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Andebol
em
Moimenta da
Beira

Cartão FairPlay
1300 espectadores lotaram o Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira.
Muita juventude nas bancadas no apoio à Selecção
Nacional Feminina. Portugal perdeu o jogo, mas a
modalidade na região mostrou que tem muitos e fiéis
adeptos. Mais um grande
jogo no Distrito que demonstra o crédito que a
Associação de Andebol
de Viseu continua a ter
junto da Federação de
Andebol de Portugal. Só
faltou a vitória de Portugal para que tudo tivesse
sido perfeito.
Abraveses
Na Divisão de
Honra

Cartão FairPlay
Mais uma equipa do concelho de Viseu a garantir a
subida à Divisão de Honra,
principal escalão do futebol distrital. O Abraveses
junta-se assim ao Viseu e
Benfica como campeões
de zona. Para o concelho, a
época será perfeita se o Silgueiros levar a melhor sobre o Gente Nave Alvite.
Sport
Lisboa
e Nelas

Cartão Vermelho
Continuam os dias dificeis no clube. Mantémse o rol de situações complicadas que têm sido o
dia-a-dia no último ano e
meio. O Nelas tem o futuro cada vez mais em risco. Acumulam-se os processos e as dívidas, e não
fosse o brio de alguns jogadores e dos juniores, e
o clube nem equipa teria
para apresentar ao domingo. Treinador não há. São
os directores quem assume o banco.
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Na quarta-feira
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Na quarta-feira, 7 de Abril, o Presidente da Federação, Henrique Torrinha, esteve em Resende e em
Mangualde, onde foram assinados os protocolos de parceria para a realização da 2ª Fase do Next 21 Campeonato Nacional 1ª Divisão Juniores Masculinos.

Em Resende, de 30 de Abril a 02 de Maio, vai disputar-se a Zona 1 da 2ª Fase do Next 21 Campeonato Nacional 1ª Divisão Juniores Masculinos. Na quarta-feira, 7 de Abril, pelas 11h00, teve
lugar, na Câmara Municipal de Resende, a assinatura do protocolo de parceria, com vista à realização
desta prova.

O protocolo foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Resende, Engº António Borges e pelo
Presidente da Federação, Sr. Henrique Torrinha. Presentes na cerimónia, estiveram também o
Vereador do Desporto da CM Resende, Engº Fernando Teixeira e o Presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Prof. Joaquim Escada.

Mangualde vai acolher, de 7 a 9 de Maio, a Zona 2 da 2ª Fase - Grupo A do Next 21 - Campeonato
Nacional da 1ª Divisão de Juniores Masculinos. Para assinalar esta parceria decorreu também dia 7 de
Abril, pelas 16h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a assinatura de contrato para a organização
conjunta entre a Câmara Municipal de Mangualde, através do Presidente João Azevedo, e a Federação
de Andebol de Portugal, através do Presidente Henrique Torrinha.

Para assinalar esta importante data para o desporto local e nacional estiveram presentes ainda o
Professor Joaquim Escada, Presidente da Associação de Andebol de Viseu, bem como elementos da
Direcção e do Corpo Técnico, da modalidade de Andebol, do Gigantes Sport Clube de Mangualde.
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As Jornadas de Direito do Despor
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As Jornadas de Direito do Desporto é um evento organizado pela Câmara Municipal de Espinho e vão
ter lugar a 28 e 29 de Maio de 2010, sexta-feira e sábado, no Fórum de Arte e Cultura, em Espinho.

28 DE MAIO DE 2010 - SEXTA-FEIRA

9.30 HORAS - TEMA 1 - LEI DE BASES DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DESPORTO. REGIME JURÍDICO
DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS.

- As Obrigações das Federações Decorrentes do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva - Eduardo
Fanha Vieira (Vice-Presidente do Instituto do Desporto de Portugal, I.P.)

- Orgânica e Competências da Liga Portuguesa de Futebol Profissional - Orlando Carvalho (Advogado.
Mestre em Direito. Director da Comissão Executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional)

- A Isenção e a Independência dos Árbitros, em Portugal, na Óptica dos Poderes Públicos - José
Manuel Chabert (Docente na Escola Superior de Desporto de Rio Maior e na Universidade Autónoma.
Adjunto do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto).

11.30 HORAS - TEMA 2 - CONTRATO DE TRABALHO DESPORTIVO. EMPRESÁRIOS DESPORTIVOS.
PROFISSIONALIZAÇÃO DA ARBITRAGEM. DIREITOS DE IMAGEM.

- A Inconstitucionalidade do Artigo 27.º do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante
Desportivo - Lúcio Miguel Correia (Advogado. Mestre em Direito. Advogado da Federação de Andebol
de Portugal)

- Empresários Desportivos, Praticantes Desportivos e Clubes/SADs - André Dinis de Carvalho
(Advogado. Mestre em Direito)

- Arbitragem Profissional - Uma Carreira ou uma Aventura? - João Morais (Advogado e docente na
Universidade Autónoma. Ex-dirigente da Arbitragem)
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- Algumas Considerações sobre o Direito de Imagem do Praticante Desportivo Profissional - Sofia
Barros e Carvalhosa (Advogada. Mestre em Direito)

14.30 HORAS - TEMA 3 - O TRATADO DE LISBOA E O DESPORTO. REGULAMENTO DA FIFA RELATIVO
AO ESTATUTO E TRANSFERÊNCIAS DE JOGADORES.

- Futebol Profissional e União Europeia: Autonomia ou Antinomia? - Emanuel Medeiros (Director
Executivo da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional - EPFL)

- O Tratado de Lisboa e a "Especificidade do Desporto": Consequências Práticas - Alexandre Mestre
(Advogado. Co-Director da Pós-Graduação de Direito do Desporto na Universidade Lusófona e Docente
na Universidade Autónoma. Mestre em Estudos Europeus, Vertente Jurídica).

- Do Acórdão Webster ao Acórdão Matuzalem - Albino Mendes Baptista (Advogado e Docente na
Faculdade de Direito da Universidade Lusíada. Mestre em Direito).

16.30 HORAS - TEMA 4 - JUSTIÇA DESPORTIVA. TRIBUNAL ARBITRAL DO DESPORTO.

- Autonomia e Limites da Responsabilidade Disciplinar Desportiva - Ricardo Costa (Docente na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre em Direito. Presidente da Comissão
Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional)

- A Experiência da Comissão Arbitral Paritária prevista no Contrato Colectivo de Trabalho dos
Futebolistas (CAP) - Tiago Rodrigues Bastos (Advogado. Membro da Comissão Arbitral Paritária).

- Tribunal Arbitral do Desporto: a Viabilidade da Justiça Desportiva - Luís Paulo Relógio (Advogado e
Docente na Universidade Autónoma. Membro do Grupo de Trabalho para a Instalação do Tribunal
Arbitral do Desporto, no âmbito do Comité Olímpico de Portugal).

29 DE MAIO DE 2010 - SÁBADO

9.30 HORAS - TEMA 5 - DIRIGISMO DESPORTIVO. SOCIEDADES ANÓNIMAS DESPORTIVAS.
FISCALIDADE NO DESPORTO.

- Dirigismo Desportivo - Henrique Torrinha (Presidente da Federação de Andebol de Portugal).

- Sociedades Anónimas Desportivas versus Clubes Desportivos Sujeitos ao Regime Especial de Gestão
- Ricardo Candeias (Advogado. Mestre em Direito).
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- Sociedades Anónimas Desportivas - Um Testemunho - Fernando Gomes (Ex-Administrador da
Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD).

- Fiscalidade no Desporto - Paulo Lourenço (Advogado e Docente na Universidade Autónoma.
Advogado da Federação Portuguesa de Futebol)

11.30 HORAS - TEMA 6 - JORNALISMO DESPORTIVO.

- Fernando Eurico - RTP/Antena 1

- Edite Dias - Jornal "A Bola"

- António Magalhães - Jornal "Record"

- Fernando Santos - Jornal "O Jogo"

14.30 HORAS - TEMA 7 - CORRUPÇÃO DESPORTIVA. VIOLÊNCIA NO DESPORTO. O DESPORTO E O
PODER LOCAL.

- Corrupção Desportiva - Célia Falé (Advogada da Federação Portuguesa de Futebol)

- Violência no Desporto - Miguel Furtado (Director das Pós Graduações de Direito do Desporto e de
Gestão Desportiva da Universidade Lusófona. Mestre em Direito).

- As Atribuições e Competências dos Municípios no Desenvolvimento Desportivo - Miguel Santos
(Consultor jurídico do Presidente Câmara Municipal de Espinho)

- Do Movimento Associativo ao Desporto Municipal - Gonçalo Ribeiro (Advogado)

Comissão Científica: Prof. Dr. Albino Mendes Baptista e Dr. Lúcio Miguel Correia

Cecília Morais: cecilia.morais@cm-espinho.pt

Tel: 967873836

Fax: 227335852

Câmara Municipal de Espinho: www.cm-espinho.pt
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Destaques individuais

Andebol |Challenge Cup

Xico Andebol caiu de pé…
· Carlos Gomes

texto

carlosgomes@noticiasdeguimaraes.com

Acabou o “sonho lindo” da
equipa do Xico Andebol na
Challenge Cup. Ao fim de 9
jogos (6 vitórias, 1 empate e 2
derrotas) a equipa de Nuno
Santos viu-se arredada de seguir para as 1/2 finais da prova,
o que traduz alguma “injustiça”, dado a equipa vimaranense
ter dado provas em campo de
ser superior aos polacos do
MMTS Kwidzyn.
Assim, o afastamento da
prova fica a dever-se, principalmente, à diferença (enorme) de capacidade física entre
as duas equipas e não, muito
pelo contrário, à capacidade
andebolística das formações
em compita, factor em que a
equipa de Guimarães mostrou
ser bem superior aos gigantes
polacos.
No fundo o Xico acabou
por “pagar” a sua debilidade financeira porque estamos convencidos que, se os jogos se tivessem realizado dentro da
“normalidade” estabelecida
para estas provas (jogos casafora com intervalo de 1 semana entre os mesmos), Nuno
Santos estaria agora à procura
de informações sobre a equipa
que iria defrontar nas 1/2 finais.

De todo o modo é de
enaltecer a excelente campanha realizada pela equipa que
foi bem mais além do que aquilo que todos esperavam que
pudesse ter ido, confirmando
cabalmente que, apesar de todas as limitações, é uma das que
melhor andebol pratica no
nosso país.
Pensamos que Guimarães
e os Vimaranenses têm toda a
razão para sentir orgulho nesta
sua equipa que levou bem longe o nome da nossa cidade e se
fez respeitar na Europa
andebolística.
Mas, vamos à análise da eliminatória. Como se sabe, e por
motivos de economia, os responsáveis do Xico tinham chegado a acordo com os seus
homólogos polacos para que
os 2 jogos se realizassem na
nossa cidade. É que, apesar do
clube vimaranense ter tido que
custear a estadia e ainda pagar
parte da viagem à equipa da
Polónia, tal ficava mais barato
do que pagar a deslocação da
equipa. Assim, os jogos realizaram-se nos passados sábado
e domingo.
No sábado, no primeiro
contacto com a equipa do
Kwidzyn, era bem evidente a
diferença de estaturas entre as
2 equipas, com os polacos a
parecerem os “pais” dos atle-

tas do Xico. No entanto, a jovem equipa vimaranense não
se deixou intimidar e deu um
autêntico “banho” de andebol
aos atónitos homens do leste
europeu. O resultado final de
25-28 acabou por ser lisonjeiro para a equipa visitada (o 1º
jogo deveria ter-se realizado na
Polónia). No entanto, no final
do jogo, não eram poucos os
adeptos que se questionavam
de como iria a equipa reagir
sob o ponto de vista de resistência física no dia seguinte,
dado que Nuno Santos tinha
sido obrigado a utilizar apenas
9 dos seus atletas.
Infelizmente tais dúvidas
tinham razão de existir. Na
verdade, no domingo, a equipa resistiu estoicamente nos
primeiros 55 minutos mas,
nos 5 minutos finais, acabou o
“gás” e a equipa caiu a pique,
acabando por deixar os polacos fugir no marcador definitivamente. Foi pena e a equipa
não o merecia por tudo o que
havia demonstrado nos 2 jogos.
Agora é tempo de olhar
para o futuro, não tendo os atletas e responsáveis do Xico
qualquer motivo para ficarem
cabisbaixos. Caíram, mas caíram de pé. E, quando assim sucede… PARABENS!
Segue-se agora a disputa do

Grupo B do Andebol 1 e consolidar o mais rapidamente
possível a “fuga” à descida de
divisão, objectivo que está já
praticamente garantido. Na 1ª
jornada, da qual não demos conhecimento aos nossos leitores dada a nossa ausência nesta
página na passada semana (ver
explicação noutro local), o
Xico sentiu inesperadas dificuldades para vencer o derby
regional frente ao A. C. Fafe.
No entanto conseguiu-o e isso
era o mais importante.
Este sábado o Xico recebe
o Sp. da Horta (18,00 horas) e
seguramente que a equipa se
quererá “vingar” da inesperada derrota sofrida na última
jornada da fase regular da prova, realizado em 20 de Março
(nessa altura o Xico foi derrotado por 31-34).
Também no nacional da 3ª
divisão o Fermentões iniciou
há 2 semanas atrás a disputa da
fase de apuramento – zona norte, não tendo na 1ª jornada conseguido evitar a derrota (31-28)
na sua deslocação ao terreno
do F.C. Gaia. Este sábado a
equipa de Domingos Nunes
recebe o Afifense (19,00 horas)
equipa que lidera a classificação desta fase da prova e não
irá ter tarefa fácil. No entanto,
ainda faltam disputar os 60
minutos do jogo… !

MMTS Kwidzyn – 25 # Xico Andebol – 28

David contra Golias
foto: Tinoco_Marques
Jogo no pavilhão do DFH
Árbitros: Peter Bol / Ed Van Eck
(Holanda)
MMTS KWIDZYN – Sebastian
Suchowicz (Artur Gawlik, Milosz
Jedowski), Robert Orzechowski (2),
Maciej Mroczkowski (3), Michal Peret (3),
Dzmitry Marhun (4), Michal Adamuszek
(5), Tomasz Witaszak (1), Lukasz
Cieslak, Patryk Rombel, Matheusz
Seroka (2), Lukasz Czertowics (1) e
Michal Waszkiewicz (4).
Treinador:
ZBIGNIEW
MARKUSZEWSKI

Árbitros “não amigos”
É habitual as equipas portuguesas queixarem-se amargamente das arbitragens nas competições europeias quando
jogam fora de casa, as quais, normalmente (e temos conhecimento pessoal de ,muitíssimos casos), tendem a “proteger” as equipas locais.
Seria de esperar que no passado fim-de-semana o Xico
pudesse usufruir dessa benesse e que, como tal, deveria
ser agora o Kwidzin a estar a queixar-se dos árbitros.
Puro engano. Os senhores Peter Bol e Ed Van Eck mostraram ter pouca qualidade (o que não nos admira muito, dado
serem oriundos de um país onde o andebol não tem grande
expressão) e, em caso de dúvida, decidiram sempre a favor
dos polacos.
Não foi por eles que o Xico perdeu a eliminatória. Mas lá que
ajudaram, ajudaram…

Muito público
Os vimaranenses responderam ao apelo (e sacrifício ao abrir
as portas gratuitamente) dos responsáveis do Xico, comparecendo em bom número nos 2 dias, embora no domingo o
pavilhão tenha estado bem melhor composto, o que deve ter
permitido um bom aspecto na transmissão televisiva feita
pela RTP2.
Pena foi a sua pouca “participação” no jogo, dado que foram
mais os que foram “ver” o jogo, do que aqueles que foram
“apoiar” a equipa.
Também terá faltado a colaboração de um “animador” que,
seguramente, poderia ter ajudado. O presidente da AAB,
Augusto Silva, ainda se “agarrou” ao microfone, imitando o
Presidente da Câmara, António Magalhães, aquando do Portugal – Macedónia de há 2 anos. Mas, foi pouco…

Edilidade ausente
Não foram muitas as individualidades presentes nos 2 jogos.
No entanto, pudemos constatar a presença constante da Federação de Andebol de Portugal, através do seu Vice-Presidente Fernando Ferrão, bem assim como da Associação de
Andebol de Braga através do seu Presidente Augusto Silva e
dos Vice-Presidentes Novais Ferreira e Manuel Moreira.
De estranhar foi a ausência total da Câmara Municipal de Guimarães que, ao que fomos informados depois de indagar junto
dos responsáveis do Xico, foi convidada.
Sabemos que se tratava de datas “complicadas” dado os jogos
terem sido no sábado e domingo de Páscoa. No entanto, será
que na Câmara, entre tantos Vereadores, Assessores e Adjuntos não havia ninguém que a pudesse representar?
Caso se tratasse de um evento semelhante realizado na estrutura desportiva ao lado, não temos dúvidas de que até se
atropelariam…
Enfim, registamos…

Juniores “A” estagiaram
em Guimarães

XICO ANDEBOL – Paulo Sampaio, José
Ricardo Costa (8), Jorge Rodrigues (5),
César Gonçalves (7), Pedro Barbosa,
Marino Machado, Tiago Silva, José
Rodrigues (1), Rui Silva (5), Domingos
Teixeira, José Eduardo Sampaio, Nuno
Silva (2) e João Silva.
Treinador: NUNO SANTOS
Ao intervalo: 11 – 17

O jogo do passado sábado foi um autêntico confronto entre o “pigmeu”
David contra o “gigante”
Golias. E, de acordo com o
que reza a lenda, o “pigmeu” Xico levou a melhor
sobre o “gigante” Kwidzyn.
Na verdade, depois de
uns primeiros instantes em
que os polacos comandaram o marcador, o Xico rapidamente se recompôs e
tomou as rédeas da contenda, chegando aos 10 minu-

É algo que nos custa fazer dado que a equipa valeu pelo seu
todo, dando uma lição de andebol “colectivo” aos seus “gigantes” adversários. Mas seria injusto não destacar as exibições de alguns atletas vimaranenses.
Desde logo as 2 excelentes exibições do único guarda-redes que o Xico tinha disponível, Paulo Sampaio (o habitual
titular, Ivo Silva, magoou-se com alguma gravidade no jogo
frente ao A. C. Fafe e o Xico não havia inscrito mais nenhum
na EHF), o qual foi importantíssimo nos 2 jogos. Fazendo 16
defesas no sábado e 14 no domingo, Paulo Sampaio deu à
equipa uma grande confiança que bem importante foi.
Depois, a 2ª linha do Xico, ou seja, o pivot José Ricardo
Costa e os pontas Jorge Rodrigues e César Gonçalves,
embora estes 2 últimos tenham estado largos furos abaixo
no 2º jogo.
Finalmente, os “suspeitos” do costume, os irmãos Nuno e
Rui Silva, os quais, apesar de já os termos visto fazer bem
melhores exibições, estiveram muito bem, principalmente nas
suas relações com a 2ª linha, mormente com o pivot José
Ricardo Costa.
Mas, repetimos, todos foram enormes e merecem os nossos
parabéns…

tos a vencer por 2 golos (57), para aos 20 ter a vantagem de 3 (6-9) e ao intervalo vencer por 6 golos (1117).
Nesse período os enormes polacos estavam atónitos não percebendo como
aqueles “pequenotes” faziam deles “gato e sapato”
marcando golos de todas as
maneiras e feitios. A grande arma da equipa
vimaranense era a relação
1ª-2ª linha, além de inespe-

rados remates da 1ª linha.
No segundo tempo a
tónica do jogo manteve-se,
pese embora a equipa do
leste ter alterado a sua forma de defender, sendo
muito mais agressivos, mas
os jovens pupilos de Nuno
Santos lá iam contornando
com maior ou menor dificuldade os problemas que
lhes eram criados e contavam com a inspiração do
guarda-redes
Paulo
Sampaio que, quando era

preciso, mostrava que “estava lá”.
Pena foi que, nos últimos 5 minutos, os atletas
vimaranenses tenham levantado um pouco o “pé do
acelerador” permitindo
aos seus adversários passarem um 22-28 para o 25-28
final.
Foi, pois, uma vitória
indiscutível da equipa que
mostrou no campo ter
mais argumentos técnicotácticos. !

Depois de na passada semana terem sido os Juniores “B”,
esta semana foi a vez da Selecção Nacional de Juniores “A”
ter trabalhado em Guimarães entre 2ª e 4ª feira.
O responsável por esta selecção, o nosso conhecido e extreinador do DFH, Rolando Freitas, chamou aos trabalhos 3
atletas do Xico Andebol – Nuno Silva, Marino Machado e Rui
Silva, sendo que este último ainda tem idade para representar os Juniores “B”.
Este estágio visa a preparação da equipa que, nos próximos
dias 17 e 18 vão defrontar no Peso da Régua as suas
homólogas da Bósnia Herzegovina (17) e Ucrânia (18), com
vista à qualificação para o Campeonato Europeu de Sub-20.

Na passada semana estivemos
ausentes
São os custos do amadorismo. Na passada semana, e devido
aos feriados existentes, a edição deste jornal teve que fechar mais cedo. Infelizmente afazeres profissionais não nos
permitiram elaborar os nossos textos atempadamente. Como
tal estivemos ausentes da edição da passada semana.
A todos aqueles que ainda vão tendo a “pachorra” de irem
lendo os nossos pobres escritos, as nossas sinceras desPágina 6
culpas.
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Desporto

Desporto:
- A Naval recebe o Nacional da Madeira.
- A União de Leiria recebe o Sp. de Braga.
- A Académica joga segunda-feira em Setúbal.
- Amanhã o Beira-Mar recebe o Sta. Clara.
- A secção de Andebol da Académica de Coimbra realiza este sábado mais um jogo a contar para o
campeonato nacional da III divisão diante da Associação 20km de Almeirim.
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Hora de emissão: 21:30:00
ID: 29672885

09-04-2010

Madeira Sad - F.C. Porto

O Madeira Sad recebe amanhã o F.C. Porto.
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Diário de Viseu
A12

ID: 29649328

09-04-2010

Tiragem: 2327

Pág: 12

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 12,06 x 14,61 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Andebol

Autarquia e Federação assinaram protocolo

Nacional de juniores em Mangualde
CARLA DE SOUSA

De 7 a 9 de Maio Mangualde
recebe a 2ª fase do Campeonato Nacional de Juniores de
Andebol.
O contrato para a organização conjunta foi assinado no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde por João
Azevedo, presidente da autarquia, e pelo presidente da Federação de Andebol de Portugal,
Henrique Torrinha.
A prova vai decorrer em Mangualde, de 7 a 9 de Maio, e vai
contar com quatro equipas nacionais sendo uma delas o Sporting. Vão ser três dias de competição, com dois jogos por dia,
num projecto "de grande envolvimento do andebol nacional"
como fez questão de salientar o
presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Joaquim
Escada.
Joaquim Escada lembrou
ainda que este projecto vai permitir " um forte desenvolvimento desportivo e nomeada-

mente do andebol no concelho
de Mangualde". "Queremos
que este torneio leve longe o
nome de Mangualde", referiu.
Também o presidente da
Federação de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha, salientou que com este evento
Mangualde vai passar "a figurar
no panorama nacional do
andebol" lembrando que a
prova vai permitir reforçar o
movimento associativo e o
investimento no desporto, particularmente no andebol, ao
nível distrital e concelhio.
O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, mostrou-se satisfeito
com a vinda do torneio para o
seu concelho referindo que pretende "que esta iniciativa sirva de
meta de partida para outras organizações entre o concelho de
Mangualde, a Federação Nacional de Andebol e a Associação de
Andebol de Viseu".
"Gostaria muito que Mangualde ficasse marcado como
um concelho ligado ao despor-

to e também ao andebol", reforçou.
O edil mangualdense lembrou que a autarquia a que preside "dentro das suas dificuldades está a fazer todos os esforços para promover o concelho,
o desporto, a formação, ajudar
os jovens de Mangualde e também a economia local".
"Espero que o investimento
que a Câmara Municipal de
Mangualde está a fazer tenha
retorno no tecido económico
local, na promoção do concelho e que tenha retorno no "Gigantes Sport Clube" que são o
clube que representa esta
modalidade em Mangualde",
finalizou João Azevedo.
Para receber este campeonato, o Pavilhão Municipal está já
em obras de repavimentação e
ordenamento do território.
Em jeito de conclusão, o
autarca deixou um apelo a
todos os mangualdenses para
que nos dias 7, 8 e 9 de Maio
"encham as bancadas do pavilhão". As entradas são gratuitas.
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