinguista apresenta prova num dia e suspende-a no outro

A corrida do comendador foi adiada
José Biqueira abraçou, com 
o objetivo “de colocar Castelo 
Branco a correr”, não vai para 
a estrada no próximo domin-
go, 26, como estava calenda-
rizado. No dia imediatamente 
seguinte a ter apontado para 
“uma participação na ordem 
dos trezentos atletas”, entre 
concorrentes aos 10 mil me-
tros de corrida e aos 5 mil de 

marcha, aquele responsável 
alegou “as poucas inscrições” 
e o facto de no mesmo dia 
decorrer a Marcha do Coração 
para suspender o evento, que 
elege o nome do presidente da 
autarquia num reconhecimen-
to “ao interesse e empenho 
que revela pelo desporto neste 
concelho”. Eram palavras de 
José Biqueira na conferência 

de Imprensa.
Sem prémios monetários 

para distribuir, mas com um 
orçamento de 8 mil euros, 
a corrida do comendador 
contava com a organização 
técnica da Xistarca, do an-
tigo treinador de atletismo 
António Campos. Esta par-
ceria foi justifi cada por José 
Biqueira com a profundidade 

que o Núcleo Sportinguista 
pretende dar a este evento de 
atletismo: “é uma empresa 
credenciada no atletismo e 
nós temos expetativas futuras 
nesta prova”. Expetativas 
adiadas… 

INICIATIVAS. Dentro 
da agenda de iniciativas 
do NSCB apresentadas do 
domingo, dia 19, está uma 

interação com a equipa de 
futsal feminino dos leões, no 
próximo sábado (14H30 às 
16H30 na sede), a parceria 
num jogo de andebol de ve-
teranos entre o Sporting e a 
ADA (9 de junho, 10H00, no 
Pavilhão Municipal) e o jan-
tar da mulher sportinguista, 
dia 22 de junho.
AJ

Página 18


