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Marítimo 
conhece rivais 
da fase final 
da 3.9  Divisão 
Andebol. O Marítimo Sport 
Clube já sabe os adversários que 
vai enfrentar na fase final do 
Campeonato Nacional da 3 . -a-
Divisão, que irá ser disputada 
em fase concentrada a 15,16 e 
17 de junho no Pavilhão Muni-
cipal Jacinto Correia, na Lagoa 
(Algarve). A equipa com mais 
pontos sobe à 2.ª Divisão. 

A estreia dos "azuis" da Ca-
lheta será no dia 15 (19h00) 
diante da equipa da casa, o La-
goa AC, vencedor da 3.@,  Divi-
são Fase 2 Zona 2, tendo con-
sentido dois empates e uma 
derrota nos 14 jogos realizados. 

Menos de 24 horas depois, os 
campeões açorianos defrontam 
o AD Módicus Sandim, vence-
dor da Zona 1, com apenas um 
empate e uma derrota. O jogo 
com a equipa nortenha tem iní-
cio às 16h00. 

Por último, as duas formações 
continentais terminam a fase 
final no domingo, dia 17, en-
frentando-se pelas 15h00. ♦ NMN 
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A2 Pinhel, Figueira e Mêda recebem Torneio Scandibérico de Juniores Masculinos
 

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

Meio: Beira.pt Online Autores:
Ana Patrícia Gonçalves Marques

Santiago Correia  Martins

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=849ea8c

 
Pinhel, Figueira e Mêda recebem Torneio Scandibérico de Juniores Masculinos
 
Patricia Correia
 
06-06-2018 | fonte: Beira.pt
 
O evento desportivo realiza-se nos dias 3, 4 e 5 de agosto nos três concelhos envolvidos.
 
Os Municípios de Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda juntaram-se, ontem, com a Federação de
Andebol de Portugal a fim de oficializar a realização conjunta do Torneio Scandibérico de Juniores
Masculinos.
 
A assinatura dos protocolos de colaboração teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Pinhel,
na presença do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, do Presidente da Câmara
Municipal de Mêda, Anselmo Sousa, e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, Nelson Bolota.
 
Em representação da Federação de Andebol de Portugal esteve Joaquim Escada que fez questão de
salientar a importância desta parceria para os concelhos envolvidos e para a região.
 
No que diz respeito ao Torneio Scandibérico vai realizar-se nos dias 3, 4 e 5 de agosto, nos três
concelhos envolvidos. Em competição vão estar as seleções juniores masculinas de Portugal, Espanha,
Suécia e Noruega, todas elas seleções fortes e já apuradas para o campeonato europeu.
 
Em representação dos municípios envolvidos neste projeto, o Presidente da Câmara Municipal de
Pinhel, Rui Ventura, agradeceu uma vez mais o empenho da Federação de Andebol de Portugal no
sentido de descentralizar este tipo de iniciativa, acrescentando que os concelhos de Pinhel, Figueira de
Castelo Rodrigo e Meda também continuam empenhados em motivar a prática do Andebol e em dar a
conhecer os seus territórios através desta modalidade.
 
06-06-2018
 
Patricia Correia
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ANDEBOL SCP 

Solha é leão 
mais um ano 
—) Renovou contrato após 
celebrar o bicampeonato 
nacional 

Pedro Solha vai continuar a jogar 
de leão ao peito. O jogador de 37 
anos renovou contrato por mais 
uma época com o Sporting, a sua 
casa desde 2009/10.0 objetivo é 
«ganhar tudo a nível nacional e ir 
o mais longe possível na Liga dos 
Campeões». «Estou num clube 
onde os principais objetivos são 
sempre vencer todas as 
competições em que estamos 

Pedro Solha e Bruno de Carvalho 

inseridos. No futuro, não será 
diferente. Estou num dos maiores 
clubes do mundo, só podia ser 
assim», disse Solha ao site do 
clube, que, esta época, 
conquistou o segundo título 
nacional seguido, sob o comando 
do técnico Hugo Canela. 
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ANDEBOL -SPORTING 

SOLHA RENOVA 
Pedro Solha renovou ontem 
contrato pela equipa de ande-
bol do Sporting. "Fico muito fe-
liz, claro, por continuar e pela 
confiança. É sinal de que estou 
a trabalhar bem", disse o joga-
dor de 37 anos. 
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Competem 22 judocas dos Açores Marítimo já conhece calendário
No Nacional de Juvenis Fase final da 3.ª divisão de andebol, no Algarve

A equipa sénior de andebol 
do Marítimo Sport Clube vai dis-
putar, mais uma vez, a fase final 
do Campeonato Nacional da III 
Divisão, que este ano se realiza 
em Lagos, no Algarve, de 15 a 
17 do corrente mês de Junho.

Além da equipa de S. 
Miguel, vão participar o Lagoa 
Andebol Clube e a A.D. Modi-
cus Sandim.

No dia 15 de Junho o Marí-
timo defronta no Pavilhão Mu-
nicipal Jacinto Correia o Lagoa 
Andebol Clube (a partir das 21 
horas) e no dia seguinte (16), 
no mesmo pavilhão, os azuis 
da Calheta jogam com a A.D. Modicus Sandim (17 ho-

ras). A prova terminará no dia 17 com o encontro Lagoa 
Andebol Clube-A.D. Modicus Sandim.

Os bi-campeões regionais de andebol vão disputar a fase final em Lagos
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JOGADORES A Artística de
Avan ca, que viu a sua equipa
sénior masculina terminar o
Grupo A do Campeonato Na-
cional 1 de Andebol no quinto
lugar, já prepara a nova época
desportiva. Nuno Silva será o
treinador da equipa, que conti-
nuará a contar com os jogado-
res Ciprian Popovici, Nuno Car-
valho, Francisco Silva e Jenilson
Monteiro, atletas que já renova -
ram o seu vínculo.

O clube de Avanca também
já anunciou dois reforços para
a temporada 2018/2019. O pri-
meiro foi Diogo Coelho, jogador
de 21 anos, que iniciou a sua for-
mação no Boavista e prosse-
guiu-a no FC Porto, onde este -
ve durante três épocas. Nas úl-
timas duas temporadas, o pon -
ta-es querda representou a
equipa do ISMAI, onde esteve
em destaque.

O segundo reforço é o guar -
da-redes Emanuel Ribeiro. O
guardião, de 23 anos, que esta
época foi uma das figuras do
São Bernardo, iniciou a sua car-
reira no Fermentões, onde jo-
gou até aos juvenis. Seguiu, de-
pois, para o ABC, onde perma-
neceu durante cinco anos e foi
pela equi pa do Minho que con-
quistou o título de campeão na-
cional, uma Ta ça Challenge,
duas Taças de Portugal, tendo
ainda participado na maior
competição mundial a nível de
clubes, a Liga dos Campeões. |

Artística de Avanca
anuncia dois reforços
Andebol
1.ª Divisão Nacional

Diogo Coelho é um dos
reforços da Artística de Avanca

D.R.
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A Académica perdeu, em casa,
diante do Marienses, por 23-
25, em jogo da antepenúltima
jornada do Nacional da 2.ª Di-
visão. 

Este foi um encontro no qual
os estudantes perderam uma
soberana oportunidade de so-
mar nova vitória nesta fase fi-
nal do campeonato, isto apesar
de já estar condenada à descida
para o Nacional da 3.ª Divisão. 

A jogar sem a pressão classi-
ficativa, os jogadores da Briosa
tiveram um arranque de jogo
algo tímido, para depois come-
çarem a “engatar” e consegui-
rem um nível exibicional muito
bom durante a primeira parte,
durante a qual atingiram sete
golos de diferença. 

O Marienses, ainda na luta
pela manutenção, conseguiu
melhorar na fase final do pe-
ríodo inaugural, reduzindo a
desvantagem para apenas dois
golos.

O início da segunda parte
não foi positivo para os dois
emblemas. Um reinício mau

de ambas que mostraram uma
elevada ineficácia atacante. 

Depois acabou por sobres-
sair a diferença de estatura e
de peso das equipas, com a
Académica a sentir dificulda-
des em entrar na forte defesa
adversária. Aliado a esta difi-
culdade e para além da boa
exibição do guarda-redes visi-
tante, refira-se que os estudan-
tes foram pouco eficazes no
capítulo da finalização, desper-

diçando ainda livres de 7 me-
tros, o último dos quais nos úl-
timos segundos do encontro,
quando a equipa perdia por
um golo. 

Veteranos em acção
Noutro âmbito, os veteranos

defrontaram o M50, em Can-
tanhede, e perderam, por 14-18,
num jogo de preparação da
equipa do M50 para o Europeu
de Veteranos, na Áustria.  |

Académica penalizada por
segunda parte negativa
Derrota Estudantes somaram novo desaire (23-25) diante do Marienses.
Falta de eficácia após o descanso anulou a vantagem conimbricense

Académica teve muitas dificuldades em superar a defesa do Marienses na segunda parte

Académica teve o jogo
na mão, mas acabou
por ser penalizada
pela falta de eficácia.
Segue-se a recepção
ao Sismaria, agendada
para sábado, às 17h00

Andebol
Nacional da 2.ª Divisã
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A vila da Batalha vai acolher de
21 a 24 de Junho, o Encontro
Nacional de Infantis, uma das
iniciativas mais representativas
da modalidade e que reunirá
cerca de 800 atletas, segundo
a Federação de Andebol de
Portugal (FAP).

O evento foi apresentado pu-
blicamente no Mosteiro da Ba-
talha na passada sexta-feira
que serviu também para a as-
sinatura do protocolo de par-
ceria entre as entidades envol-
vidas. O presidente da Câmara
da Batalha Paulo Batista Santos
destacou a componente de di-
namização económica e pro-
mocional concelhia que o En-
contro Nacional de Infantis
apresenta. "Este evento é o re-
sultado de um esforço colec-
tivo que reúne o empenho e a
vontade da autarquia, da Fe-
deração e da Associação Dis-
trital e do Batalha Andebol
Clube", apontou o autarca. 

Já o presidente da FAP, Mi-
guel Laranjeiro, agradeceu ao
município da Batalha a dispo-
nibilidade para a organização
do Encontro Nacional, desta-
cando “o dinamismo que a
modalidade do andebol vai co-
nhecendo, de forma crescente,
quer no concelho da Batalha,
quer em toda a região”. 

Participarão nesta festa do
andebol, 32 equipas masculi-
nas e 24 femininas, oriundas de
Norte a Sul do País.

O Andebol vai ao Mosteiro
No âmbito da celebração dos

30 anos do clube, o Cister Sport
de Alcobaça organiza no sá-
bado, a partir das 10h00, o An-
debol vai ao Mosteiro, pro-
pondo um dia inteiro dedicado
à divulgação da modalidade
junto dos mais novos, com vá-
rias actividades: iniciação ao
andebol, torneio, andebol
adaptado para deficiência in-
telectual, visitas ao mosteiro e
apresentação do livro ‘Cresci
com o andebol’, entre outros.|

Encontro Nacional 
de andebol junta 
800 atletas na Batalha
Andebol
Infantis
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Internacional angolano já vestiu a camisola da SAD na época 2015/2016. 

qras 

MODALIDADES 

Elias António é primeiro 
reforço do Madeira SAD 
Começa a ganhar forma o plantel do 
Madeira Andebol SAD masculino 
para 2018/2019. 

Elias António, de 31 anos, interna-
cional angolano, está de regresso à 
Região e ao clube depois de uma 
passagem na temporada 2015/2016, 
onde então foi um dos andebolistas 
mais preponderantes na equipa 
orientada por Paulo Fidalgo, onde 
apontou 114 golos. 

Na época passada foi um dos joga-
dores mais influentes no plantel do 
Águas Santas, formação nortenha 
que o veio curiosamente buscar à 
Madeira na época 2016/2017. Elias 
António, relembre-se, veio para Por- 

tugal actuar no FC Porto. Sem dúvi-
da que se trata de um excelente re-
forço para a primeira linha dos ma-
deirenses que viu sair o internacio-
nal João Pinto que vai jogar na Liga 
francesa. 

Em termos de saídas, Bruno Mo-
reira deverá vestir a camisola do Be-
lenenses e Oleksandr regressa ao 
ABC. O DIÁRIO apurou que estão 
garantidas as continuidades dos in-
ternacionais Elledy Semedo, de 
Gustavo Capdeville, guarda-redes 
que está agora nos trabalhos da se-
lecção nacional A, bem como de 
Hugo Lima o central que está em-
prestado pelo Benfica. H. D. P. 

SAD REGRESSA ÀS COMPETIÇÕES EUROPEIAS 

■ Está confirmado. A equipa mas-
culina do Madeira Andebol SAD 
vai voltar a participar nas competi-
ções europeias já na próxima tem-
porada, isto depois da administra-
ção dos madeirenses ter aceite ain-
da ontem o convite da Federação 
de Andebol de Portugal, para que o 
projecto do andebol masculino ma-
deirense ocupasse a vaga deixada 
pelo ABC e posteriormente o 
Avanca, formações que declinaram  

esta mesma opção. 
O Madeira SAD voltará assim à 
Taça Chaflenge 2018/2019 isto de-
pois de na época que terminou ter 
atingido as meias-finais da prova. 
Um desafio está assim lançado 
num ano onde as dificuldades para 
ser construído o plantel tem sido 
muitas. Resta saber se este novo 
dado vai levar a que os responsá-
veis da SAD coloque mais meios ao 
dispor da equipa técnica. 
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Equipa que continuará a ser orientada por 
Miguel Solha garantiu quatro reforços no ISMAI e Arsenal 

Póvoa ataca 
na I Divisão 

Tiago Héber, aqui em jogo contra o FC Porto, será um dos reforços do Póvoa 

Tiago Héber e Pedro Vieira 
(ISMAI), e Rui Lourenço e 
João Santos (Arsenal) já 
estão garantidos no plantei 
do Póvoa para 2018/19. 
Depois de ter lutado pela 
subida sem contar com isso, 
desta vez a aposta é clara 

RUIGUIMARÃES 
••• O Póvoa jogou o Nacional 
da II Divisão pela primeira vez 
na temporada passada, numa 
evolução notável de um clube 
que fez o andebol regressar à 
cidade ao cabo de 11 anos e que 
criou a equipa sénior apenas 
em 2015/16. A subida não era 
a meta, mas os poveiros foram 
ao grupo A e sonharam com a 
possibilidade de chegar ao es-
calão maior. Tal não aconte- 

ceu, mas nem por isso a ambi-
ção diminuiu e, desta vez, a 
aposta é clame pouco comum: 
os poveiros atacaram forte no 
mercado e já garantiram qua-
tro reforços entre equipas da I 
Divisão. 

O conjunto que continuará a 
ser comandado por Miguel So-
lha foi buscar dois atletas aos 
ISMAI - Tiago Héber, lateral-
esquerdo de 31anos e1,92 me-
tros; e Pedro Vieira, pivô de 23 
anos e 1,88 metros - e outros 
tantos ao Arsenal: o experien-
te ponta-direira Rui Lourenço, 
de 33 anos, produto das esco-
las doABC, ao serviço de quem 
conquistou umbicampeonato 
(2005/06 e 2006/07) e o late-
ral-esquerdo João Santos, de 
26 anos e com 1,92 metros. 

Mais tr,ès 
prestes a assinar 
O plantei do Póvoa - do 
qual saem Jorge Sousa e 
Bruno Rodrigues, que 
acabam a carreira, Joel 
Rodrigues, por motivos de 
saúde, e ainda Henrique 
Carlota, que se mudará 
para o Águas Santas -
continua a ter vagas por 
preencher e mais três 
jogadores estarão prestes 
a assinar para 2018/19. 
Um central, um ponta-
esquerda e um guarda-
redes são os alvos do 
clube poveiro. 
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? Vídeo: Época 2017/18: estas são as 15 melhores defesas
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a14f3ce

 
2018-06-05 21:54
 
Uma lista dos 15 momentos em que os guarda-redes brilharam na época 2017/18. Tempo de admirar
do que é capaz um guarda-redes de andebol.
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Equipa sénior feminina do Madeira SAD homenageada pelo município do Funchal
 

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

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Ruben Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b303ea65

 
Equipa sénior feminina do Madeira SAD homenageada pelo município do Funchal Ruben Pires 09:31
 
A equipa sénior feminina do Madeira SAD conquistou o Campeonato Nacional de andebol, Taça de
Portugal e Supertaça.
 
A equipa sénior feminina do Madeira SAD foi homenageada pela Câmara Municipal do Funchal pela
conquista do título nacional de andebol, Taça de Portugal e Supertaça. O município entregou uma
placa comemorativa destes êxitos numa cerimónia onde também este presente Alfredo Mendonça,
presidente da colectividade desportiva
O presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, destacou a "alegria e um orgulho" de poder receber esta
equipa depois de uma "época brilhante".
"Estas são vitórias sustentadas, que não são obra do acaso, e que por isso é difícil encontrar, no
panorama desportivo português, outro clube que continue a ganhar tantos troféus como o Madeira
SAD, uma equipa que tem encontrado permanentemente, ao longo dos anos, motivação para nunca
parar de ganhar", acrescentou o autarca. Continuar a ler
A cerimónia foi ainda acompanhada pelos vereadores João Pedro Vieira e Madalena Nunes.
De referir que a equipa feminina do Madeira SAD já tinha sido recebida pelo presidente do governo
regional aquando do triunfo no campeonato nacional de andebol.
 
2018-06-06 09:31:50+01:00
 
Ruben Pires
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Andebol

Sporting renova 
com Pedro Solha 
para a época 2018-19
Pedro Solha renovou ontem 
contrato com o bicampeão 
Sporting para a época de 2018-19 
e formulou o desejo de ganhar 
todos os títulos nacionais e “ir 
o mais longe possível na Liga 
dos Campeões”. “Fico muito 
feliz, claro, por continuar e 
pela confiança que me deram 
de novo. É sinal de que estou a 
trabalhar bem. Estamos a fazer o 
melhor pelo clube e a contribuir 
com títulos”, afirmou o ponta 
esquerda, de 37 anos.
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ANDEBOL 

Solha e Carol continuam 
no bicampeão Sporting 

O Sporting oficializou a renovação com 
o ponta-esquerda Pedro Solha e o universal 
de origem cubana Frankis Carol também 
continua nos leões. "Estou num dos maiores 
clubes do mundo", disse Solha (na foto). 
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M50 Portugal procura medalha 
EB  Os veteranos do M50 Portugal 
partem hoje para Innsbruck (Áus-
tria), na disputa da 15' edição do 
EHF Masters (+.50 anos). "Somos 
candidatos, mas o objetivo é supe-
rar o 4" lugar deGondomar'2017 e 
conquistar a medalha", admitiu 
Élio Azevedo, de 53 anos, que jo-
gou no Benfica, sendo agora co-
mentador na BTV. 

Outro dos craques é JoãO Gabriel 
(57), campeão pelo Sporting e o  

menos novo dos andebolista fede-
rados: "O andebol continua a ser 
uma paixão e é por isso que ainda 
jogo no Benavente." 

A equipa de dimensão nacional 
treinou em Paredes, Guimarães, 
Cantanhede, Coimbra, Marinha 
Grande, Azambuja e Benavente. 

Os M50 defrontam amanhã 
(Grupo D) os Triunfale Roma (ITA) 
e DTE (HUN); sexta-feira os Mas-
ters Varsóvia (POL), com os dois  

primeiros a passarem aos 'quartos'. 
Os M50 Portugal vão alinhar 

com Orlando Gonçalves, Frederi-
co Meira e António Marques; Fir-
mino Silva, Virgílio Seia, Fernan-
do Gaivão, Victor Costa, Pedro 
Garcia, MarconiCavalcanti, Sér-
gio Miranda, VítorSeabra, Adria-
no Amorim, Luís Andrade, Jorge 
Monteiro, João Gabriel, António 
Ramos, Antero Guimarães e Élio 
Azcvcdo. p A.R. 
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ANDEBOL O esloveno Uros 
Zorman (Kielce) abandonou a 
carreira, aos 38 anos, ficando no 
clube polaco como adjunto de 
Talant Dujshebaev. O 
internacional foi considerado um 
dos melhores centrais de sempre 
e melhor anclebolista do seu país, 
com prata no Europeu' 2004 e 
bronze no Mundial "2017. 
Conquistou cinco Ligas dos 
Campeões, pelo Celje (2004), 
Ciudad Real (2008 e 2009) e 
Kielce (2016). 
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Encontro Nacional de Infantis em Andebol leva 1200 atletas à vila da Batalha
 

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

Meio: Tinta Fresca Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=26e224a

 
Apresentação do Encontro Nacional de Andebol A vila da Batalha vai receber de 21 a 24 de junho, a
edição 2018 do Encontro Nacional de Infantis de Andebol, uma iniciativa da Federação de Andebol de
Portugal, em parceria com a Associação de Andebol de Leiria e o Batalha Andebol Clube e com o apoio
do Município. A iniciativa prevê a presença de 1200 atletas, divididos entre 24 equipas femininas e 32
masculinas. Além da vertente desportiva, o evento pretende também valorizar a formação, promover
hábitos de vida saudável e a aquisição de valores fundamentais ao crescimento e formação dos jovens
enquanto parte da sociedade.
 
O evento foi apresentado no dia 1 de junho, no Claustro Real do Mosteiro da Batalha, com a presença
do presidente da FAP - Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro; do representante da
Associação de Andebol de Leiria, Eduardo Amaral; do presidente do BAC - Batalha Andebol Clube, Luís
Dias; do autarca da Batalha, Paulo Batista Santos e do director do Mosteiro da Batalha, Joaquim
Ruivo. Marcaram também presença, os atletas do BAC e o "Manitas", mascote da FAP.
 
O Encontro Nacional de Infantis em Andebol assinala o final de época desta modalidade, e promete
trazer à Batalha cerca de 1200 jovens oriundos de todo o território nacional e que ao longo desses
dias irão participar na festa nacional do andebol e desporto infantis.
 
O evento irá ser disputado nos vários pavilhões do concelho (Gimnodesportivo da Batalha, Municipal
da Golpilheira, Amarense, Quinta do Sobrado e Alcaidaria) e ainda em dois recintos na vila da Batalha
e no Exposalão. Os atletas irão pernoitar nos referidos pavilhões e também nas escolas do concelho,
onde serão servidas as refeições.
 
Equipas masculina e feminina do Batalha Andebol Clube Para Joaquim Ruivo, é muito importante a
parceria entre a "cultura e o serviço educativo, onde se inclui o desporto" visto "valorizar duas
vertentes importantes da sociedade". Já Luís Dias agradeceu a oportunidade dada ao BAC de
"organizar um grande evento que será um marco histórico em termos desportivos" na vila da Batalha.
 
Por sua vez, Eduardo Amaral destacou o esforço do autarca Paulo Batista Santos, que tornou possível
a realização deste evento na Batalha, que trará um "grande movimento de jovens e de famílias".
 
Miguel Laranjeiro referiu-se à Batalha como "um concelho conhecido pela dinâmica cultural, económica
e turística, mas que tem também uma dinâmica desportiva". O responsável da FAP salientou que "o
desporto abrange várias vertentes da sociedade como a saúde, promoção da vida saudável, fair-play,
coesão social, educação e agora a cultura", sendo, para Miguel Laranjeiro, "importante que mais do
que a parte desportiva se valorize a partilha e o convívio".
 
A finalizar, Paulo Batista Santos referiu que a realização deste evento só é possível com a "mobilização
de todos os batalhenses, envolvendo todo o concelho com as forças de segurança, escolas e
colectividades, mas também os muitos anónimos que irão de forma voluntária ajudar". O edil lembrou
o "crescimento que o andebol tem tido nos últimos anos no país, produzindo grandes atletas
masculinos e femininos", dando como exemplo o BAC, um clube que envolve cerca de 200 atletas e
que tem contribuído para a formação dos jovens.
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Atletas da Batalha e organizadores do Encontro Nacional
 
de Infantis de Andebol A terminar Paulo Batista Santos fez votos de que "os jovens se divirtam e que
os pais possam desfrutar do turismo, da cultura e da gastronomia da nossa terra", afirmando ainda
que "iremos lutar para que a Batalha fique mais uma vez na história, desta feita do andebol
português".
 
O Encontro Nacional de Infantis em Andebol representa um investimento de 60 mil euros, sendo 30
mil do município da Batalha e os restantes 30 mil de patrocínios de várias entidades do concelho e da
região. Paulo Batista Santos referiu que está "convencido que iremos triplicar o investimento", para a
economia do concelho.
 
Mónica Alexandre
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